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Presentació 

Sortosament, l'acció investigadora dels historiadors, economistes o folklo
ristes, avui penetra en tots els camps, de manera que el nostre coneixement real 
sobre la societat és cada vegada més detallat i precís. A vegades des de la univer
sitat, en d'altres ocasions des de la iniciativa d'institucions o centres d'estudis i, 
sovint també a través de compromisos particulars, hom ha empès treballs d'una 
gran importància per conèixer aquesta realitat històrica o folklòrica: els oficis, el 
vocabulari, les tècniques, els recursos, la gastronomia, el refranyer ... En aquesta 
mateixa col·lecció de llibres el lector podrà trobar estudis força interessants, el 
darrer dels quals és un treball sobre l'art de la pedra en sec; les publicacions periò
diques dels pobles sovint també inclouen pàgines dedicades a recordar i a deixar 
constància escrita, de tot aquest món de cultura popular. 

És d'agrair que aquests treballs no siguin peces aïllades, sinó que trobin cor
respondència amb molts altres pobles i ciutats de Catalunya, de manera que el 
coneixement del món dels oficis i de la vida local s'encaixi en una realitat molt més 
àmplia i rica. 

El Camp de Tarragona disposa de força materials publicats que fan referència 
a aquests temes d'investigació: l'ofici de carreter o de la pesca, el vocabulari de les 
eines del camp, l'estudi sobre la pedra en sec esmentat adés, el treball dels ferrers, 
l'ofici d'escombrer, etc. són algunes d'aquestes mostres. 

Ara, aquesta col·le~ció de llibres incorpora un nou estudi: l'ofici de matalasser, 
de M. Teresa Muntanya. Aquesta autora ha treballat temes com la denominació de 
llocs submergits o els oficis, sempre amb una dedicació i rigor força notable. 

L'ofici que ara és tema d'anàlisi va tenir una gran importància en un temps no 
gaire llunyà. Vèiem els matalassers anant d'un lloc a l'altre, d'una casa a l'altra per 
adobar o acomodar aquesta peça tan necessària per al descans, com és el matalàs. 
Tipus de llana, eines, estils, recursos, preus i tot un seguit d'interrogants se'ns acla
reixen en llegir aquest estudi. És un ofici al qual no hem donat importància histò
rica fins que no ha desaparegut. Amb l'aportació sociocultural que Maria Teresa 
Muntanya en fa d'aquest ofici, si més no s'haurà salvat la petita i meravellosa his
tòria. La seva petja -com diu el títol d'aquest llibre- no s'haurà esvaït del tot. 

Josep Mariné i Grau 
President de la Diputació de Tarragona 

7 





Introducció 

De sobte, hom s'adona que hi ha algun procés manual que sempre ha vist fer i 
que en un tancar i abrir d 'ulls s'ha canviat de rumb. o cree que jo hagi estat dife
rent d'altres infants que, en epoques estiuenques, quedavem embadalits davant la 
figura d 'un home que amb uns bastons a la ma, com si jugués, aixecava volves de 
llana. El soroll era agradable i l 'habilitat, encisadora als meus ulls. Comen tot 
procés manual, veia una transformació rapida: amb una llana estarrufada i unes 
teles, aviat sortia el matalas. I encara era més xocant pera mi veure l'agilitat que 
tenien amb l'agulla. 

Tot són records, i mai més ben dit. A Tarragona, a les portes del segle XXI, ja 
no existeix l ' ofici, ni gairebé matalassos de llana, que els pocs que queden han 
d'ésser refets amb altres tecniques que aquelles que ara explicarem. 

Amb aquest recull hem volgut fer que la memoria individual amb data de 
caducitat passi a formar part d'una memoria col· lectiva inesborrable com a testi
moni de la nostra societat artesanal. Aixó ha estat possible gracies a l'observació 
directa de les tasques del darrer artesa tarragoní , Francesc Valles Rufas i la seva 
esposa, col· laboradora en les tasques de preparació de les teles. També a la infor
mació facilitada p er persones relacionades amb l'ofici , com són: Francesc 
Domenech i el seu germa, matalassers, de Valls; Anton Cabestany Piñal, matalasser, 
de Reus;Josep Mariajansa Boronat, matalasser, d e Reus;Joanjorda Quílez, mata
lasser, de Tarragona. Cal també donar testimoni de la cooperació d 'una gran 
majaría dels matalassers existe nts a les acaballes del segle XX - o els seus familiars-, 
que han estat visitats per demanar-los les dades personals que fem constar. 

Quant a les característiques d'alguns materials, cal regraciar a Hilaturas Pre
sencia, S.A., d'Alzira, per l'aclariment dels dubtes plantejats respecte de l'elabo
ració i deis components d'alguns fils emprats en aquest ofici. De forma especial cal 
esmentar la col·laboració d esinteressada de Francesc Escatllar Torrent, en la 
recerca documental, que hem fet conjuntament, de les dades personals d'aquests 
artesans tarragonins. Les dificultats que hem trobat en algun ti pus de lectura s'han 
resolt gracies a l'ajut de gent avesada en aquest afer: Isabel Companys, J osep M.T. 
Grau i Pujol, i Daniel Piña l Alabart. La bona crítica exercida per !'historiador Josep 
Maria Recasens Comes ha estat molt fructífera a l'hora d 'orientar la recerca histó
rica. En el mateix camp,José Sánchez Real i Manel Güell iJunkert ens han propor
cionat dades útils pera aquest treball. o podem oblidar l'ajut important de 
Ramon Amigó Angles, amatent corrector. Ni tampoc a Mn. Salvador Ramon 
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Vinyes, que durant moltes setmanes ens ha permès l'accés diari a l'arxiu capitular. 
De la mateixa manera als arxivers i gent encarregada dels arxius de l'arquebisbat, 
ajuntament, històric, registre civil; tots plegats han estat molt gentils, cosa que ens 
han fet més fàcil la recerca. La cura en la reproducció dels microfilms i alguna cor
recció fotogràfica s'ha d'agrair a jack Ho! i Montserrat. 

El treball es presenta seguint la pauta desenvolupada en d'altres que hem 
editat. És a dir, a banda d'un petit esment històric de l'ofici, en un intent 
d'esbrinar el passat, i on s'analitzen les causes de la seva desaparició, es descriuen 
els materials, les eines, la preparació prèvia d'alguns components, i ja, a continu
ació, tot el procés d'elaboració del matalàs, que es pot resseguir tal com realment 
feia el mateix artesà, i, en darrer lloc, es calcula el temps aproximat de cada fase. És 
minso l'apartat on es quantifiquen els guanys, degut a la manca de documentació i 
de memòria per a les dades econòmiques. Sí però, que han estat extrets d'inven
taris i encants els preus de venda d'aquest article i dels seus succedanis -màrfegues, 
traspontins. 

Per a mi, és una satisfacció compartir criteris amb l'editor: la importància de 
les coses habituals, quotidianes, que formen la base d'un pilar ampli que és la vida, 
d'on dimanen o hi tenen estada fets individuals creatius, espectaculars, insòlits. 
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Notícies per a un estudi del col·lectiu: 
una petita visió comentada a través dels 
documents orals i escrits 

Partirem d'un línia divergent però complementària que separarà l'home de la 
seva producció. Per una banda resseguirem el matalàs, i per l'altra, l'artesà. I en 
aquest camí aportarem la informació documental que es conserva sobre el grup, la 
seva organització, la seva finalitat, etc. I finalment, 1 'aspecte econòmic: la valoració 
de la peça i del treball de l'artesà. 

Seguint l'ordre anunciat començarem per: 

a) El producte artesanal: matalassos, màrfegues i traspontins 

Al) EL SEU ORIGEN 

Sovint, pot ésser ben útil recórrer la pelja de la història, a través dels testimonis 
que ens documenten respecte de la pervivència d'hàbitat des de temps molt allu
nyats. Miljançant aquests vestigis deduïm com vivia el poble, quins eren els seus 
costums. Però, pel que fa a la peça objecte d'estudi, aquest és un camí eixorc, car 
no es pot incloure dins del conjunt d'estris de la cultura material que, malgrat les 
males condicions, perviuen. És per aquest motiu que a l'hora d'esbrinar el costum 
antic de dormir sobre quelcom tou, cal recórrer als textos literaris i a la pintura on, 
amb més o menys prodigalitat, se cita el matalàs; és succintament descrit en textos 
del segle XIII i també en Eiximenis i en Llull. Segons el DECat, el mot prové de la 
llengua àrab, i s'aplicava a un coixí gran, especialment el que posaven a terra per 
asseure-s'hi. De la seva evolució quant a la forma i al seu ús, no sabem gran cosa. 
Allò que és creïble, és que, d'una banda, l'home haurà evitat dormir en contacte 
directe amb el terra; i, de l'altra, que la configuració de la persona fa que, en jeure, 
recaigui tot el pes només sobre les parts més prominents, fet que obliga també a 
col·locar alguna cosa que ampliï la superfície de zones del cos sobre les quals es 
descansa. 

No sabem, amb certesa, de quina matèria s'ha valgut l'home, al llarg del 
temps, per tal que servís d'element intermediari per a protegir el seu cos de la 
humitat del sòl, a la vegada que li facilités una positura més racional. Podem aven
turar que possiblement va escollir certs materials assequibles en el seu hàbitat; en 

11 



un principi, sense cap elaboració, com poden haver estat fulles o fibres seques, 
plomes o pells d'animals, algunes de les quals perduren fins ben entrat el segle 
XVI (ordinació núm. 16, de 1542 -Gremi 46-1 :Sr-). Qualsevol matèria de les esmen
tades, com que és un conjunt de petits elements, permet una esponjositat que la fa 
adaptable a la configuració humana. I, per tal que aquests no s'esbarriïn, cal ficar
los dins un sac. Ja tenim, doncs, el matalàs o la màrfega. 

Aquesta darrera peça, segons el DECat, és també d'origen àrab i la utilitat era 
de coixí de llit. S'esmenta per primera vegada -segons Coromines- en documents 
del s. XIV i segurament del s. XIII. La diferència entre ambdues peces, a jutjar pels 
testimonis que han arribat a la nostra època, rau en la confecció més acurada del 
primer, com després descriurem -vegeu: el. matalàs, dins Descripció de l'ofici. Els filò
legs donen com a mot predecessor l' almatrac, que ja és documentat el 1134 (DCVB 
1-527). Un altre mot, plomassa, segons Gual (1968:396), podria haver estat una 
mena de matalàs present en textos del segle IX. 

Encara una altra peça pot fer la funció de les ja citades. Ens referim al tras
pontí, les primeres cites documentals del qual són del segle XV, segons el DCVB. 
Nosaltres sovint l'hem trobat aparellada amb el matalàs "Item un llit concistent 
ab dos banchs ab peus de colradura, sinch posts jaspeadas, tres traspontins de 
palla, tres matalassos ... " (FNT 595:247r), i algun cop amb la màrfega "PQ un lit de 
sis posts ab dos banchs en posts perses de fusta de alber ab sa marfega plena de 
palles ab un tresponti ple de pel de boch ab la coberta de sotana de canem." 
(FNT 6800: 13v); deduïm que ha estat d'utilització conjunta en un mateix llit. Tal 
com han arribat al segle XX, la gent gran recorden aquesta peça com un conjunt 
de tres coixins que anaven col·locats damunt de posts i sota el matalàs, que el 
superaven de bon tros en alçada, i que feien de somier. S'omplenaven de tota 
classe de material, inclòs el crin i la palla de moresc. S'ha perdut l'ús ja fa moltes 
dècades, tant de la màrfega com del traspontí; aquest darrer desaparegué abans 
que el primer. 

A2) MODIFICACIONS I CA.t"NNS EN LES PRll\1ERES l\1ATÈRIES 

En el decurs dels segles pensem que d'evolució n'hi ha hagut. 
Referint-nos a les primeres matèries destinades a omplir el sac, i emprades per 

la gent del gremi, en documents del segle XVI (ordinació núm. 18, del1542 -Gremi 
46-l:Sv) es detallen com elements usats, permesos o no, el tonedís -vol dir borra-, 
la llana, el pèl, la ploma, que han compartit la funció d'emplenar el sac. El 1735, 
en unes noves ordinacions del gremi s'hi esmenta: el pèl del boc, de garrons d'ove
lles i moltons, a més de la llana. Fins als nostres dies alguns d'aquests components 
han perdurat -llana, escassament la ploma-, alguns altres creiem que s'han intro
duït -el crin, el suro- i altres s'han esvaït -el pèl. Amb més detall són tractats a 
l'apartat: els materials. 

Quant a l'elaboració, coneixem ben bé la mostra actual ben acurada i les 
petites v.ariants en la seva confecció; però, com que es tracta d'una peça del para
ment de la llar amb escassa ressonància en les vessants de l'artesanat, no ha estat 
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possible seguir-ne el curs a través dels temps. Amb tot, creiem que, en els inicis, 
fou una tasca casolana, i ens referim a l'època en què aquestes peces ja havien 
deixat de ser un grumoll de fulles seques. I, segons que ha perdurat al llarg dels 
segles, el material amb què s'omplia el sac i la confecció determinaren diferents 
noms que hem detallat: el matalàs, la peça de més qualitat; la màrfega, emple
nada amb fibres vegetals, i el traspontí, format per un conjunt de 3 peces de 
dimensions més reduïdes. 

A3) RElACIÓ ENTRE L'ESTATUS SOCIAL I ELS TRES TIPUS DE PEÇA 

Els testimonis de la seva presència en les llars, i cenyint-nos a Tarragona, proce
deixen de fonts documentals; els primers esments que hem localitzat es remunten 
al final del 1384(1) i la primavera del 1400;(2

) ambdues cites fan referència a peces 
destinades a l'ús del rei i la reina, i també dels seus acompanyants, en visites a la 
ciutat. Cal esperar una mica més per trobar testimonis relatius a gent del poble; és 
al darrer terç del segle XV -el 1488-, i es tracta de l'inventari dels béns del jueu 
Sutlam Saporta (FNT 6800:13r). En el mateix document trobem citats matalassos i 
també els seus succedanis: les màrfegues i els traspontins. 

Per intentar aproximar-nos a la realitat social i veure la freqüència d'ús 
d'aquests tres tipus de peces, des d'aquesta època -a partir dels primers manuals 
dels nostres arxius- i fins a la meitat del segle XIX, hem fet unes prospeccions en 
els llibres d'inventaris notarials -vegeu: Annex núm. 5. I, en un total de 85 inven
taris, es comptabilitzen 227 llits als quals corresponen 297 matalassos, 164 màrfe
gues i 43 traspontins. La visió global indicaria que per a cada llit hi hauria 1,31 
matalassos, O, 72 màrfegues, i O, 19 traspontins. 

En una anàlisi més minuciosa, ens adonarem que certs sectors socials gau
deixen de més beneficis des del punt de vista de la comoditat. El còmput més alt 
per damunt del global correspon als mercaders i negociants amb 2,13 matalassos 
per llit, en detriment de les màrfegues, que assoleixen només 0,60. Seguits a certa 
distància pels artesans, amb 1,69 matalassos, 0,63 màrfegues i 0,25 traspontins. 
Entre els militars, 1 ,67· matalassos i les màrfegues davallen fins a 0,33 per llit. A 
curta distància hi ha el clergat, amb una mitjana d'1,57 matalassos, 0,57 màrfegues 
i 0,36 traspontins per llit;(3) els notaris i advocats amb 1,50 matalassos, 0,64 màrfe
gues i 0,41 traspontins per llit. A frec de la mitjana global, els metges i cirurgians 
amb 1,33 matalassos, 0,80 màrfegues i 0,20 traspontins per llit. Queden una mica 

1. AHT. Lli&re del concilium. 1384-1385. Transcrit a Actes :\funicipals, vol. 5, a la pàg. 64 diu: " .. dats a.n 
Pere Pinya (sic, Perpinyà) lo qual aportà matalafs, vànoves, lençols o altres coses als frares manors en 
la qual dormí la senyora reyna de Sicília es sa companya. III sous. Scrit a XXV de octubre (del 1384) ". 

2. AHT. Lli&re del concilium. 1399-1400. Transcrit a Actes Municipals, miS pàg.l36 diu: "!tem a Pedra 
d'Ossera e a Domingo de Darogua, macips de ribera, que han portat e tornat matalafs, taules e 
diverses robes de la ciutat a la Torra del Pebordre, on posava lo senyor rey, a servey seu e de sos com
panyes, tres sous. E recobrats, etc. Scrit en Terragona a XVII d'abril, l'any l\ICCCC". 

3. Del llibre de l'obra de la Catedral de Tarragona, extraïem una referència, del 1575 (Obra 8:322 r); en 
el memorial de la roba dels escolans s'hi anoten dos llits, dos matalassos i dues màrfegues; la relació 
seria a unitat -matalàs i màrfega- per llit. 
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més per dessota de la proporció general, els adroguers, amb 1 ,25 matalassos i O, 75 
màrfegues; els regidors amb 1,13 matalassos, 0,40 màrfegues i 0,53 traspontins. El 
conjunt de la noblesa inventariada -nobles, ciutadans honrats i dos regidors- se li 
assigna gairebé un matalàs per llit, 0,61 màrfegues i 0,17 traspontins; i també, amb 
un matalàs per llit, els mariners; i en el grup final pagesos, pastors, hostalers, pesca
dors, un llibreter i un jueu, la correspondència entre llit i matalàs no arriba a la 
unitat, mancança compensada pels altres elements: màrfegues i traspontins. 

Globalitzant un col· lectiu és cert que l'ús de la màrfega, entre la tropa, com a 
corporació, era l'acostumat. En els llibres del consell de la ciutat de Tarragona, del 
segle XVIII, se'n parla força, car, el 1713, es demana a la ciutat que aporti 1.200 
màrfegues per als soldats de la guarnició (Acords 209: 119v). I també aquesta peça 
senzilla fou emprada en els llits dels hospitals " ... demanant fes umplir la ciutat vint 
marfegas més per los malalts del Hospital del Rey ... " (Acords 209:135v). 

Retornem a l'anterior graella; és evident que no podem extreure'n, per cate
gories socials, gaires conclusions, perquè llevat de clergues -14- i pagesos -22-, hi 
ha representats un escàs nombre de persones. L'únic que ens sembla evident és 
que la propietat o l'ús d'aquesta peça -el matalàs- indica un estatus social de famí
lies benestants, i que només en els pagesos i els pescadors, el percentatge de màrfe
gues dobla el de matalassos. 

La primera asseveració -economia solvent/matalàs- continua vàlida al segle 
XX, època en la qual també hi ha, sotmès al tipus de bona organització pecuniària 
familiar, una gradació en l'ús d'aquests objectes del parament d'una casa, i que 
oscil·la entre dos matalassos de llana per llit, més peculiar del sector adinerat, fins a 
una màrfega sola. Entremig hi col·locaríem les agrupacions següents: matalàs de 
llana i màrfega, matalàs de llana i matalàs de crin, matalàs de cotó i matalàs de 
crin, i també un sol matalàs de llana, de cotó, de borra, de crin, de suro o de palla 
de moresc; la qualitat més senzilla i econòmica és representada pels dos darrers 
-vegeu l'apartat: eü materials. 

b) El nombre d'artesans 

Bl) SEGLES XV I XVI 

Remuntant-nos segles enrere, és obligada la referència a l'especialització dels 
oficis, de la qual se'n deriva el sorgiment dels gremis que arriben de l'època medi
eval fins a la contemporània. 

Aquests agrupaments, segons el tipus de treball, foren de caire urbà i en tenim 
informació gràcies que, en algunes localitats, es conserven textos escrits perta
nyents a les entitats gremials. Donen referència de llurs dedicacions, llur partici
pació en la vida política i social, en les festes religioses i populars, a part d'altres 
activitats; de tot plegat es pot formar una idea de la intensa vida gremial i del rol 
que cada agrupació jugava en el dibuix de la societat urbana. 

A la. ciutat de Tarragona, la documentació relativa a un possible gremi format 
exclusivament per matalassers creiem que ha estat inexistent degut a l'escàs 
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nombre de persones dedicades a aquest ofici, per la qual cosa els artesans estaven 
englobats en un altre gremi amb el qual servaven certa afinitat -a Barcelona, for
maven gremi amb els vanovers. (4l Vàrem iniciar dos camins per trobar-lo: un a 
partir de l'eina principal emprada, l'agulla; i serviria d'exemple el dels sastres que 
també acollia calçaters, passamaners i altres oficis, ('>l tal com s'especifica en docu
ments del segle XVIII, relatius a la confraria (Resolucions, 516:pàssim). Per a l'altre, 
preníem de referència la primera matèria bàsica, i veiérem que aquesta fou la 
direcció encertada. Encara una altra hipòtesi enfilaria cap a incloure'ls dins el 
grup dels bastaixos, situació documentada a Barcelona, segons Mol as ( 1970: 119), 
per a molts grups amb escàs nombre d'artesans. Però foren els paraires aquells qui 
aglutinaren els matalassers conjuntament amb altres oficis: teixidors, barreters, 
abaixadors, estamenyers, cardadors, tintorers, moliners de draps; tots plegats for
maren la confraria de Sant Antoni. Aplegament gairebé obligat per la mancança 
d'un nodrit contingent artesanal dedicat a aquesta especialització; potser perquè, 
en part, no ha estat una feina que es realitzés sovint, o també perquè l'escassa evo
lució demogràfica no fos suficient per a mantenir gaires matalassers. 

El primer pas fou intentar dirimir la presència/absència d'aquest grup i, 
mentre establíem una comparança entre els padrons demogràfics i els laborals 
-sempre que ha estat possible-, justificar la precarietat numèrica dels matalassers; 
també denotar la seva importància dins el conjunt artesanal. Ens servírem de tre
balls publicats i dels llibres sacramentals, aquests a partir del segle XVI. 

Recasens (1975:136) esmenta, al segle XV, entre 1400 i 1430, un taller dedicat 
a aquest ofici, en una època en què la ciutat assolí demogràficament (Cortiella, 
1984:171 i ss) les cotes següents: 

Any Focs Habitants a ciutat 

1400 900 4.050 
1424 600 2.700 
1428 599 2.695 
1451 590 2.655 
1463 300 1.350 
1497 576 2.592 

La vàlua d'aquest obrador és més aviat testimonial, si tenim en compte el nombre 
d'altres tallers d'aquest sector secundari: sabaters, 33; sastres, 23; fusters, 22. És docu
mentat al segon terç, Pere Bartolomeu que podria tractar-se del taller esmentat ara. ja 
al final del segle XV -tenim referències de dos matalassers: Serra i Gabriel Moreno-, 
el nombre d'habitants que és assignat a la ciutat a través del fogatge de 1496 és de 578 
focs, 103 dels quals corresponen a eclesiàstics i militars (Iglésies, 1991:59). 

4. Circumstància gens estranya atesa la diferència demogràftca amb la nostra ciutat, que possibilita que 
aquesta especialització laboral pugui ser rendible a un contingent considerable, i en conseqüència 
se'n deriYi aquests tipus d'agrupacions. 

5. Consta en l'esmentat manual notarial, i com a part integrant de la dita confraria, un llibreter. (RPsolu

cions 516:16Y, dc 1747). 
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El1515 ja són 686 els focs (Recasens, 1979:23). Els 108 focs de diferència 
representarien un augment del18,69%. I el nombre de matalassers es dobla amb 
escreix: cinc. Gairebé 40 anys després, en el fogatge de 1553 (Iglésies, 1979:44) 
se li atribueixen 844 focs repartits de la forma següent: eclesiàstics i militars, 120; 
i laics, 724. I només cinc matalassers per a cobrir el servei a tota la ciutat. És desi
gualat el ritme del creixement demogràfic -23,03%- en relació al d'aquest 
col·lectiu -0%. 

El 1592 (Recasens, 1979:23) es comptabilitzen 1.217 focs. L'augment res
pecte a la meitat del segle fou del 44,24%. Mentre que aquests artesans passen a 
deu -nou matalassers i un marfeguer-; increment percentual del100%. Possible
ment la diferència del nombre d'artesans entre aquests períodes és imputable a 
la imprecisió de les fonts antigues, que sovint no especifiquen la dedicació de 
l'individu. Per tant, per les possibles mancances, els resultats obtinguts només 
serveixen com indicatius orientadors d'aquest actiu menestral. No podem 
ignorar, segons un document del 1604 (FNT 136:6v i ss), l'existència de la con
fraria de marfeguers i talequers -confraria de Sant Nicasi-; el nombre dels quals 
no s'especifica. Per tant, no podem variar les xifres dites, malgrat que el 
col· lectiu dedicat a aquesta artesania degué ser més nombrós. Els documents 
recullen no més enllà d'uns quinze matalassers que han treballat i viscut a 
Tarragona en aquest segle. Hem intentat esbrinar la coincidència temporal dels 
esmentats i creiem que, segons les dades obtingudes, llur presència coetània no 
devia superar globalment la mi gana d'uns vuit matalassers; així en el primer terç 
del segle devien treballar: Nicolau Bru, Miquel Miró, Gabriel Moreno, Serra 
-encara que dels dos darrers la cita documental és del 1494 i 1500 per al primer i 
del 1496 per al segon- iJ. Papiol; al segon terç inclouríem<6 l Canals, Francesc i 
Miquel Miró, Moll, M. Papiol; i del darrer terç: Joan Camps, Canals, Moll, Pere 
Morell,]. Nicolau, A. Papiol, M. Papiol (els dos amb pocs anys de coincidència), 
Domenjó i G. i]. Vergili -els tres últims només en documents de la darrera 
dècada- (vegeu: Annex núm. 1). 

B2) SEGLE XVII 

En el primer quart del segle següent, el XVII, el recompte demogràfic 
(Lozano, 1995:79) d'un total de 987 persones que representa el còmput de la 
població activa, 355 pertanyen a l'artesanat. D'aquest cor-Uunt devien formar part 
els vuit matalassers inventariats que absorbirien tan sols el 2,25% del sector, i són: 
Joan Camps, Joan Pau Camps, T. García, Francesc Morell, Miquel Morell, Pere 
Morell, iJaume i Geroni Vergili. El mateix autor (Lozano 1995:83) indica que el 
segon quart de segle les activitats pertanyents al sector secundari davallarien un 4% 
-estabilitzant-se en el 26%-; aplicat als matalassers la pèrdua és molt superior, en 

6. Al llibre de l'obra de la Catedral de Tarragona, hem vist anotat el 1575 (Obra 8:307-r) el pagament de 
8 lli.ures i 6 sous a jeroni Esteve per dos matalassos per als escolans. No s'especifica l'ofici; podriem 
suposar que es tractava d'un matalasser, però no ho podem confirmar. 
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queden poc més d'un terç -el 37,50%-,ja que a través dels documents detectem 
l'existència de tres artesans: Joan Pau Camps, T. Garcia i Miquel Morell. A la 
segona meitat del segle, desapareix dels documents parroquials dels arxius eclesiàs
tics tota menció relativa a aquest escàs contingent. Pensem que es dedicaren a 
altres activitats i que aquesta tasca fou complementària, suposició avalada més 
avant pels mateixos textos. 

B3) SEGLE XVIII 

Passant al segle XVIII, en el tall de 1715, malgrat que de moltes de les per
sones enregistrades no consta l'ofici, l'artesanat assoleix el 24,8 % del total. I no 
es menciona cap matalasser. Iglésies (1970:52) assenyala que el 1719 són 4.554 
els habitants de Tarragona, i al final d'aquest segle en el cens del Comte de Flori
dablanca -del 1787- l'augment demogràfic és considerable i gairebé es dobla. 
Són censades 8.541 persones, 492 de les quals són artesans. Dintre d'aquest 
col·lectiu laboral, ressorgeixen els matalassers amb una representació gairebé 
testimonial, car només podem assegurar documentalment la presència d'un 
artesà amb un període cronològic llarg, i a la darrera dècada un altre successor 
del primer. 

Resseguits els llibres sagramentals, l'única cita, una mica tardana, és de la 
segona meitat del segle, el 1753: Vicenç Rossinyol Bonet (Tauler 10-11-1753). 
Compartia l'ofici amb el de baster, i figura gairebé sempre aquest darrer en els 
documents. A partir d'aquesta referència la situació laboral de duplicitat arte
sana serà freqüent al segle XIX; és un fet que corrobora la suposició adduïda més 
amunt. 

A les acaballes del segle, com hem dit, exerceix de matalasser el nét de 
l'anterior: Antoni Rossinyol Revoltós. Ja en el capítol de les suposicions, podem 
sospitar l'existència d'un altre menestral perquè el1723 hi ha enregistrat l'enter
rament d'una vídua: "Mònica Serra, viuda, dita la matalasera" (Tauler 16-8-1723). 
Una hipòtesi atribuiria l'origen del renom a l'ofici del marit, però també és pos
sible que obeeixi a altres motius malnominadors que no hi tinguin res a veure. 
Resumint, el còmput d'aquest segle assoleix la cota més baixa de tots els vistos: 
dos de certs -Rossinyol Bonet i Rossinyol Revoltós, i recordem que aquest darrer 
comença a treballar possiblement a la darrera dècada- i un de suposat -Serra. 
Aquesta nòmina tan minsa no va d'acord amb el creixement d'habitants; és 
impensable que la feina hagi davallat. 

B4) SEGLE XIX 

Un segle després, el XIX, els components del col·lectiu, segons els docu
ments, augmenten de forma espectacular car hem trobat censats trenta-sis mata
lassers -trenta-tres homes i tres dones. Aquest increment no fou tan notable a la 
realitat, perquè al segle anterior, ja devien existir més artesans dels que citen els 
testimonis escrits, donat l'augment demogràfic que hi hagué, sobretot a la 
segona meitat del segle. Moviment en alça que s'estanca per la desfeta de la 
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guerra del francès -1808-; l'estrall suposà una bona pèrdua d'habitants, reflec
tida en els censos; el cens del 1787 -8.541 habitants- gairebé s'iguala amb el de 
1830YJ Cal esperar la meitat del segle perquè el recompte de la població tarrago
nina assoleixi cotes altes. 

Any 

1830 
1842 
1857 
1860 
1877 
1887 
1897 

Nombre d'habitants censats 

8.598 
13.014 
18.023 
18.433 
23.046 
27.225 
25.358 

Distribuïm el col· lectiu d'aquests artesans documentats al llarg del anys; els 
que devien exercir al primer terç del segle devien ser: Flaquer, Fuguet,Jané, Ros
sinyol Revoltós i dos Rossinyol Miralles, Sacanell, Santino, Serrallach, Soler i Ven
tura Trabal. (SJ Malgrat haver-ne inventariat onze, no exerceixen tots al llarg 
d'aquesta trentena d'anys, ja que tres dels esmentats traspassen abans de 1815; 
altres dos devien iniciar-se bastant després d'aquesta data; i un és una dona i no 
és clar que realitzés tota la tasca. Deduïm que uns sis artesans devien ser coetanis. 
Si la cota de població en aquest període era la mateixa que quaranta-tres anys 
enrere, per què no pensar que el nombre de matalassers també era aproximat al 
d'aquest moment, malgrat que, en aquella època, el testimoni d'artesans docu
mentats fos de tres -dos de segurs i un de suposat. 

Del segon terç, alguns suposem que es devien mantenir Rossinyol Revoltós, els 
clos germans Rossinyol Miralles, Ventura Trabal; consten per primera vegada 
Ribalt, Traver; es devien iniciar en l'ofici els dos germans Rossinyol Guinovart, 
Segura, i els quatre germans Ventura Batlle. No obstant haver-se doblat, amb 
escreix, la població, que de 8.598 habitants passa a 18.433, l'increment del nombre 
d'artesans d'aquesta especialitat -en comptabilitzen tretze, i calculem uns nou de 
coincidents- no té la mateixa proporcionalitat car resulta un augment del 50%. 

El creixement demogràfic del darrer terç segueix la línia ascendent iniciada 
aquest segle, i passa a 25.358 el1897, xifra que representa una alça del 37.57%, res
pecte al cens de 1860. És evident que la feina del matalasser es devia incrementar i 
també el cens d'aquests treballadors. A partir, com sempre, de les referències cen
sals, devien acudir a residir a Tarragona, la família Parès: el pare, Parès Ferrando i 

7. Seguim els treballs sobre demografia d'Iglésies i d'Aresté. També hem extret dades de les publica
cions del lnstituto 1'\acional de Estadística. 

8. D'alguns -Flaquer,Jané, Sacanell, Santino, Serrallach- s'indica que eren oriünds de Barcelona. Con
sultats els documents de la confraria d'aquesta ciutat, hi consten els Serrallach, Agustí iJosep, entre 
1739 i 1769 ( Gmni 46-6: 7r, 13r, 24r, 29r, 45v, 58\·, 63r, 76v, 82r, il4r, il9r, 9h); al cap d'uns anys, el 1782 
(Gremi 46-6:147r) figura un altre Serrallach, Fèlix. Els Flaquer, Geroni iJosep, entre els am·s l~J02 i 
1808 (Gremi 46-6; 155v, 158r, 16lv, 164v, 164\, 176r, 186r, 190v). Sacanell, entre els anys 1780 i 
1807(Gmni 46-6:152r, 162r, 184v). 
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els dos germans Parès Saumell; devien continuar treballant Ventura Trabal -uns 
anys- i els quatre germans Ventura Batlle, els dos germaris Rossinyol Miralles -un, 
Antoni, ~raspassa el 1880-, els dos germans Rossinyol Guinovart -un dels quals, 
Jaume, morí el1879-, i Segura Vidal. A la dècada dels 80 és degueren incorporar al 
col·lectiu Babot Serdà, Llorenç Saigí, els tres germans Pallàs Altès -un, Jaume, 
morí de seguida, el 1889-, i Antoni Segura Ventura; i en els anys 90: Barbat Gar
reta, ParèsJové, Pau Segura Ventura,(9 l i Ventura Garreta. D'uns darrers, Ciurana i 
Biosca Mur, només tenim una única cita: els documents de la dècada dels 80 que 
indiquen el muntant de la contribució pagada; una matalasseria dita "La Con
fianza", que s'anuncia als diaris de l'època, propietat de Francesca Garreta Bové, 
muller d'un matalasser: Andreu Sebastià Ventura Batlle; una altra de Teresa Jover, 
esposa de Ramon Parès Saumell, consta en els documents del darrer terç de segle. 

En total vint-i-sis persones -vint-i-cinc homes i una dona- i tres noves botigues. 
Establiríem una mitjana de coexistència d'uns disset artesans. Se supera amb el 
77,78% la de l'actiu de matalassers del segon terç del segle. Percentatge que diver
geix força de l'increment de població -37,57%- experimentat en aquest període. 

B5) SEGLE XX 

Seguim fent camí; les expectatives que es derivarien de contemplar el movi
ment de segle XIX serien errònies, si les apliquéssim al primer terç del segle XX; 
no estan en situació equivalent al creixement demogràfic i les xifres extretes dels 
censos de la població de Tarragona així ho assenyalen. 

Any Nombre d'habitants 
de la ciutat de Tarragona 

1900 23.423 
1910 23.289 
1920 27.883 
1930 30.747 
1940 35.648 
1950 38.841 
1960 43.519 
1970 78.238 

De les primeres dècades del segle actual, els més vells recorden de 12 a 13 arte
sans, repartits entre unes sis botigues, algunes de les quals ja havien obert les portes 
al final del segle passat: Llorenç, Segura, Parès, Ventura; les noves foren: Eduard 
Ba bot Serdà, Estanislau Vallès Vallverdú i Josep Tarango Vazquez, aquest el 1932. 

9. Una obserYació a fer és la continuïtat. dins d'una mateixa família, en aquesta ocupació; el màxim 
sostre és dc tres generacions seguides, i en són una mostra, els Segura, i els \'entura. De forma alterna 
cal mencionar el cas dels Rossinyol: un primer és baster i matalasser; el fill és baster i, a partir dels 
néts, tornen a compartir ofici de matalasser, tasca continuada pels successors fins a la cinquena gene

ració, comptant a partir del primer esmentat. 
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El gran grup de gent assalariada el formarien alguns vells coneguts de 
l'ofici: els dos germans Pallàs -Josep M. i Salvador-, Ramon Parès Saumell, 
Antoni Rossinyol Guinovart,Josep Veciana Gran. I un petit grup de familiars, les 
condicions laborals dels quals ignorem: Andreu Babot Alemany, Antoni Segura 
Ventura i, als primers anys, Pau Segura Ventura, que posteriorment continuà el 
negoci del pare. Uns anys, pocs, i sempre com a mestressa d'establiment, figura, 
un pic traspassat el pare, Assumpció Parès García. Conceptuada com a persona 
de l'ofici hi hagué dues dones -Dolares Mora Portal i Cinta Brull Galve. El 
recompte del període dóna quinze homes artesans i tres dones; amb una mit
jana d'uns 14 matalassers. Recolzant-nos en aquestes dades, s'observa una dava
llada del 17,65%. En canvi, la demografia ha seguit la cursa ascendent i en 33 
anys el creixement ha estat de 5.389 habitants, un 21,25% en xifres percentuals. 
Una possible interpretació aniria pels viaranys d'una suposada doble activitat 
laboral, situació abundosa, segons les dades, del segon terç del segle. Ara les 
tractarem i, per la proximitat de l'època, ha estat possible de recollir-les mitjan
çant enquesta oral. 

Iniciem la darrera etapa perquè, com més avant analitzem, la modernit
zació dels costums avança, obliga al canvi, i fa desaparèixer l'activitat artesana. 
En un principi, aquests anys no representen un tall respecte al període ante
rior, i mantenen portes obertes alguns establiments: Babot, Segura, Tarango 
-quatre o cinc anys-, Vallès. El primer es traspassava, cap a la meitat del segle, a 
un altre propietari -Josep Palau Castro- amb la mateixa dedicació. El segon 
fou continuat pel fill: Joan Segura Camí, circumstància paral·lela al tercer, el 
fill del qual -Francesc Vallès Rufas- també prosseguí amb aquesta dedicació. 
Poc després de l'estrall de la guerra s'obre alguna altra botiga, la de Francesc 
Sabaté Aragonès; la darrera que s'inaugurà fou la de Joan Jordà Quílez. Sense 
establiment: Josep Veciana Gran; com treballador: Joan Martí Segura, a més 
d'un considerable col· lectiu que s'hi dedicava com a feina complementària: 
Francesc Bertran Cabré, Andreu Girons Oliveres, Josep Juncosa Boronat, Jordi 
Juncosa Compte, Jaume Nolla Munté,Josep Roda Bargalló, Antoni Segura Ven
tura, Miquel Seró Ramon; sense oblidar les dones: Dolares Mora, Maria Rebull, 
Cinta Brull, Àngela Garcia i Josefina Zaragoza -alguna ja a les acablles d'aquest 
període. D'un total de 24 artesans -19 homes i cinc dones-, alguns, pocs, treba
llen durant tot aquest període: cinc. La presència simultània l'establiríem en 
unes dotze persones. Si prenem de referència el còmput de població del 1960 
-43.519 habitants- i establim una comparació amb la de 1930-30.747 habi
tants-, el sobrecreix és de 12.772 h., en xifres percentuals, el41,54%. Quant a 
matalassers, no es pot ignorar que el grup majoritari s'hi dedica a temps parcial 
i amb un càlcul per jornada laboral el nombre d'hores dedicades a l'ofici es 
reduiria gairebé un terç. Computem una davallada respecte el període anterior 
d'un simbòlic 11,11%. Ja enfilem, doncs, la recta final i, de mica en mica, es va 
deixant pas a les noves peces; la renovació generacional no existeix i a mesura 
que moren els artesans es va extingint aquesta activitat, de manera que l'únic 
matalasser que, quan fèiem la recerca, treballava va plegar als inicis de la 
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dècada dels 90. Amb les perspectives de canvi econòmic, és raonable suposar 
que són pocs els matalassos que encara queden per refer i com que tampoc no 
és una feina que es fes cada any, es comprèn que els components d'aquest grup 
artesà -mai nombrós- vagi desapareixent. OO) 

e) La confraria. Segles XVI i XVII 

Cl) LES ORDINACIONS: ORGANITZACIÓ INTERNA 

Ja existeixen documents amb les ordinacions del gremi de paraires, teixidors 
i tintorers, del 1359, però no hi figura pas el col·lectiu que ens interesa: els mata
lassers. Les primeres notícies que tenim, en les quals s'especifica que hi formaven 
part, daten del 1555 i són unes noves ordinacions que recullen alguns capítols 
d'unes d'anteriors datades el1503. 

Segons que es desprèn dels documents, la major part dels confrares afiliats 
eren barretaires "Prima attes y conciderant que los sombrarers habitants en la 
present ciutat son la major part dels confrares de dita Confraria, qui mantenen 
aquella ... " (Confraria 19-21: 16v i 23 v). Era de les més pobres de la ciutat de 
Tarragona, si és creïble l'asseveració que consta en una acta del 1601 (Confraria 
19-21:16v i 23 v). 

Els textos fan referència a la seva organització interna: càrrecs dirigents, orde
nació i protecció del treball de l'agremiat, obligacions de tipus religiós i social... 

Com en totes les agrupacions, hi havia uns càrrecs de procuradors i conse
llers que s'elegien anualment per sufragi universal entre el col· lectiu. Es concreta 
en les ordinacions que l'endemà de l'aniversari se celebri Capítol general (Con
fraria 19-21:3r), amb les següents finalitats: 

-esmenar algun capítol de les ordinacions, 
-escollir dos procuradors i quatre consellers d'entre els confrares, 
-elegir dos sagristans que tinguin i administrin els ornaments i objectes de 

la dita confraria emprats en les misses. 
Un pic feta l'extracció dels càrrecs anuals, els confrares elegits havien de 

jurar " ... en mà y poder del senyor veguer que exercira be y lealment llur offici y 
dara raho de aquell comte a ley de christia obligatio" (Confraria 19-21:12r). Els 
procuradors podien sol· licitar la col·laboració d'algun confrare, que tenia l'obli
gació d'obeir, segons que determinen les ordinacions. 

Els càrrecs sortints havien de retre comptes abans de dos mesos d'haver-se 
nomenat els nous que els havien de substituir. I aquest afer devia ésser delicat 

10. No podem deixar de banda una realitat ben documentada a través de fonts orals i escrites, i és que 
sovint no tots han pogut viure exclusivament d'aquesta dedicació, per la qual cosa en els censos i 
altres escrits pot succeir que no consti aquesta feina com la mé's important. És possible, com hem dit, 
doncs, que aquesta tasca hagi estat compartida amb altres dedicacions i no s'hagi especificat en cap 
lloc; aleshores les xifres anotades esdevindrien una simple especulació orientadora però amb certes 
imprecisions insalvables. 
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perquè la penalització era forta: una lliura de cera per cada setmana d' endarreri
ment (Confraria 19-21:3v). 

Malgrat que en les ordinacions no s'esmenta, suposem que, com en tota con
fraria, hi havia un càrrec, el clavari, que era qui controlava la part econòmica. Un 
altre càrrec que ignorem si era nominat era el d'andador, persona encarregada 
de dur a terme certes tasques que li manava l'equip de govern. Als capítols del 
gremi barceloní (Gremi 46-1 :4r) s 'hi detallen les seves obligacions "quiscun dis
sap te e quiscuma festa anyal encendre la lantia de la capella de dita confrar:a .. " a 
més d'escombrar, netejar el recinte. I els diumenges i festes acostumades "star y 
servir a la dita capella". 

Hi havia una caixa comuna que es dipositava a casa d'un dels consellers. 
Manaven les ordinacions que disposés de la clau el conseller que tenia la caixa i 
dos procuradors. Els diners que guardaven procedien de les quotes dels con
frares dites "diners del dissabte", dels drets d'exàmens, de deures, i de les multes 
aplicades per desobeir la normativa (Gremi 46-1:14r i Confraria 19-21:3v). Part dels 
diners recaptats era costum generalitzada aplicar-los a les despeses necessàries 
pels càrrecs de la confraria, al sufragi de les festes, a almoines destinades a pobres 
confrares. 

El punt de reunió s'esmenta un cop sol, el 1607, quan es convoca els con
frares de Sant Antoni a la capella de sant Ponç del Monestir de Sant Antoni extra
murs (Confraria 19-21:2lv) -actual seu de la Diputació de Tarragona. 

C2) EL PROTECCIONIS:\1E GRD.IIAL 

Les metes que s'imposava la confraria eren en benefici del col·lectiu per a la 
seva defensa econòmica, laboral i espiritual. 

Arreu, una de les necessitats d'estar agremiat rau en la protecció que el 
gremi feia de la labor de l'artesà per tal d'evitar un intrusisme perjudicial 
perquè podia treballar a baix preu i d'altra banda aquests elements actuant per 
lliure no cotitzaven a la confraria. Com a punt de reforç i/ o complementari
etat, prenem de referència les ordinacions del gremi de matalassers i vanovers 
de Barcelona, de 1542, i en el primer capítol ho explicita (Gremi 46-1:3r) 
" ... ningun revenedor ni altre qualsevol persona que no sia mataiasser o vanover 
de qualsevol stat o condicio sie que gos fer ni fer fer obres de matalaffer ni de 
vanover ço es marfegas, matalassos, travessers, trespontins y vanaves per vendre 
en la dita ciutat sina es per propi us ... ". A Barcelona, la competència devia ser 
forta o la feina escassa, quan, el 1668, ordenen que només els matalassers 
puguin comprar o vendre llana destinada a confeccionar matalassos (Gremi 46-
1 :24v) "no si e licit ni permes als dits Regatons, Remen dons, Pallers, Robave
llers, Calsaters, revenedors ni Corredors de Coll comprar ni vendre llana neta o 
bruta per lo effecte sobradit de fer matalassos sino es tant solament per son 
propi us ... ". Aquesta situació no fou un cas a part i exclusiu d'aquesta ciutat; és 
creïbl.e la presència de conductes similars, més o menys abundants, pertot i al 
llarg del temps. A Tarragona -el 1609- (conf. Confraria 19-21:9v i 22v) aquell 
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foraster que volia exercir se l'obligava a estar domiciliat a la ciutat, a examinar
se, a ser confrare forçat i lògicament a servar les ordinacions i un cop com
plertes aquestes condicions podia treballar de matalasser. Això no obstant, si 
marxava fora, de nou en retornar havia de demanar permís als procuradors de 
la confraria, provar que havia estat, temps ha, examinat i abonar les quotes de 
tots els anys que havia residit fora. També, a la gent forana, que venien a vendre 
qualsevol tipus de gènere relacionat amb l'ofici, se l'obligava a pagar 2 sous el 
1544, xifra que s'augmenta al cap de deu anys, el 1564, i es fixa en 4 sous. 
Aquesta quantitat cobria tot un any i els permetia parar durant aquest temps 
(Confraria 19-21: 9v i 14 r). A la mateixa ciutat, al segle XVI, hi hagué pro
blemes de competències laborals que derivarien en litigis amb els corders, per 
intrusisme en l'ofici, ja que pretenien bastir màrfegues. La sentència del 1567, 
que es conserva (Confraria 19-21: 15r i ss), ho resolgué a favor dels darrers, 
encara que amb unes certes condicions: els corders havien d'abonar al gremi 
dels paraires quatre sous anuals, amb la qual cosa s'equiparaven a la quota dels 
matalassers; però se'ls exonerava de talls o altres despeses. A canvi se'ls per
metia fer màrfegues que no fossin de les mides habituals. No sembla estranya la 
sentència car un document de 1605 (FNT 136:6v i ss) reflecteix unes capitula
cions i concòrdies entre la confraria de Sant Miquel dels teixidors, amb la de 
Sant Nicasi del talaquers i marfeguers, i Santa Llúcia dels corders; segons que 
es dedueix, les dues darreres confraries ja funcionaen amb certs acords que 
permetien certa permisibilitat en l'assignació de la tasca artesana, previ uns 
abonaments de quotes i annuals. Una altra notícia posterior, dins d'aquesta 
línia apuntada, arriba al cap de 150 anys. Es registra al llibre del Consell de la 
ciutat (Acords 210:33 ri ss), el 5 de setembre de 1713, l"'assiento" de la fabri
cació de 1.000 màrfegues per a la tropa, a favor de Baltasar Salvany, Josep 
Bonet, Josep Castells i Francisco Bonet, corders de Tarragona. 

Les ordinacions barcelonines també regulaven afers entre els mateixos con
frares: la feina començada no podia, damunt el paper, ser acabada per una altra 
mà (Gremi 46-1:11 v) "Dijous 21 d'abril de l'any 1502 ... e feta la proposicio per los 
dits prohomens tots concordes conclogueren que no sie ne permesa algun mata
lasser fer ne mana empendre feyna per algu que altra matalasser haia comensada 
o meses les mans e qui lo contrari fara encarregue en pena de sinquanta sous 
barcelonesos adquisidors ço es la mitat a la luminaria de sancta Lucia e la restant 
meytat al official quin fara la execusio". 

Els raonaments de tall econòmic de cara a complir amb la confraria tenen 
un pes important com es dedueix de l'ordinació núm. 24 "que no sie ningun 
matalaffer o vanover qui gos donar feyna a algun jove que dega a la confraria fins 
a tant que lo dit jove pac lo que deu a la dita confraria o que lo mestre ab qui 
stara tal jove ho haia a pagar per ell e so ho puga restar de la feyna lo que pagat 
haura" (Gremi46-1:6r). 

El proteccionisme gremial s'estenia cap a la família, en cas de traspàs del 
mestre, i no es desemparava la vídua -gairebé en tots els gremis el procedi
ment era anàleg- que podia seguir amb la botiga oberta, regentada per un 
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mestre amb la finalitat de mantenir els fills. En el supòsit que no tingués des
cendència calia que al front de la feina hi hagués un mestre examinat. Es pre
cisa que si es tornés a casar i el marit no pertangués a aquesta rama artesana, 
hauria de tancar la botiga (Gremi 46-1 :7v) "I tem ordenaren los dits consellers e 
prohomens que qualsevol muller de vanover o matalasser que restara viuda e 
tindra fills e filles quels sie licit i permes per ajudar y collocar aquells tenir y 
mantenir la botiga y usar de dit offici y que participen en totes coses de par
tions e que no sien limitades ans pugue tenir qualsevol mestres o jovens per a 
fer feyna de dit offici y executar aquell be e honestament. Empero si dita viuda 
no tindra fill ni filles y volra viure de dit offici que no puga tenir botiga ni fer 
dit offici sino ab mestre examinat E si era cars que casas ab home que no fos 
del offici que no pugue ni gos tenir botiga ni fer mes avant e aiso ... ".Aquest 
esperit fou compartit arreu -confr. (Confraria 19-21:11 r)- i encara caldrà 
afegir que als fills de mestres difunts se'ls permetia obrir la botiga un any 
abans d'examinar-se. Privilegis que s'estenien als fills de mestres que volien 
obrir la seva botiga i als germasterns -suposem que vol dir fadristerns o potser 
germanastres. 

Els gremis mitjançant les ordenances fixaven els salaris, la duració de la jor
nada, però no es parlà del descans dominical -llei que arribà al segle XX. I com 
indica Molas (1970: 121) hi hagué una problemàtica laboral que el gremi no 
resolgué: l'atur. 

Arreu, a més d'aquest control programat del gremi sobre la labor arte
sana, en un altre punt també s'establien les bases per a la vigilància del gènere 
a fi que estigués en bones condicions; es penalitzava vendre llana curta mes
clada amb llarga, extreta d'animal mort -llana de blanqueria- i s'obligava a 
declarar-ne la seva procedència (Confraria 19-21:5 v i 6 r). S'especifica que els 
matalassers evitin de vendre pèl per llana, ni vella per nova, ni un tipus de 
llana o tela per un altre en peça feta o solta, ni una mida per una altra (Con
fraria 19-21:9r). Privació que s'aplica, per extensió, a tots els estrangers que 
venien a vendre a la ciutat de Tarragona (Confraria 19-21:1 Ov). A tall de con
trol, s'autoritza els sobreposats de la corporació gremial perquè puguin entrar 
a qualsevol lloc -cases i obradors dels confrares i en altres- per examinar la 
mercaderia. 

Dins de la línia d'acolliment espiritual els procuradors podien demanar que 
un o més confrares acompanyessin l'acte de combregar d'algun malalt. El gremi 
contribuïa amb un ciri que duia l'acompanyant, el qual calia que anés a la Seu 
abans que el Sant Sacrament sortís. De la mateixa manera es procedia en casos 
de traspàs d'un agremiat, amb l'obligació de ser a la casa del difunt abans que el 
cos del difunt eixís del domicili "Item estituim y volem que si los procuradors o 
procurador haura de demanar los confrares o confrare per algun combregar 
sien obligats en anar apendre siri a la caixa de dita confraria abans que lo St. 
Sagrament no sia exit de la Seu y si lo procurador demanera per algun soterrar 
a ja de. esser lo confrare ho confrares abans no devallen lo cors de ca-sa ... " (Con
fraria 19-21:12v). 
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C3) LES SANCIONS 

Els capítols de les ordinacions de la confraria de paraires tarragonina mar
quen una pauta de conducta laboral, religiosa, que cal servar. De vegades són 
indicacions orientadores que beneficien situacions extremes, com per exemple 
certes consideracions a les vídues dels confrares. Altres vegades estableixen uns 
privilegis per a alguns, no tots; és el cas dels avantatges dels fills dels mestres 
confrares a l'hora d'obrir botiga -com hem dit. N'hi ha, però, que al·ludeixen 
a una línia de comportament respecte a la confraria i a l'ofici i infringir-les 
comporta una penalització. El màxim càstig que es pot imposar a tota persona 
és una càrrega de tipus econòmic que gravi el seu pressupost. Aquest recurs, 
doncs, ha estat emprat gairebé sempre per sancionar qualsevol capteniment 
que contravingués una norma acordada. Les actuacions dels confrares s'havien 
d'ajustar als capítols de les ordinacions, i allí també s'indicava quin tipus de 
pena s'havia d'abonar en cas d'ignorar la pauta conductual. L'import con
signat s'entenia que era per cada cop que es transgredís l'ordenat; així ho espe
cifiquen. Relacionem només aquelles que pertoquen als matalassers o bé les 
d'índole general del gremi. 

Per no assistir: 
-a les vespres de la vigília, a la missa, a l'ofici i a les vespres del dia de la 

festa de Sant Antoni, pagarà per cada vegada i cada hora que falli un quart de 
lliura de cera o el preu que valgui a la caixa comuna de la confraria. 

-a l'aniversari general per les ànimes dels confrares difunts, pagarà un quart 
de cera o el seu preu a la caixa comuna de la confraria. 

-al capítol general de tots els confrares, pagarà un quart de cera. 
Per no rendir comptes els procuradors sortints als entrants, dins del termini 

establert, pagaran una lliura de cera per cada setmana que ajornaran el compli
ment del deure. 

Per exercir l'ofici sense haver-se examinat, pagaran tres lliures que es repar
tiran de la forma següent: 40 sous a la caixa comuna, 10 sous als veguers i deu sous 
als procuradors. 

Per vendre: 
-una mercaderia per una altra, cinquanta sous cada vegada. 
- llana bruta defugint les condicions establertes, cinquanta sous: vint sous a la 

confraria, deu a l'oficial executor, deu sous als murs de la ciutat, i la resta a l'acu
sador. 

-llana mesclada, trenta sous: deu a la confraria, deu als murs de la ciutat, cinc 
sous al sobreposat jutge, cinc sous a l'acusador. 

-llana d'una mida per una altra, bona per dolenta, tres lliures a la confraria, i 
a l'acusador deu sous. 

- llana de blanqueria falsa, serà donada als pobres i pagarà vint sous a la con
fraria per l'atreviment. 

-no seguint les normes establertes per a la llana de tisora rentada, deu sous 
per la confraria. 
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Per obviar: 
- declarar la procedència de la llana, deu sous per a la confraria. 
-l'obligatorietat d'ésser confrare forçat als habitants de Tarragona que exer-

ceixin l'ofici de matalasser, o els altres de la confraria, quaranta sous per a la con
fraria. 

-els estrangers, examinar-se exercint de l'ofici, tres lliures per a la confraria. 
Uns anys després, el 1609, tenim constància que no hi ha augment de pena per 
haver transgredit la norma. El repartiment és nou: trenta sous a la confraria, deu a 
l'hospital, deu a l'acusador, cinc als veguers i la resta als procuradors de la con
fraria. I si, després d'establert, marxava fora de la ciutat, en retornar a treballar-hi, 
ha\'Ïa de pagar la mateixa pena. 

-l'obediència al mandat d'un procurador, una lliura de cera. 
-acompanyar el combregar i el soterrament d'un confrare, fins a vint sous per 

a la caixa comuna de la confraria. 
Per ofendre de paraula els sobreposats quan van a inspeccionar el gènere, sei

xanta sous per a la confraria, per als murs, als oficials i als sobreposats. 
Per algun acte de negligència dels procuradors que per amistat o altre motiu 

no executaven una causa, pagaven la mateixa pena que es consigna en el capítol 
corresponent. És una ordinació posterior, datada el 1609, i és fàcil suposar que hi 
podia haver tracte d'influències. 

Segons que es desprèn de les xifres penalitzadores, es consideraven més 
desviats els comportaments ofensius contra el sobreposat, o bé treballar sense 
haver fet l'examen, i comercialitzar llana d'una mida per una altra; tots tenien 
una pena de 60 sous. A l'extrem oposat, les condemnes mínimes eren de 10 
sous i s'aplicaven per no seguir la normativa aprovada per a la llana de tesora i 
per no indicar la procedència de la llana. La destinació d'aquests beneficis 
majoritàriament era Ja confraria, però sovint es detalla una partició en la qual 
la caixa comunal pot ingressar la meitat de la sanció, i la resta va repartida 
entre clos, tres o quatre entitats, obres, càrrecs: els murs de la ciutat, l'hospital, 
l'acusador, els veguers, el sobreposat, els procuradors. Un cop sol les partions 
són iguals. 

d) Les institucions corporatives al segle XX 

Hem pogut veure que, quan es reforça el nombre de matalassers, a Tarragona, 
és en uns moments en què l'estructura gremial està ja en declivi; parlem del segle 
XIX. Quan s'arriba a la segona meitat de l'actual segle sorgeix un agrupament de 
la gent, no exclusivament de l'ofici sinó del ram. 

A la primera meitat del segle XX, una integració viable pensem que englo
baria grups propers, malgrat que l'única referència d'aquesta etapa és el cloeu
ment que recull els estatuts del Sinclicato de Trabajaclores del Ramo de la Aguja, 
de Tarragona -fundat el 18 de setembre de 1931- (Estatuts 879), en els quals no 
s'especifica el tipus d'activitat desenvolupada pels seus associats. Aquest sindicat 
fou constituït per als obrers -homes o dones- amb la finalitat d'aconseguir una 
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unitat de sous i de jornada laboral. Com tants altres, es creia una eina eficaç per 
a contrarestar els interessos del món capitalista, i vetllar per la classe treballa
dora, en totes les situacions derivades de la lluita per a la consecució d'aquests 
propòsits -inclosa la vaga. Qüestions que es concreten en el primer article dels 
estatuts. 

Després de l'estrall de la guerra civil, arribada l'etapa franquista, a través dels 
escassos documents que es conserven d'aquest període, podem constatar una 
obligada integració dins del sector de la confecció del Sindicat del tèxtil. L'orga
nització no és pas diferent de la d'altres sindicats d'aquesta època. Oli Poques 
notícies podem saber d'aquests anys, car els arxius han estat depurats i els lligalls 
més complets que encara existeixen són de la dècada dels 70, ja en plena deca
dència de les artesanies. Ell971, segons el cens electoral (Eleccions 1229), als caps 
de comarca del Camp de Tarragona hi ha inventariades, a Tarragona, 5 empreses 
dedicades a aquest afer; a Reus, 7 i a Valls, 5. No s'especifica si inclou la conf~cció 
de matalassos o només es tractava de la seva venda. També cal precisar que el 
còmput derivat d'aquests censos és purament indicatiu, car no es comptabilitzen 
les persones, i ens consta -com ja hem analitzat- que n'hi hagué que exercien 
aquest treball com a complement d'un sou. Lògicament devien figurar en les 
llistes relatives a l'activitat bàsica. Oficialment, i segons els documents, existeixen 
a Tarragona: Matalasseria Conde, Matalasseria Joan Jordà, Francesc Sabaté Ara
gonès, Joan Segura Camí, Francesc Vallès Rufas. A la ciutat de Reus: Marià 
Espada Castel,JoanJansà Susà, Agustí Martí Cortés,Joan Miralles Solé, Ramon 

11. L'any 1975, la Junta nacional del Sindicat tèxtil (Eleaions 1224) és formada per deu sectors: Cotó, 
Llana, Seda, Fibres diverses, Jute i poliolcfmes, Fibres artificials, sintètiques tallades, Gènere de punt, 
Fibres de recuperació, Confecció, Comerç. I per part dels treballadors i tècnics són 9lcs agrupacions: 
Cotó, Llana, Seda, Fibres artificials, Fibres di,·erses, Fibres dc recuperació, Gènere dc punt, Con
fecció i Comerç. I aquests S<' subdivideixen en agrupacions, formades per empresaris per una banda i 
treballadors per una altra. L'estructura és repetida a nh·cll provincial, comarcal i, fins i tot, local. 
El mateix any, el 30 d'octubre. a l'acta de constitució de la Junta general del Sindicat provincial tèxtil 
de Tarragona, hi figuren entre 23 agrupacions de la Unió d'empresaris; la de matalassers és formada 
per un president -de Tortosa-, un sots-president -dc Tarragona- i clos vocals -un de Valls i un de 
Torredembarra. Quant a les agrupacions de la Unió de treballadors i tècnics, només se'n constitu
eixen 9 i no hi consta la de matalassers (Eleccions 1224). 
En un àmbit geogràficament rllés reduït, el comarcal (Elraions 1223), es conformaren els sindicats 
comarcals; en el dc Tarragona, consten 17 agrupacions d'empresaris, entre les quals hi ha la dels 
matalassers amb un president -Encarnación Gutierrez, de Torredembarra-, un sots-president -Mata
lasseria Jordà, de Tarragona-, i 4 vocals -Francisca Ortega Carrasco (botiga que sols es dedicada a la 
venda de matalassos, teles, etc). Francesc Sabaté Aragonès, Francesc Sabaté Faura, Francesc Vallès 
Rufas; tots dc Tarragona. Dins la UTT són 6 les agrupacions comarcals tarragonines i, com en el pro
Yincial, tampoc no hi consta la dels matalassers. 
A la ciutat de Reus, s'inventarien 6 agrupacions d'empresaris i 6 més de treballadors. A Valls, 8 i 8 res
pectivament (Eleccions 1223). A les dues localitats, els matalassers no constitueixen una agrupació; for

maven part d'alguna altra. 
I d'un abast local, existí el Sindicat local tèxtil de Tarragona, format per 6 agrupacions d'empresaris i 
4 de treballadors (f:/raions 1224). I tampoc aquest ofici no assolí importància per a constituir una 

agrupació. 
L'organització d'aquest sindicat, des del punt de Yista local i específic, és molt semblant a la realitzada 
en un treball publicat relatiu al ferrers -\'egeu: :\lontaí1a, 1996. 
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Miralles Solé, Josep Palau Castro, Rosa Viñas Sabaté. I a Valls: Pere Queralt 
Andreu, Emili Domenech, Francesc Carreras, Francesc Clols Rabassó, josep Clols 
Rabassó. 

El còmput provincial d'aquesta activitat és de 21 empreses que, respecte a la 
rama tèxtil, amb un cens constituït per 1.527, els matalassers representen 1'1,38 %. 
És evident el poc pes específic dins d'aquesta organització, un poc pes motivat per 
l'escàs nombre de tallers d'aquests anys. I si establíem una relació entre certes vari
ables -hores treballades, volum de feina diària, demanda i contingent humà de 
cada població-, tampoc les xifres no haurien assolit gaire importància, fet que 
s'evidencia també segles enrere. 

Reproduïm a continuació les xifres dels censos de població -indiquem les 
fonts d'on han estat extretes: Censos, Padrones (1977:32), Estadística (1992:611), 
Reseña (1975) i García (1994:157). 

ANYS 
1970 1975 

Nombre de Població Fet Dret Fet Dret 

REUS 59.095 59.904 72.331 71.485 
TARRAGONA 78.238 77.275 101.619 100.786 
VALLS 15.091 15.216 16.710 16.726 

Per adonar-nos que sovint les dades oficials s'escapen de la realitat i que cal 
recórrer a l'estudi de l'economia submergida, només cal comparar el nombre 
d'empreses dedicades a aquest quefer a Tarragona i a Valls, que són 5 en cadas
cuna d'aquestes localitats, i que en cap d'elles la plantilla laboral no supera els 5 
empleats ja que no consten en els inventaris específics del sindicat on es compu
taven. La gran diferència demogràfica entre les dues contrades -en resulta una 
xifra que supera els 60.000 habitants el 1970 i els 80.000 el 1975- evidencia que 
l'equitat numèrica de matalassers és falsa car, a la pràctica, ja hem vist el nombre 
important d'artesans per als quals aquesta era una segona feina, i dels quals no 
queda enlloc constància documental. 

e) L'antiga i la moderna organització laboral: categories, horaris 

En general, res de nou, quant a la vella organització de les categories laborals: 
mestre, fadrí i aprenent, estructura repetida en altres variants artesanes. Tampoc 
no és nou el proteccionisme del gremi de cara als seus afiliats. Hem fet un extracte 
de les ordinacions barcelonines, més àmplies i amb un col· lectiu més potent, que 
completen la confraria tarragonina, més pobra en tots els aspectes. La diferència 
entre ambdues no és organitzativa, sinó econòmica. 

El grau inicial, l'aprenent, havia de treballar quatre anys, al costat d'un mestre 
i així s'inscrivia en el llibre del gremi -barceloní- dedicat a aquest afer (Gremi 46-
1 O). S'hi assentava un cobrament de 3 sous al començament del segle XVIII 
-1714:- i al final la quantitat és de 3 lliures (Gremi 46-1 0:8r i 46v). En complir-se el 
temps, s'aixecava una acta notarial. Podia passar a la categoria superior, fadrí, i en 
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concedir-se-li la plaça l'aspirant pagava una entrada de 6 sous el 1708 (Gremi 46-
10:6v). Poc més d'un segle després, el futur fadrí matalasser presentava al Gremi 
un certificat on s'acreditava el compliment dels anys d'aprenentatge i també 
pagava el dret del clavari que eren set sous i sis diners. (Gremi 46-10:10lr) "dia 1 de 
Juliol de 1834 se ha donat la plasa de fadrí matalasé a José Roca aben presentat cer
tificat com abia compler los quatra añs de aprenentacha en casa Sagimon Sola y 
Antoni o Sola. A pagat lo dret del ela bari 7 s 6 d. sen proms Josep Anton Vilaret 
Badia y Miquel Ricart''. 

El pas era regulat per les ordinacions que vetaven, amb les sancions acordades 
-en aquest cas era de 60 sous, el 1542-, qualsevol actuació contrària a l'establerta 
(Gremi 46-1:7r) "que de qui aldevant ningun mestre matalasser o vanover no pugue 
ni degue donar feyna alguna a jornal ni en altre qualsevol manera a ningun jove 
aprenent que primer lo dit tal jove aprenent haia complit tot lo temps que sera 
stuit e afermat ab son mestre si ja lo tal mestre no dava licencia al tal jove aprenent 
y stigues content de ell empero que dit mestre per diners ni per altres coses no 
pugues fer franchs dits jovens aprenents del temps que restaria obligat cumplir". 

Ja en unes ordinacions -barcelonines- de 1456 (Gremi 46-1: 11r) queda ben 
reflectit el control que havien de passar per exercir l'ofici: "Item ordenaren los dits 
honor. consellers e prohomens que no sia algu qui gos obrar ni viar del dit offici 
per si mateix fins sia exhaminat per los consols e per aquells que los dits consols hi 
disputaran e si sera trobat abil o sufficient per usar del dit offici". És evident que 
aquesta permissió s'havia de pagar com continua ordenant l'esmentat document: 
"e sera natural de la senyoria del senar rey haie a pagar per reho de dit exhamen 
xxx sous e sina sera natural de la senyoria del senyor Rey haie a pagar LX sous les 
quals quantitats sien meses per los dits consols en la caixa del dit offici distribuïdors 
per los pobres del dit offici e per pagar una lantia quiscuma costuma en la capella 
de les (no diu res mes)". 

Per accedir al mestratge, el procediment era anàleg; es feia la petició al Gremi 
i l'examen corresponent. Instituïts els exàmens, s'acordaven les directrius que regi
rien per a la superació qe la prova. La peça o peces que l'aspirant havia d'elaborar. 
Per a aquest ofici, indiquen les ordinacions tarragonines (Confraria 19-21:13r) que 
foren escollides una màrfega plana d'una vora i de dues d'unes mides concretes a 
gust dels examinadors, a més d'un matalàs "ben acabat" i un traspontí. No era 
permès demanar més de tres mides de cada peça. Es pot desprendre de l'acte 
esmentat quines eren les tasques de tot mestre matalasser, al segle XVI, que per un 
enfortiment i/o canvi de l'economia varen quedar arraconades unes -màrfegues i 
traspontins- i afermades unes altres -matalassos- (vegeu: la peça dins d'aquest 
mateix apartat). . 

I un cop aconseguit el mestratge era respectat sempre, com s'especifica en les 
ordinacions de la confraria " ... que los mestres que per avuy son sien aguts de esta 
hora en avant per examinats ... "( Confraria 19-21:4v). Els drets d'examen no eren 
iguals per a tots els fills; l'hereu del mestre, que es quedava a casa amb el pare, 
havia d'abonar dues lliures de cera i la quota anual; en canvi, els altres fills pagaven 
vint sous d'examen i quatre sous de quota anual. Aquells que no eren fills de 
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mestre pagaven quatre lliures i la quota anual, entenent que tindran botiga 
" ... perxa, banch o taulell y porta uberta ... " (Confraria 19-21:4v). En totes les situa
cions, l'aspirant havia de sol· licitar la plaça de mestre. Les condicions econòmiques 
varien amb el temps, i en la convocatòria de confrares del 18 de gener del 1633 
(Confraria 19-21: 17r), a proposició dels procuradors s'acorda augmentar aquest 
import; els fills del mestres han de pagar mig examen o sia tres lliures, excepte el 
primer fill que paga deu rals. Per a aquells que no eren fills de mestres, el cost era 
doblat: sis lliures. 

En aquesta mateixa data, les contribucions anuals dels confrares s'estableixen 
en 6 sous. 

Quant als forans, manaven que tots aquells que volguessin exercir de l'ofici 
hagessin de ser mestres i, a partir de I' aprovació de les ordinacions -el 1555-, 
s'havien d'examinar per tal de poder exercir " ... de qui avant no puguen fer de dit 
offici que no se examinen si mestres y haura sino fins age paguen com si se exami
nasen sinquanta sous de entrada a la confraria y lo que un confrare forçat es 
obligat y entretant sien aguts per examinats quant empero y age quils examine se 
agen de examinar y los que avuy son agust per mestres sien com a confrares forçats 
en tot altrament no fassen del offici ... " (Confraria 19-21 :9r). Hi hagué una certa 
consideració de tipus econòmic ja que pagaven gairebé la meitat que qualsevol 
altra persona que volia accedir a la plaça i no era fill de mestre, els drets dels quals 
muntaven a 4 lliures. Però, el1635, els de fora el Regne paguen vuit lliures (Con

fraria 19-21:17r). 
S'havia de determinar la data i el lloc per als exàmens d'aquells que prèvia

ment havien sol· licitat la plaça; s'escollia un lloc comú per a realitzar-lo: la sala de 
la ciutat. I es recomanava deixar de banda tota rancúnia, malícia o dany. Alguns 
problemes degueren originar els dictàmens dels examinadors perquè en les ordi
nacions es recomana que domini el rigor, la misericòrdia i la bondat (Confraria 19-
21:12r). 

Establir-se suposava unes despeses econòmiques que no eren fàcils de bes
treure. Molas (1970:122) indica que l'edat mínima per a aconseguir el mestratge 
era de 18 anys, però calia, a més de tenir diners, una família influent en el gremi. 
La majoria I'aconseguienja vora els trenta anys. 

Modernament, a diferència d'altres oficis, no hi ha més gradació laboral que 
la figura de l'aprenent, al costat del mestre. En aquells casos en què hi ha una tra
dició familiar que continua aquesta tasca, el mestre és el pare; uns altres, al costat 
d'un experimentat artesà, s'hi immergeixen. En ambdues situacions, primer els cal 
fer un aprenentatge. Lògicament s'inicien amb les tasques més senzilles i seguint 
un ordre, a partir de la capacitat del jove per a l'assimilació dels coneixements de 
l'ofici: primer picar la llana, embastar, passar les vetes, començar a fer els cantons; 
després a poc a poc intentar fer el ribet i el cosit del matalàs. La part més compro
mesa, repartir la llana, és el punt final. Es pot considerar que, al cap de dos o tres 
anys, l'aprenent ja pot estar en condicions d'elaborar una peça de cap a peus. 

En aquest període de temps, la remuneració econòmica per aljove és nul· la, 
car compta, com a contrapartida, amb l'ensinistrament que rep i, per tant, no se li 
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assigna cap sou, ni tampoc existeix l'obligació de lliurar cap recompensa al mestre, 
norma habitual segles enrere. Notem com a curiositat que malgrat que la manera 
de bastir el matalàs, en general, és compartida per la gent de l'ofici, com succeeix 
en tota feina artesana, cadascú té les seves peculiaritats, que fan possible reco
nèixer la persona a qui es pot atribuir la confecció de la peça. 

Quant a l'horari laboral, el darrer matalasser tarragoní ens informa que la jor
nada s'establia en horari partit; als matins s'hi posaven a les set, i plegaven a les 
dues del migdia. En aquest espai de set hores una persona bastia tres matalassos. A 
la tarda, hi tornaven i en feien un o dos més. Esporàdicament, algun diumenge 
havien treballat al matí per fer una sola peça. A l'hivern, l'horari de tarda comen
çava a les tres per aprofitar la claror del sol. Quan s'allargava el dia, ja ho retar
daven una mica i solien començar mitja hora més tard, a dos quarts de quatre. A 
les darreries del segle XX, amb la feina molt migrada i també el nombre d'arte
sans, un únic matalasser treballa només al matí, de les vuit a la una del migdia -més 
o menys, car depèn de la mida dels matalassos. Calcula de fer-ne dos cada matí. 

Pel que fa als sous, no podem establir una valoració retributiva del treball d'un 
assalariat ja que els nostres informadors han estat persones autònomes que no han 
anat mai subjectes a un salari professional. El seu benefici ha estat lligat a la pro
ducció i al preu que ells mateixos establien. 

f) La festa gremial 

Tota artesania ha tingut des de temps antic un sant que l'emparava, el patro
cini del qual oferia ~ut espiritual en moments dificils. Els orígens d'aquest costum 
són reculats; creiem que deuen provenir del món clàssic, i que el cristianisme 
suplantà l'atenció als deus grecs i romans, cap al sants, que s'erigeixen en mitjan
cers, protectors, intercessors ... 

Per aquest col· lectiu, si es vol tenir una visió d'èpoques llunyanes, cal 
remetre als primers documents de la confraria de paraires. Quan aquesta expli
cita que acull el grup dels matalassers, al segle XVI, suposem que els nouvin
guts s'adaptaren a les habituds que aquella tenia. El patronatge fou sota l'advo
cació de Sant Antoni " ... ordenada y stablida entre ells una sancta Confraria e 
confraternitat en honor e Invocatio del glorios amich de nostre senyor deu e 
mossenyor sanet Anthoni ... " (Confraria 19-21 :2r). En honor del sant, es progra
maven festes de tall religiós que comprenien el dia de la vigília: vespres; el dia 
de l'aniversari: missa, ofici i vespres; l'endemà, una pregària pels difunts: " ... sta
blim que tot Confrare e confraressa de aquesta nostra sancta Confraria baia e 
sie tengut de esser a les primeres vespres e apres lo endema a la missa e offici e 
a vespres ques fara ... stablim que lo sendema que la dita Confraria fara festa del 
glorios patro nostre sie fet en la dita sglesia ... anniversari general per les animes 
de tots los confrares e confrareses ... " (Confraria 19-21 :2r i v). L'assistència als 
actes era obligada per a tots tal cmn s'especifica en les ordinacions, i tota 
omissió no justificada es gravava amb una pena d'un quart de lliura de cera o el 
seu valor en diners, per cada una de les absències sense causa. 
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La intercessió d'aquest sant no fou compartida per la gent de l'ofici 
d'altres ciutats. A Barcelona, s'assenyalaven com a protectors santa Llúcia i sant 
Sebastià. Els actes que celebraven eren també els mateixos i d'obligada assis
tència: " ... a tots los confrares salvat just impediment lo die de la festa del bena
venturat Sanet Sebastia e de la gloriosa sancta Lucia advocats de la dita con
fraria dels matalaffers haian acompanyar los prohomens de dita confraria a les 
vespres y al offici de la feste del beneventurat Sanet Sebastia ... " (Gremi 46-1:4v). 
Lògicament els actes podien ser més lluïts per les raons més amunt explicades. 
En aquesta veïna ciutat, la diada de santa Llúcia -com en d'altres llocs, el dia 
del patró- fou un punt de referència en les ordinacions per a establir data de 
pagaments de quotes (Gremi 46-1 :3v); tenia capella pròpia i una part dels bene
ficis obtinguts per bans es destinava a la manutenció dels ornaments, embelli
ment i de la lluminària (Gremi 46-1: pàssim). 

Pel que fa al segle actual, i cenyint-nos a la nostra circumscripció tarrago
nina, els matalassers no tenien una autonomia corporativa i pel fet d'ésser 
inclosos en el gremi tèxtil, el benefactor ha estat santa Llúcia. La festivitat se 
celebrava el13 de desembre i era de forma conjunta amb altres artesans del ram 
dit de l'agulla. Segons els textos que es conserven, els actes programats de caire 
religiós, benèfic o lúdic no diferien gaire dels organitzats per altres gremis (Cfr. 
Montaña, 1996). Plantejament que es repetí cada any amb escasses variacions i 
del qual hi ha constància a la premsa fins al 1967. En l'aspecte religiós -vegeu 
l'annex núm. 3-, s'esmenta una missa a l'església de Sant Miquel del Pla de la 
qual tenim notícia a partir del1932 (La Cruz); alguns anys es completa amb una 
funció religiosa a la tarda. 

A banda d'aquests actes, uns altres emplenaven cada any la diada, alguns, 
pocs, de tipus esportiu com partits de futbol; alguns altres de més culturals com 
sardanes, concerts, sessions de cinema, representacions teatrals -drames, sai
nets, sarsuela-, dos anys consecutius es programà una visita al Museu i Tresor 
de la Catedral i un de sol una conferència; tots ells al costat d'alguns de caire 
més popular com concursos, sense gaire ressò perquè només són citats dos 
anys. Creiem que aquell que gairebé sempre és present, entre els lúdics, és el 
ball; alguns anys s'escull una Reina de la Festa, s'hi rifen obsequis d'establi
ments del ram. 

Per fer més lluïda la celebració, el Gremi i la Delegación del Trabajo van per
metre que tots els establiments del gremi tanquessin aquest dia, declarant-lo festiu 
i no recuperable, i així es comenta en el diari de l'any 1943 (DiarioEspaño/14-12-
1943). Però de tot, la nota més pintoresca la donaven les modistes que, guarnides 
amb barrets de paper i fent sonar xiulets, flautes i moltes rialles, en acabar la missa, 
baixaven en grups cap a la Rambla, i omplien d'aldarull tots els carrers cèntrics de 
la ciutat. 

A la dècada dels 60 comença a decandir la festa, i pocs són els actes que es pro
gramen; el darrer testimoni escrit és del 1967 i de caire religiós: una missa a 
l'església de Sant Agustí. A partir d'aquesta data ja no en trobem cap menció més a 
la premsa. 
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g) El trasbals i la decadència 

Com tota menestralia rebé un cop ben fort amb la introducció de les noves 
tècniques que, en el cas del matalasser, foren les màquines. Així, doncs, un matalàs 
es renta, es refà, se n'estira la llana, i es basteix, gairebé sense la intervenció d'un 
especialista. 

Aquest fou el punt inicial de la davallada; però, la sotragada que enterra l'ofici 
ve per altres viaranys: altres tipus de matalàs, de conformació totalment diferent, i 
elaborats a les fàbriques. Són els bastits amb molles i els d'espuma de niló. Aquests 
representen un estalvi a les mestresses de casa: no s'han de refer mai. I com que la 
febre de la renovació envaeix les ments, quan al cap dels anys es fa malbé la peça, 
se'n compra una de nova. La innovació ve acompanyada d'una gran campanya 
publicitària que afirma que els nous matalassos aporten un benefici per a la salut. 
El resultat és la decadència de l'ofici i d'altres que hi anaven lligats. El canvi 
començà de forma tènue a la segona meitat del segle actual, i a hores d'ara el nou 
element forneix gairebé la totalitat de les llars. Rar és trobar un matalàs de llana, i 
és que també resulta difícil refer-lo per la manca de les persones especialitzades. 

h) Aspectes econòmics: preus de la feina i de la peça 

Per a saber la valoració d'aquestes peces, als segles XVI, XVII, XVIII i XIX, 
hem hagut de recórrer als documents de venda, els denominats "encants". N'hem 
extret referències, però no es poden establir unes tarifes unitàries -vegeu: Annex 
núm. 6.1-, car hi manquen mides exactes, i molt sovint també la matèria amb què 
s'ha emplenat la peça i és ben palmari que el preu ha de variar entre la palla i la 
llana, per exemple. Les precisions són vagues i sovint al·ludeixen a l'estat de con
servació; així trobem els qualificatius: dolent, vell, usat. Qualificatius que poden 
dependre de l'habilitat del venedor o del comprador. 

Altres indeterminacions són les relatives a la mida, que ve expressada només 
amb els qualificatius: gran, petit; podem interpretar que el gran ha de corres
pondre a l'ara dit de ma~rimoni, i el petit, al de cinc pams. 

La notícia més antiga que hem trobat documentada data del 1575 (Obra 
8:307r), és un pagament de vuit lliures i sis sous per dos matalassos per als escolans 
de la Catedral de Tarragona. Divuit anys després, el 1592 (Obra 9:239v) en un nou 
assentament es paguen quatre lliures i vuit sous per altres dos matalassos amb la 
mateixa destinació. S'hi desgloba aquest valor total i corresponen a la feina del 
matalasser, tres sous per matalàs; 19 sous per la llana de les dues peces, i tres lliures 
i tres sous per totes les teles. 

Un valor absolut no és més que un indicador econòmic; es tractaria d'establir 
un valor relatiu comparant-lo amb altres productes o matèries, a la mateixa època. 
De la relació de preus, recopilada per J.M. Recasens i Comes, que transcrivim a 
l'annex núm. 4, n'extraiem la cotització bàsica de productes agrícoles: el blat -com
prat per la ciutat i venut al Pallol-, la carn de moltó, l'oli, els fesols, els cigrons, les 
guixes, les avellanes, les nous, l'arròs, els ous a més d'altre gènere necessari a les 
llars: carbó i llenya. Ho completem amb unes dades, extretes del treball de Pierre 
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Vilar (1966-3:371 i ss), vàlides per a una zona geogràficament més àmplia, tal com 
l'esmentat autor explica. De tot plegat hem triat per comentar els d'aquelles dates 
que coincideixen amb aquelles de les quals tenim preus de la peça objecte d'estudi. 
Un cop observats els preus d'aquests productes bàsics, hom s'adona que els mata
lassos en els anys esmentats del segle XVII, han estat unes peces molt preuades; a la 
primera meitat del segle, el seu valor fluctua entre una lliura i 411. 3 s., quan la lliura 
de la carn de moltó oscila entre 3 s. i 4 s. 4 d. i el quartà l'oli es paga entre 6 s. 9 d. i 
10 s. 3 d. A la segona meitat del segle, el preu mínim del matalàs es registra en dues 
lliures, deu sous, i el màxim, en vuit lliures; la carn segueix la línia ascendent i 
oscil·la entre 4 s. 6 d. i 7 s. 6 d. màxim sostre; moment en què el preu de l'oli va d' 11 
s. a 23 s. 8 d. El moviment a l'alça d'aquests preus ha seguit una proporció aproxi
mada, però de tots tres l'augment més alt és el del matalàs que s'ha doblat. 

Al següent segle, a la primera meitat del XVIII, els documents indiquen que 
la cotització més baixa del matalàs és de S lliures 12 sous i el més alt de 1011. 10 s.; 
l'oli es paga a 18 s. 10 d. i la lliura de carn -a Barcelona- va dels 4 s. als 4,93 s. A la 
segona meitat, el preu dels matalassos de mides normals és de 3 11. 6 s. fins a 15 11. 
8 s. 6 d., quan el quartà d'oli -a Tarragona- es paga a 12 s., augmenta progessiva
ment fins a 28 s. -del 1791 al 1796- i al cap de dos anys fa un salt sobtat que arriba 
als 45 sous 11 d. Mentre que la carn -a Barcelona- va dels 4,16 s. fins al 8,70 s. al 
final del període. 

En el moment en què establim una relació entre tots els productes mencio
nats, s'observa que es manté una línia equidistant bastant estable. Partim d'una 
mitjana extreta de tots els preus indicats als annexos mims. 4 i 6.1. Assignem al 
preu del matalàs, en cada època, una base de 100. 

Producte SEGLE XVII SEGLE XVIII 

P meitat 2~ meitat 1" meitat 2" meitat 

Matalàs 100 100 100 100 
Oli 17,43 12,80 14,56 15,70 
Carn 7,52 5,25 3,48 3,15 

Un altre punt de referència poden ser els llits -vegeu: Annex núm. 6.2- que, 
tot i ésser uns mobles que requereixen també una elaboració artesana, no són tan 
cars com els matalassos. Els tipus més senzills -de peu de gall- es venen, a la segona 
meitat del XVIII, entre setze sous i una lliura catorze sous; quan els de bancs i posts 
fluctuen entre una lliura 3 s. i 2 ll. 16 s. 3 d .. Moment en què la valoració del 
matalàs assoleix les cotes més elevades: de les 3 11. 6 s. fins a les 15 11. 8 s. 6 d. És evi
dent que hi ha uns altres llits més cars: els de camp, els de pilars, els daurats, de 
drap, de filampua, de caixa, etc. taxat el més barat en 3 lliures un sou i el més 
costós en 52 lliures lO sous, el 1625, època en que el preu d'un matalàs era de 3 
lliures 6 diners. 

Complements d'ambdues peces serien els llençols -vegeu: Annex núm. 6.3-, 
amb un ampli ventall de tipus marcats per la matèria emprada en la confecció 
-cànem, lli, cotó- i per la grandària -de pare i mare. 
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Més avaluats, els de tela que són venuts a 4 lliures la peça; i els més senzills, els 
d'estopa, a una lliura cinc sous -el1765-; al mateix any el matalàs es ven entre 9 i 
.1 O lliures. Si establim una relació durabilitat-preu entre el llençol i el matalàs, no és 
raonable la diferència car la vida d'un llençol de cotó -sense haver-lo d'apedaçar
és d'uns vuit anys i la d'un matalàs seria, segons els mateixos artesans, d'uns 300 
anys. Seguim comparant preus d'aquesta peça amb altres del parament d'una 
cuina -vegeu: Annex núm. 6.4- , i ens adonem que els darrers estan per dessota 
del valor del matalàs. L'utensili més car ha estat el fabricat amb aram -calderes i 
olles- i no sobrepassa les quatre lliures 14 sous. 

També cal pensar a qui és assequible la peça. Si observem els salaris de les 
classes més senzilles -salari del manobre barceloní i salari agrícola, de la rodalia 
barcelonina- del segle XVIII, a partir del quadre elaborat per Vilar (1966-3:620), 
ens adonarem que l'adquisició d'un matalàs no era al seu abast. Els guanys diaris 
d'un treballador al camp, a la segona meitat del segle XVIII, són de 7,50 sous entre 
1761 i 1765, quan el manobre, a ciutat, cobrava entre 7,25 i 7,30 sous. Augmenten 
els primers fins a 8 sous el1771 i en aquesta línia ascendent arriben a 10 sous entre 
el1774 i el1778; període en que el manobre cobrava 8,30 a 8,90 sous. Només l'any 
1781 hi ha una inversió, a pagès el jornal es paga a 8,03 sous i el manobre ingressa 
8,90 sous per dia -vegeu: Annex núm. 4.4. La mitjana d'aquests anys és de 8,57 
sous i 7,96 sous respectivament. Guanys que corresponen una vegada i mitja al 
preu de la lliura de carn, però se situen un 70% per sota el quartà d'oli. Ens hem 
recolzat en estadístiques foranes però no s'ha d'ignorar que existiren certes dife
rències salarials, algunes importants, car 1789 (Recasens, 1963:112) el jornal d'un 
peó, a Tarragona, era de 9 sous, quan un peó barceloní en cobrava 11; xifra que 
representa més d'un 22% més. Desigualtat que caldrà aplicar-la a l'hora de valorar 
el nivell econòmic tarragoní. 

Amb tot, veiem clar el migrat poder adquisitiu d'aquests grups socials. En con
seqüència, és natural que les màrfegues, més modestes, suplantin el matalàs. La 
venda d'aquestes peces era més accessible a la gent econòmicament dèbil, car la 
més barata documenta~a en aquest període -segle XVIII- és de 14 sous, i el preu 
màxim assolit seria dues lliures, un sou, tres diners; per tant la valoració màxima 
d'una màrfega no arriba ni a un terç -31,25- del preu del matalàs més barat. Ens 
hem recolzat en preus de peces que es venien als encants i que no eren mai de nou 
encuny, per això no ens estranyem que el 1713, quan l'exèrcit demana 1.200 màr
fegues a la ciutat de Tarragona, el preu que es fixa és de 15 rals -una lliura i 10 
sous-, xifra gravada a la baixa per la quantitat considerable de la comanda (Acords 

210:38r). 
Encara que hàgim fet un examen ràpid, la conclusió que se'n desprèn és bas

tant lògica, i no és pas agosarat afirmar que la possessió d'un matalàs devia signi
ficar un estatus social força acomodat econòmicament, en aquella època. 

Fem un salt en el temps, passem al segle XX. L'any 1994, els guanys mensuals 
d'un obrer -pagament brut- en jornada normal, a Catalunya, són de 142.656 pes
setes (Anuari 1996:226), que al dia representen 4.755 pessetes. El preu del matalàs 
és d'unes 40 mil pessetes, quantitat que representa una mica més de la tercera part 
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del sou computat. La millora econòmica de la classe treballadora és evident quan 
comparen la relació matalàs-sou del final del segle XX amb el del segle XVIII, car 
en aquesta darrera època els ingressos diaris d'un obrer no arribaven al 5% res
pecte el valor del matalàs, quan ara són 11,88%. 

Si elaborem un reduït índex de preus prenent de base el matalàs veurem la 
relació d'aquest amb altres productes. 

Matalàs 
Ous 
Vi del Camp 
Oli 
Arròs 
Corder 

Pessetes 

40.000,00 unitat 
131,69la dotzena 
377,60 l'hectolitre 
381,10 el quilo 
112,03 el quilo a granel 
841,40 el quilo animal sencer i en canal 

índex 

100 
0,33 
0,94 
0,95 
0,28 
2,10 

A partir d'aquesta síntesi deduïm que la proporcionalitat dels preus dels pro
ductes bàsics ha experimentat una davallada en relació al de la peça objecte 
d'estudi. Amb tot, malgrat semblar que la pt~a d'aquest producte és desorbitada, 
hem vist que el poder adquisitiu de l'obrer supera en més del doble el d'aquella 
època. 

Un altre aspecte, dins d'aquesta línia econòmica, que hem pogut recollir són 
algunes dades del preu de la feina artesana. Els artesans tarragonins no havien fixat 
una tarifa unificada per a la confecció de la peça; per aquest motiu els imports 
podien variar bastant d'un taller en un altre. Segons les fonts orals, pels volts del 
1910, per un matalàs de 5 pams, refet senzill, feien pagar una pesseta; i el1944ja 
en costava cinc. El preu de la peça nova que comprèn l'adquisició de les teles i de 
la llana, brodar els ullets, i bastir el matalàs, era de 100 pessetes a la dècada dels 
anys 20. En una factura del 1911, el matalasser Josep Llorens xifra en 6 pessetes el 
treball de fer 4 matalassos nous, quan el preu d'un mat:1làs de llana era de 33 pes
setes. En un altre document del mateix artesà, datat l'any 1925 s'esmenta la tasca 
de desfer i refer 3 matalassos amb un cost de 8,50 pessetes, quan refer-ne un de 
petit ja en costava 2. Preu que no varià car al cap de dos anys la facturació és la 
mateixa. Al mateix any, la tela d'un matalàs de cinc pams valia 18 pessetes. U ns 
anys més tard, el 1932, es cobren 28 pessetes per un matalàs de llit petit, inclosa la 
seva coixinera -factura del matalasser Vallès. 

Afegim algunes dades d'altres indrets del Camp de Tarragona. A Valls, el1934, 
refer un matalàs de matrimoni costava dues pessetes. 

Al cap dels anys, el 1983, aquest mateix matalàs valia 2.000 pessetes i si era con
feccionat a l'anglesa, dues-centes pessetes més. 

Escasses referències econòmiques tenim de la ciutat de Reus. Algunes extretes 
de factures antigues del matalasser Jansà, datades el1941 i 1942. La borra de llana 
es venia a 5 pessetes el quilo; molt per sota del valor de la llana el preu de la qual 
podja ser de 12, 15, 19, 20, 26, 28 i 32 pessetes el quilo. Un cop sol s'esmenta llana 
grisa a 12,50 pessetes el quilo. Altres materials de procedència vegetal amb els 
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quals s'omplia el matalàs eren el suro, venut a pes, a 8 pessetes el quilo, i el crin 
amb un preu que oscil·la, suposem que segons la qualitat, entre 1'20, 1'50, 2'25 
pessetes el quilo. L'embolcall de la peça, les teles, el matalasser les venia entre 60 i 
125 pessetes cada una, i no s'indica de quina grandària eren. El brodat dels ullets, 
tasca que també podia realitzar-se a la botiga, costava de 18 a 32 pessetes per 
matalàs; un cop sol se cita que per fer els d'un matalàs de suro cobren 16 pessetes. 

Als mateixos anys, per la confecció del matalàs, refet senzill, cobraven 
-esmentat un sol cop, 5 pessetes- 10, 12 i 15 pessetes; variació que segurament cal 
atribuir a la mida. Si era a l'anglesa, en costava 15, i un de crin, 12 pessetes. Una 
peça sencera de llana podia valer 452, 482, 500 pessetes si era de matrimoni; 329 
pessetes el de cinc pams; i 350 el de sis pams. Però el preu baixava molt, cobraven 
157 pessetes, si el matalàs era de suro. I en unes altres factures es tarifa el matalàs 
de crin a 150 pessetes i a 210 pessetes la peça sencera. Fa 50 anys -el1947- confec
cionar un matalàs de 6 pams costava 8 pessetes, i són les que el matalasser ]ansà va 
cobrar de la primera peça que va refer. 

A Tarragona, el199l, un matalàs de matrimoni refet a l'anglesa valia 5.000 pes
setes; un de 6 pams, 4.500 pessetes; i un de 5 pams, 4.000 pessetes. Aquest acabat, 
que comportava més elaboració, suposava un increment de 500 pessetes. 

Ja en el moment d'acabar aquest treball-el 1997-, a Reus -a Tarragona ja no 
és possible-, per refer a l'anglesa un matalàs de matrimoni cobren entre 7.000 i 
9.000 pessetes. I un de cinc o sis pams, 6.000. Quan un de gran, nou, arribaria a les 
45.000 pessetes. 

La llana és a 2.000 pessetes el quilo i són necessaris uns 18 quilos; cal afegir-hi 
les teles, la confecció d'ullets i de la peça. Les tarifes de preus no estan unificades 
en els escassos tallers que encara treballen. En un dels visitats, refer un matalàs de 
matrimoni costa 8.500 pessetes, i els de 6 i 5 pams, mil i dues mil pessetes menys; és 
a dir, 7.500 i 6.500 pessetes. Però l'oferta del matalasser s'amplia i pot desfer i 
rentar les teles, comoditat que incrementa el preu de 1.300 pessetes en qualsevol 
mida; si s'han de canviar les vetes, també és un complement de 500 pessetes a 
banda. 

i) Temps necessari per a l'elaboració d'una peça 

Ho avaluem a partir dels càlculs de cada fase de l'elaboració del matalàs; s'han 
de tenir en compte els diversos tipus. Nosaltres hem computat la confecció d'un 
matalàs de cinc pams, que és la mida més petita. 

L'apreciació del temps té unes oscil·lacions que s'originen bé per raons perso
nals, bé per les condicions de les matèries emprades. Els resultats obtinguts són 
unes mitjanes estrictament orientatives. 

Un pic és situat al lloc, el matalasser desfà el farcell de la llana i prepara els 
estris. Són escassos tres minuts els que necessita per a poder començar la tasca. A la 
primera fase, que és picar la llana, el primer cop hi inverteix tres minuts més. Acte 
seguit la tomba i la torna a picar i hi esmerça el mateix temps. I encara hi ha una 
tercera volta amb el mateix temps. Per deixar la tela al lloc i mesurar-la, amb un 
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minut en té prou. A continuació es passa a posar la llana al damunt de la roba i 
arranjar la de les vores perquè quedi en condicions; li basten vuit minuts. Cal 
estirar la tela que cobrirà la peça i fixar-la amb agulles; tres minuts més. 

Amb el material al seu lloc, caldrà passar les vetes, feina entretinguda, gairebé 
di\uit minuts. Tot seguit comença a cosir, quefer que dura una mitja hora. Per con
feccionar els cantons del matalàs hi esmerça quatre minuts per a cada cantó, i per a 
la darrera tasca, fer el rivet, són necessaris uns trenta-cinc o quaranta minuts. 

Ja hem dit que no tothom treballa al mateix ritme. Així, a Valls, el matalasser 
trigava, en xifres totals, unes quatre hores per a enllestir la peça. 
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Descripció de l'ofici 

El matalàs 

Sembla una mica irrisori haver de descriure una peça que en tota casa és pre
sent i que tothom fa servir. Tots sabem que es tracta de quelcom necessari per a una 
bona recuperació del cos. Però, si esbrinéssim en el passat, ens adonaríem que 
l'antiga conformació del matalàs ja és, a les acaballes del segle XX, gairebé un 
record. 

Aquell al qual ens referim, era una bossa plena de llana. La roba que fa 
d'embolcall és cosida per tres costats; la banda que no està cosida la consideren el 
cap del matalàs. El conjunt adquireix una forma paral·lelepipèdica, el gruix de la 
qual assoleix uns tretze cm aproximadament. Per evitar que el material amb què 
s'omple s'esbarriï i, en moure la peça, el seu gruix quedi mal repartit, s'hi practi
quen uns forats aparellats -uns ullets- que, situats de manera equidistant, per
meten lligar-hi unes vetes amb la missió de frenar el desplaçament del contingut 
del matalàs. Com més abundosos són, més dur queda el matalàs. De més antic 
s'acostumava a ficar-hi uns flocs -bocins de tela, col·locats damunt i sota el matalàs 
en el lloc que més modernament ocupà l'ullet. 

Certes mestresses de casa opinen que el matalàs és una peça simètrica quant a 
la forma de les cares superior i inferior; això no obstant, les diferencien: la de sota 
és la de les llaçades, i és millor col·locar la peça tal com indica el nom, perquè no 
s'hi posi tant de pols; a _l'altra, la de damunt, en el lloc dels ullets només hi queda 
un petit bocí de veta, amb la qual cosa és molt fàcil raspallar-ho. 

L'adaptació a la silueta del cos, el fet que sigui un bon aïllant i permeti la con
servació de la temperatura corporal han estat durant molts segles les característi
ques idònies que l'han mantingut com a peça insubstituïble per aconseguir un bon 
descans. Ha estat un element d'una gran durada; els especialistes de l'ofici li 
assignen una vida d'uns 300 anys. 

Una altra denominació trobada, el 1522, ha estat la de colga " .. quatre lits, los 
dos ab marfagues y dos de colgues. I tem quatre matalafs. I tem quatre flassades, la 
huna verda, ;ltra blava, altra llanosa, altra vermella ... " (MN62:ll5v). És cert que 
en les definicions dels diccionaris -DECat i DCV~ no queda clar si ~s tracta d'un 
matalàs o d'una flassada; malgrat el dubte l'esmentem. 

El tipus d'economia incideix en el material que omple la bossa. I no parlem 
d'èpoques molt llunyanes; aquest segle s'han confeccionat matalassos amb crin 
vegetal, cotó, borra, suro i fins i tot volva de moresc -és més freqüent, en aquest 
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cas, parlar de màrfegues en lloc de matalassos. (1 2
) Es diferencien de la màrfega 

en què aquesta no conté llana, sinó altres matèries menys preuades, i també 
perquè s'han deixat a una de les cares de les teles uns espais oberts amb la fina
litat de poder ficar-hi les mans, per arranjar el contingut i repartir-lo bé, operació 
que calia fer diàriament després d'haver-se utilitzat la peça. 

Els matalassos de borra eren destinats a gent d'economia senzilla, i a 
Tarragona, sobretot pertanyien als immigrants i n'havien fet en grans quantitats. 
Un altre tipus de client d'aquest matalàs era aquella persona que tenia una 
caseta al defora, que sempre representava un hàbitat complementari i no calia 
que el parament fos de gran qualitat. El procés de fer-lo o refer-lo, també a càrrec 
del matalasser, era el mateix que per al de llana bona. 

Punts diferenciats de tot matalàs serven una denominació peculiar. Alguns són 
parts intrínseques conformades amb la tela com: 

-el rivet 

Citat amb el castellanisme "borlet". 

Llenca regruixada, plena de llana que queda a tot el voltant de la peça, tant 
per la cara anterior com per la posterior. Així es marca millor la forma paral·lelepi
pèdica del matalàs, i la conserva malgrat l'ús. S'aconsegueix amb un cosit que, 
aïllat una mica del vèrtex d'unió entre la cara plana horitzontal i la vertical, ajunta 
un bocí de tela del damunt amb un altre de la del costat. L'espai deixat fins al lloc 
del cosit, resulta una forma tubular, plena de llana. No tots els matalassos en duen, 
només els treballats a l'anglesa. 

Unes altres parts, també de tela, són incorporades com: 

-els flocs 

Petits trossets de roba, d'uns sis cm en quadre, que després de doblegats 
queden reduïts a 3 cm. Sense entornar, s'apliquen damunt i sota de la tela del 
matalàs, sempre a l'exterior, en el lloc que ha de travessar el fil de cànem que unirà 
el damunt i el sota per tal d'evitar que la llana de l'interior es desplaci. En algunes 
bandes, empraven bocins de la mateixa llana, en lloc de flocs. Posteriorment foren 
substituïts pels ullets. 

Els matalassos amb flocs sempre han estat de confecció senzilla, mai bastits a 
l'anglesa. 

Treballades a la mateixa roba són: 

-els ullets 

Forats aparellats, fets a mà, i practicats a les teles. Serveixen per passar-hi les 
vetes que immobilitzen la llana. 

12. En el Diario de Tarragona, de 29 de juliol de 1907 (pàgina 2, columna 2a) hi ha una notícia curiosa: 
"los colchones que usan los soldados del ejército aleman estan formados por recortaduras de pape!. 
Esta materia ademas de ser mas confortable, permite su renovación cada tres a!Ïos." No sabem l'abast 
que tingué aquest ús. 
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Altres components són afegitons imprescindibles com: 

-les vetes 

Tires de cinta trenada que aïllen en grups la llana del matalàs i la mantenen al 
seu lloc. Cada una travessa un conjunt d'ullets del damunt -dos- i del sota -dos-, 
per acabar amb una llaçada. El nombre de vetes aplicat a cada peça varia segons les 
dimensions del matalàs. 

Més modernament s'empren, per estalviar feina: 

-els ullets de metall 

Substitueixen els antics, més artesans. Cada ullet consisteix en una peça cònica 
foradada, la base de la qual fa una revora enfora que en total amida 7 mm de dià
metre. La part oposada només en té 4. L'alçada de la peça és de 4,5 mm. 

A Valls n'apliquen d'unes mides un xic diferents; el forat de la part que queda 
vista és una mica més reduït, amida 4 mm, el diàmetre de la circumferència exte
rior de la revora fa 8 mm i l'alçada de l'ullet és de 5 mm. S'observa, doncs, que en 
el darrer, el forat és més petit, i el marc que el volta té un mm més que el primer, 
per tant aquest anellet pot ésser més ample; la superficie que s'enganxarà a la roba 
serà més gran i en conseqüència hi ha menys possibilitats que fugi del seu lloc. 

Tipologia 

En parlar de dissimilituds respecte a la conformació de la peça, cal cenyir-se a 
les mides, a certs acabats diferents, i, antigament, al material amb què s'omplia la 
bossa. 

També altres aspectes poden modificar una mica la configuració del matalàs, 
com per exemple el nombre d'ullets i la manera de repartir-los. Certs criteris 
apunten a una major proliferació en els bastits a l'estil de Barcelona. També a 
l'Aragó posen més llana dins el matalàs i menys vetes. De tots, en parlarem més 
avant. 

Atenint-nos a la grandària i prenent de referència sempre l'amplada que és la 
característica diferenciadora, car la llargada és idèntica en tots els tipus -1,80 m-, 
destriem: 

-matalàs de cinc pams 
Amida 90 cm d'ample. El nombre d'ullets o flocs és de divuit punts -sempre 

aparellats- per cada cara que coincideixen els del damunt amb els del sota. 

-matalàs de sis pams 

La seva amplada és de 110 cm. Com a l'anterior, s'hi practiquen divuit subjec
cions, encara que, de vegades, hi ha un cert augment del nombre, sempre que 
sobrepassi una mica les mides d'amplària marcades. 

-matalàs de matrimoni 
Ateny els 135 cm d'ample. Són vint-i-quatre les unions que subjecten la llana. 
L'amplada de tots tres és sempre 10 cm més estreta que la del llit. 
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Aquells que excedeixen les mesures citades, que fins ara s'han considerat nor-
mals, no tenen cap denominació particular. 

Segons l'acabat del matalàs, els classifiquem en: 

-senzill 

No porta cap embelliment. Prescindeix del rivet. 

-a l'anglesa 

Afegeix un cosit -el rivet- que emmarca bé la forma de la peça, i sembla més 
ben enllestit. 

A través dels documents escrits, i mirant enrere, descobrim i interpretem que 
la grandària dels matalassos era més variada. A les ordinacions de 1542 (Gremi 46-
1:5v) es detallen una sèrie de mides que definim com a palms, i se'ls assigna un pes 
mínim quan la peça està enllestida "Item ordenaren los dits consellers e proho
mens que en los matalassos nous de onze y de quatorze ab les cu bertes bones y fets 
quiscun haia de pezar sexanta lliures e no menys, E los matalassos nous de deu e 
tretze ab les cubertes bones y fets quiscú haia de pezar sinquanta quatre lliures, e 
los matalassos nous de nou e de dotze ab ses cubertes bones y fets quiscu haia de 
pezar quoranta quatre lliures. E los matalassos de \Uit e cinc e nous ab ses cubertes 
bones y fets quiscu haia de pezar trenta sis lliures. E los matalassos nous de set y 
nou ab les cubertes bones y fets haian a pezar trenta lliures. E los matalassos nous 
de sis y nou ab les cubertes bones y fets haian a pezar xxvi lliures. E los matalassos 
nous de deu e dotze bons y fets haian a pezar sinquanta quatre lliures e quiscun 
matalasser qui farà lo contrari e no donarà lo pes en quiscun dels dits matalassos 
segons dalt és dit, encorrega en ban quiscú e per quiscuna vegada de cinquanta 
sous". 

El matalàs d'lli 14 pams 
El matalàs de 1 O i 13 pams 
El matalàs de 10 i 12 pams 
El matalàs de 9 i 12 pams 
El matalàs de 8 i 5 pams 
El matalàs de 7 i 9 pams 
El matalàs de 6 i 9 pams 

60 lliures = 24,00 quilos 
54 lliures = 21,60 quilos 
54 lliures = 21,60 quilos 
44lliures = 17,60 quilos 
36 lliures = 14,40 quilos 
30 lliures = 12,00 quilos 
26lliures = 10,40 quilos 

Malgrat ésser unes mides singulars, no podem ignorar el fet que els matalassos 
no eren d'ús individual. Tal com explica Martinez (1961:1806) els nois d'una casa 
dormien tots en un sol llit i les noies totes en un altre. Per això hi havia llits molts 
grans i en conseqüència els matalassos també. Es ratifica aquesta afirmació en el 
retaule de sant Nicolau, obra de jaume Cabrera, d'envers el1406, que es conserva 
a la Seu de Manresa, i on s'aprecia tres nois dormint junts en un llit. 

El 1592, a Tarragona (Obra 9: 239v), en un assentament s'indica que el 
matalasser Pere Morell ha confeccionat dos matalassos per als escolans de la 
Cat€dral, i la quantitat de llana esmerçada és de nou lliures i miga per a les dues 
peces. 
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Mitjançant les normes dites, s'obligava els artesans a respectar les mesures esta
blertes pel gremi, sots ban de deu sous per cada cop que es transgredís la norma 
(Gremi 46-1:6r): " .. .los matalassos marfegues e travessers sien e vinguen ajusta mida 
sots ban a guiseu e per quiscuna vegada que sera fet lo contrari de deu sous." 

Gairebé dos-cents anys després, el gremi continua exigint unes condicions per 
a les peces noves. La mida que consta en les ordinacions diu que un cop fets els 
matalassos amidaran 10 pams de llarg i vuit d'ample, i quant al pes total ha de ser de 
36 lliures, que comptant 400 grams per lliura en resulten 14,40 quilos. També per a 
les màrfegues s'indiquen pesos i mides. La de màxima grandària serien 10 palms i 
mig de llarg per vuit i mig d'ample, i l'altra es bastiria de mida igual que el matalàs 
(Gremi 46-1: 25v i 26r) "Que to dos los colchones nuevos para vender hayan de ten er 
despues de echos diez palmos de largo y ocho de ancho y que junto con tela y lana 
sea de peso treinta y se is Jibras en pena de cien sueldos. Que las medi das de los jer
gones despues de echos para vender hayan de ser con las formas siguientes: El de 
forma mayor de diez palmos y medio de largo y de ocho y medio de ancho en todo 
el ruedo. Y el de forma segunda sin ruedo diez palmos de largo y ocho de ancho en 
pena de cien sueldos". Aquesta fou la proposició del Gremi però l'oficialitat que 
l'havia d'aprovar va deixar lliures les mides de les peces -matalassos i màrfegues- a 
petició de l'usuari i amb Ja condició que hi hagués la llana necessària en proporció 
a l'ordenança que ho indica. " ... concedemos y confirmamos a dicho Gremio de 
Colchoneros de esta Ciudad los preinsertos capitulos y ordenansas si y como en 
aquellos y cada uno se contiene interponiendo en ellos y qualquier de aquellos 
nuestra authoridad; Decreto con las prevenciones siguientes esto es que en quanto 
al tercero queremos que sea libre a los compradores hazer trabajar los colchones de 
la medida que quizieren con tal que deban tener la lana que corresponda a dicha 
medida a proporcion de la que se prescribe en esta ordenansa para los de la que en 
ella se refie re. Y respecto al capitulo quarto que se a assi mismo a la voluntad de los 
compradores la medida de los Gergones en cuya conformidad y no en otra manera 
mandamos a los dichos Prohombres y Gremio de Colchoneros y sus individuos que 
oy son y en adelante fueren guarden cumplan y observen los preinsertos capitulos y 
ordenansas baxo las penas que en elias se senyalau." 

Quan aquestes apreciacions deixen el camí marcat per l'especialitat i 
segueixen la denominació popular, s'abandona aquesta precisió, Això es reflecteix 
en els documents, i quan es detalla la mida de la peça empren només els qualifica
tius de gran o petit que interpretem el primer com el de matrimoni i l'altre, el de 
cinc pams. Un sol cop, al començament del segle XIX, esmenten el mot ànima 
"I tem un matalas petit vulgo anima" (FNT 808:230v); suposem que deu corres
pondre al matalàs de cinc pams. 

El taller 

Certs factors han potenciat que en l'elaboració dels matalassos sigui l'home 
aquell que es desplaci en lloc de fer-ho la peça. El propietari no pot prescindir-ne, 
car és un element que es necessita cada dia i, per a l'artesà, tampoc seria beneficiós 
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haver d'emmagatzemar la feina tot esperant ser lliurada. Sumem-hi també el fet 
que era més assequible econòmicament haver de pagar una mica més al mata
lasser, que no pas haver de llogar un vehicle per al transport del matalàs. En conse
qüència, en aquesta manera de procedir no es feia indispensable tenir un taller. I 
en aquells casos en què hom en disposava, sovint era taller i botiga; allí es venia la 
llana, les teles, i s'hi encarregava la feina. Un costum curiós, indicatiu de la pre
sència d'una botiga d'aquest ofici, era un matalàs fet a l'anglesa, molt petit -com 
un coixí de seure-, penjat fora, al carrer damunt de la porta. I si no es tenia botiga 
oberta, la peça es penjava al balcó d'on vivia l'artesà. 

No ha estat aquest un fet esporàdic car, dins d'aquest sector productiu, altres 
senyals informaven el possible client del tipus d'artesania que s'hi treballava. Devia 
ser la propaganda comercial d'altres èpoques, segons que es podria deduir de 
l'ordinació següent, datada ell668, que penava aquest fet a altra gent que no eren 
els matalassers: " ... no sie lícit ni permes als dits Regatons, Remendons, Pallers, 
Robavellers, Calsaters, revenedors ni corredors de Coll ... tenir publicament mata
lassos en sas portas, ni en altra part ... " (Gremi 46-1 :24r). 

Com que en l'exercici de l'ofici -a l'hora de picar la llana- es fa molta pols, 
s'acostuma a escollir un lloc descobert, que pot ser un terrat, bé el comunal o bé el 
particular de cada habitatge. També en els casos en què les cases no disposen 
d'aquests espais, o quan, per inclemències del temps, no es pot treballar a l'aire 
lliure, la peça es confecciona a l'escala, perquè sol tenir unes dimensions grans. En 
últim extrem, també l'artesà s'enduu tot el material al seu magatzem i allí basteix 
el matalàs. Aquesta darrera solució no és gaire aconsellable per al matalasser, ja 
que suposa una pèrdua de temps, i la feina es cobra a preu fet. 

El taller o magatzem, cas d'existir, no necessita un equipament especial; 
només un espai on poder moure's àmpliament en totes les etapes del treball, i 
poder guardar la llana i les teles per vendre, i les seves eines. 

Els materials 

Es tracta d'un ofici que no requereix gran diversitat ni gran quantitat de mate
rial. El seu emmagatzematge pot ocupar un àmbit reduït, perquè, el principal com
ponent del matalàs, la llana, només es compra un cop sol i no se substitueix mai. 
Potser se n'afegeix un mica, poca, a l'hora de refer la peça, fet que tampoc no justi
fica l'existència d'un gran estoc. La mateixa circumstància es donaria en parlar de 
les teles. 
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En conjunt, els materials necessaris en la confecció del matalàs són: 

-Borra 
-Cera verge 
-Cotó 
- Crin vegetal 
-Fil de cànem 
-Llana 
- Palla de moresc 



-Pèl 
-Ploma 
-Suro 
-Teles 
-Vetes 
-Volva 

Per a preparar les teles del matalàs, cal: 
- Fil de brodar 
- Fil d'embastar 
- Fil de cosir 
-Roba per fer els pedaços dels ullets o els flocs i més modernament: 
-Ullets de metall 
Explicarem tot seguit i detalladament cada un d'aquests elements relacionats. 

BORRA 

Tant pot ser de llana com de cotó. Són les deixalles dels telers de les filatures 
de teixits. La primera, era comprada a Sabadell. 

S'havia d'anar amb compte perquè de vegades estava tacada d'oli de les 
màquines. A Valls, un fabricant de teixits: Dasca i Boada, també en venia. 

La quantitat necessària per a fer una peça de llit de matrimoni era de 20 
quilos. Una mica més que amb la llana bona. 

La de cotó, també s'adquiria a les mateixes manufactures. A Reus el subminis
trador fou la indústria popularment coneguda com el Vapor Vell. 

L'aplicació no és pas actual, perqué segles enrere ja s'inventaria aquest mate
rial, però no sabem dir amb exactitud amb quina finalitat s'emprava. Si era el teixit 
de la tela que feia d'embolcall " ... tres marfegas de borras petitas y plenas de palla." 
(FNT 810:292r), o per a emplenar la màrfega "Item una marfega de borras usada." 
(FNT410:17r). 

CERA VERGE 

Substància procedent de les bresques de les arnes d'abelles (fotografia núm. 
2). És emprada per encerar el fil del cosit, encara que hi ha gent de l'ofici que no 
n'utilitza, de vegades per mandra i altres també perquè és cara; això no obstant, 
dura molt. 

Es ven a pes a les drogueries, en peces de forma rectangular. A Tarragona, són 
adquirides a la Drogueria Sanromà. 

COTÓ 

Fibra vegetal procedent del cotoner, les llavors del qual van recobertes amb 
aquesta borra. N'adquirien de dues classes: una, que representava la borra dels 
telers de les fàbriques -vegeu: Borra-; i l'altra, de més qualitat, no eren sobrants, 
sinó que era el cotó tal com s'extreu de la planta, que també seria aprofitable per a 
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altres usos (fotografia núm. 1). Un cop confeccionat el matalàs, quedava més dur si 
el cotó era el sobrant de les filatures, i més tou si era aquest que hem descrit ara. 

Aquesta matèria resultava més econòmica que la llana; però de més qualitat i 
preu que el crin o el suro. Només tenia l'inconvenient que a l'hora de fer el rivet 
costava molt de travessar el cotó amb l'agulla, i retardava l'elaboració de la peça. 

Podia adquirir-se als magatzemistes barcelonins que proveïen de tot tipus de 
material i eines els matalassers. 

CRIN VEGETAL 

Fibra verda que procedeix de les fulles de margalló que pentinaven fins a 
quedar uns brins molt prims (fotografia núm. 1). Algú també afirma que n'elabo
raven amb espart. Venia d'Alcalà de Xivert. Era venut premsat en paques de 20 a 
25 quilos, que calia escarpir. No era gens bo. També es comercialitzava trenat en 
peces de 15 cm de diàmetre i 2 metres de llargada. Abans de trenar, formaven 
cordes amb els brins de la palma. Els rotllos podien pesar més de 20 quilos. Un cop 
ben sec, es destrenava i esparpillava, i quedava el material esponjós. Des del punt 
de vista de l'estalvi, els bastits amb aquesta fibra costaven menys diners que els de 
cotó o llana. A més, oferia unes condicions especials: més fresc i més adequat per 
als llits dels nadons, car les marques de la incontinència dels petits eren més fàcils 
de solucionar en aquestos matalassos de crin, perquè el secatge era més ràpid, mal
grat el redol tenyit del verd del vegetal que quedava marcat a la tela. 

Per fer un matalàs gran -de matrimoni-, calia el mateix pes de crin que de 
llana: 18 quilos; i per a un de petit: 13/14 quilos. La seva confecció no diferia de 
l'aplicada a la llana. Encara que durava molt, amb l'ús la fibra es trencava, i quan es 
refeia, s'extreia la dolenta i se n'afegia de bona. 

De forma aproximada, podem establir una duració, per a aquest material, de 
30 a 40 anys. 

En èpoques d'economia difícil, si hi havia el costum de posar dos matalassos a 
cada llit, n'aparellaven de crin i de llana; aquest darrer col·locat damunt i l'altre, sota. 

La confecció d'un matalàs de crin era igual que la d'un de llana, amb l'incon
venient que a l'hora de picar es feia molta pols. 

FIL 

Distingim diferents tipus de fil: el de cànem i el de cotó. 
El primer, el de cànem, és de tres caps retorts (fotografia núm. 5). Es ven a 

cabdells grossos d'un quilo, i el preu es marca a pes. 
Un dels subministradors procedia de terres valencianes. Antigament se 

n'emprava de gruixos diferents: el de cosir més prim, i un altre de més gruixut per 
a cosir els flocs. 

Com que el pes de la peça de fil és considerable si es té en compte que l'artesà 
es d,esplaça a peu d'una casa cap en una altra, és raonable que es facin cabdells 
petits amb el suficient perquè li cobreixi les necessitats d'uns quants dies. La quan-
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titat de fil que s'empra per cosir cada matalàs és bastant gran, sobretot si es confec
ciona a l'anglesa; la duració de cada cabdell original, en el supòsit d'un matalasser 
que bastís cada dia dos matalassos, no arribaria al mes. 

A Valls, per cosir el matalàs i fer el rivet, el fil de cànem era de 2 caps, i per 
posar els flocs, de 3 caps. Tot comprat a les filatures jaume Ribó, de Badalona. 

Un altre fil, l'emprat per a fer els ullets de les teles, és el fil de brodar, de perlé, 
de 2 caps, poc retort, elaborat amb cotó d'alta qualitat que, degut al procés d'ela
boració a les filatures, adquireix una brillantor característica. No tothom té les 
mateixes preferències; en aquest cas, el nostre informador, de tot l'assortiment, 
escull fil -dit Tridàlia, fabricat per la casa Fabra i Coats- d'una gruixària inter
mèdia, del núm. 8, de color blanc. És venut en cabdells. 

Un altre tipus serà el fil de cosir del núm. 40 o 50. També blanc, i elaborat amb 
cotó. És bastant retort i de dos o tres caps. Comercialitzat en bobines. A les matalas
series, l'empren per cosir els pedaços que s'apliquen als ullets. 

Procedent del cotó, és el conegut com fil blanc d'embastar, poc resistent i amb 
una elaboració més senzilla que els anteriors; és de 2 caps i molt pot retort, cosa 
que facilita el desembastat, perquè es trenca fàcilment. També, com l'anterior, 
venut en bobines. S'usa per immobilitzar el pedaç del ullets, a la tela, abans de 
cosir-lo. No tothom l'utilitza. 

LLANA 

D'origen animal, és el pèl de les ovelles que s'obté de les esquilades (fotografia 
núm. 1). Afirmen que un be ha de tenir almenys quatre anys perquè la llana sigui 
bona. Hi ha especialistes que la treballen i formen els vellons -si és de bona qua
litat com la de Navarra, encara que amb la procedent d'Aragó, també se'n feien, de 
mides més petites. Agrupaven aquesta matèria tot formant un rotlle massís pseudo
cilíndric de poca alçada. Un pic adquirits pel matalasser, els obre i els desfà a 
bocins i els pica per estarrufar la llana. 

Segons aquests artesans, un quilo de llana pesada tal com es treu del be, des
prés de neta es redueix ï en queda només mig. 

De llana n'hi ha de moltes classes. En aquesta diversitat influeix la raça del bes
tiar, la classe d'alimentació, el tipus de terrenys, el fred ... Tot plegat incideix en la 
qualitat del material. N'hi ha de procedent de Lleó, de Navarra, d'Extremadura, 
d'Aragó, però, la millor, la preferida en aquest ofici, s'importa d'Austràlia. És cre
ença popular que les ovelles d'aquest lloc foren regalades per un rei espanyol, i 
allí, com que estan en millors condicions, la llana té més qualitat. Quant a la provi
nent de la península, aquella que és més preada per la seva qualitat, és la de 
Navarra, com hem dit, -molt llarga i molt grossa, flonja; quan es prem s'estarrufa 
sola-, seguida de la d'Aragó -més petita i curta que l'anterior-, de la del Pirineu 
-molt fina- i la de Campos (Burgos). En canvi la d'Extremadura és basta-d'ovelles 
xurres-, llarga i peluda. I amb menys qualitat la procedent del Nord peninsular. 
Un altre tipus de llana molt fina és la llana merina. El seu preu és amb relació a la 
qualitat, i per tant la més cara és la llana navarresa. 
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A Valls, en èpoques en què el subministrament d'aquest material anava raci
onat, i la quantitat que es podia aconseguir amb l'assignació de contingents era 
minsa i destinada exclusivament a matalassers registrats oficialment, aquell que no 
se cenyia a la normativa oficial solia comprar llana directament al pastor. Calia una 
preparació abans d'utilitzar-la. 

Reculant en el temps, un cop sol, en un document notarial (FNT 597:22r) es 
diferencien dos tipus de llana, una de blanca, sempre més preuada i una de negra. 
La primera procedia de l'Aragó i la segona era d'aquí " ... dos matalasos lo un de 
llana de Aragó blanca y lo altre de llana negra de la terra ... ". Encara que no és 
abundant, al segle XX, un matalasser fa una menció a la llana negra; qualificatiu 
aplicat per antonímia a la denominació de llana blanca; el nom no s'ajusta al color, 
ja que és marró fosc. La seva qualitat podia ser tan bona com la blanca, però 
segueix tenint un preu més baix. Retornant als documents, trobem una apreciació 
aplicada a aquesta fibra: el qualificatiu de fina; creiem que es tractaria de llana de 
qualitat " ... matalaf gran doble ple de llana fina .. " (FNT 6800: 13r). A l'arxiu del 
gremi barceloní s'esmenta una classe de llana amb un adjectiu de procedència bar
baresca (Gremi 46-3: 19r), al primer terç del segle XVII, malgrat que el DCVB ja 
aporta cites del XV. També Pierre Vilar (1968-4:131) indica l'entrada a Barcelona 
de llana bruta d'aquella procedència -nord africana. I també n'esmenta d'altres 
orígens, malgrat que suposem que la seva destinació devia haver estat la fabricació 
de teixits; ens referim als carregaments -2.819 roves, el1787; 141 quintars i 3 roves 
i mitja, el 1792; 181 quintars, el 1795- que entraren al port procedents de Monte
video (Vilar 1968-4:586 i s). 

En el mateix apartat inclouríem llana sarda; cita extreta dels llibres gremials 
(Gremi 46-3: 19r). La ramaderia a Sardenya ha estat important. 

En les ordinacions del gremi tarragoní, es menciona llana de blanqueria, llana de 
tesara i llana d'anyell; la primera denominació correspon a la que procedeix d'ovelles 
mortes, a les qual s'ha extret pell i llana i posteriorment es ton aquesta, amb calç; 
també ha estat comercialitzada al segle XX, i és coneguda amb el nom castellanitzat 
de llana de "teneria" alternant amb la denominació més adeqüada de llana rentada 
amb calç, indicant el procediment al qual se la sotmet per separar-la de la pell. Ha 
tingut molta acceptació perquè era més barata, però, la diferència de qualitat també 
era notable: s'aixafa aviat i per tant s'aplana el matalàs. La segona suposem que vol
dria dir esquilada amb tisores; la tercera és d'animal petit, menys llarga (Confraria 
19-21:5v). Com que el gremi acull artesans altres que els matalassers, podria ser que 
l'especificació d'aquest material vagi dirigida als paraires, per exemple. 

Cal dir que en cap dels inventaris consultats no hem trobat que aquest element 
servís per a emplenar màrfegues; sí, en canvi, que s'aplicava als traspontins -dels 
quals també n'hi ha amb altres matèries-, a més de gairebé tots els matalassos, car 
en un sol document es menciona la palla com a ingredient substitutiu de la llana 
"I tem quatre matalassos ço es un ple de palla y tres plens de llana" (FNT 599:84r). 
Recordem que en moltes cites textuals no s'especifica què hi ha dins el matalàs. 

- De les ordinacions de la confraria deduïm que vetllava pel prestigi del 
col·lectiu, i evitava tot frau; possibilitat que es dedueix de la següent ordinació 

48 



(Gremi 46-1:7v) " ... ningun matalasser que gos masclar llana vella ab lana nova ni 
posar ni metre en obra ... ". Altres irregularitats devien haver estar detectades, com 
és el cas de ficar al mig de la peça material diferent que a les vores; anomalia ben 
penalitzada (Gremi 46-1:9r) "Item que tot matalaf[ sie de aytallana dins com en les 
vores sots ban de sinquanta sous e de perdre lo matalaff'. 

La quantitat necessària varia segons la grandària de la peça. Al segle XVI, les 
ordinacions del gremi fixen un pes per matalàs, incloent les cobertes, que oscil·la 
de les 60 lliures pel cap alt fins a les 26 lliures pel cap baix, i entremig 5 possibilitats 
més depenent del volum de la peça. Cal arribar al segle XVIII, a les ordenances de 
1735, en les quals es dóna un únic punt de referència entre pes i mida; aleshores 
totes les peces que es basteixin establiran una relació amb aquella -vegeu: Tipologia. 

Al segle XX, les mides són poc variades -vegeu Tipologia- i el pes de llana per 
peça està ben establert. Per al matalàs de cinc pams és d'uns dotze quilos, quinze 
per al de 6 pams, i per al gran, 18 quilos. També se n'han fet alguns d'especials en 
els quals n'hi n'han entrat 25 quilos. Si la llana és vella, se n'hi afegeixen uns dos 
quilos més, perquè amb l'ús la llana s'ha anat esmicolant i se n'hi ha d'agregar. 

En fer un matalàs de bell nou, la llana incorporada es caracteritza per tenir 
uns flocs ben grossos que, a mesura que passa el temps, s'esmicolen. Característica 
exigida en altres èpoques com explicita un acord del gremi de 1505 " ... que la lana 
del matalassos sia larga sufficient y bona en tes empero los qui son ab cubertas 
novas." (Gremi 46-1:11r). 

PALLA / PALLA DE MORESC 

Amb aquest genèric pensem que es defineixen les fulles que envolten la 
panolla del moresc -vegeu: Volva, dins d'aquest apartat. 

En els inventaris notarials s'indica que tant serveix per emplenar màrfegues i 
matalassos com traspontins "Item un matalas de tela viada ple de palla usat" (FNT 
410:34v), "I tem un trasponti de telas ab llistas blancas y blavas ple de palla" (FNT 
595:280v), " ... marfega plena de palla ... " (FNT 596:29r). Amb tot, és menys habitual 
en els matalassos. 

Aquest material ha tingut altres aplicacions, entre les quals figuren fer de jaç 
dels animals. El1643, s'explicita en un memorial que el consistori tarragoní eleva 
al rei que es buidava la palla de les màrfegues per nodrir els cavalls "6. En las angus
tias tan rigidas del sitio los consules reconocieron el oculto sustento de los ciuda
danos, y se repartió por tassa igual con los soldados; y apretando la hambre 
entregó 2.500 animales de carga para que no se comieran los cavallos, despues sacó 
3.000 xergones de pa ja quedando asta los enfermos en el duro suelo, para entre
ten er los cavall os, aunque no bastó". 0 3l 

13. Cita facilitada per 1\lanel Güell i extreta de l'ACA. Consell d'Aragó, lligall 288. 
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Pf:L 

Només en coneixem l'aplicació a través del documents. I per les cites tro
bades era el del boc l'utilitzat, encara que dc vegades no s'especifica la proce
dència del pèl, que es destinava, almenys al segle XVI, a peces velles, i com a 
única matèria, és a dir, no podia aplicar-se barrejada amb una altra ( Grnni 46-
1:9r) "Item que los demunt dits puixen fer matalaffs vells de pell de boch de 
qualsevulle pel ab que aire no hi meten e qui sie tal clins com en les vores sots 
ban deL sou e de perdre los matalaffs." El mateix document de forma indirecta 
dóna a entendre que aquest material tenia una valoració econòmica inferior 
perque era de menys qualitat que la llana segons que es desprèn de la següent 
ordinació: " ... que quiscun matalasse1~ puga tenir en sa casa e obrador un matalaff 
de pell nou de quiscuna mida y que no sia ningun dels dits matalassers que dits 
matalassos venga per llana ... ". 

Aquesta preocupació és constant, car en altres ordinacions posteriors, l'any 
1735, en el punt sis ( Grrmi 46-1 :26v) se'n torna a parlar, si bé no indica si és permès 
aplicar aquest material a peces noves. Creiem que segueix la malfiança de l'actu
ació d'alguns confrares per aconseguir guanys f~kils amb enganys i vendre pèl per 
llana; per aquest motiu s'indica que quan s'empleni el sac amb pèl de boc es deixi 
un bocí descosida la tela per a qualsevol comprovació " ... qualquiera especie de 
Colchones se fabricaren de pelo de macho de cabria para vender deban quedar 
habiertos de un palmo en una o otra parte del colchon para que pueda verse ser 
compuesto de otro pelo ... ". 

En la recerca oral, entre els matalassers, l'esmerç del pèl de boc és una 
habitud desconeguda. 

PLO:\IA 

Procedeix del plomissó de les aus de corral. ~Iolt usat segles enrere. La possi
bilitat d'alguns fraus s'evidencia a través de les ordinacions de 1542 (Gremi 46-
l:5v) " ... nengun matalasser no gos metre tonedís ni pell de ninguna ley en los 
travessers que faran e que en dits travessers haia a posar ploma de qualsevol 
manera que sia pus noi posem les ales remeres y que dita ploma sie ben triada e 
neta ... " És evident que eren especialment empr~des per a fer els coixins -traves
sers- i que les plomes canonades no hauguessin estat un material adequat. Actu
alment, encara algú recorda haver dormit amb un matalàs emplenat amb 
plomes. 

ROBA DELS FLOCS 

Bocins de tela vella de matalàs o d'altres retalls que s'aprofitava per fer els 
flocs (fotografia núm. 5). La roba es doblegava per la meitat, dos cops, de manera 
que quedava de quatre dobles. No s'hi feia cap entornat ni sobrefilat per evitar que 
es desfilés. Pensem que ha estat una pràctica aplicada a una confecció molt sen
zilla, i que es considerava poc polida. 
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ROBA DELS PEDA~:OS 

De color blanc, de cotó, molt més fina que la tela on s'aplica, per tal que s'hi 
adapti bé (fótografia núm. 8). Se'n bn bocins que sobrepassin Ics mides dels dos 
ullets. Solen amidar 5 cm per 3,5 cm. 

També se n'han fet aprofitant retalls de tela de matalassos. 

SURO 

Conegut també com llana de suro. 

S'extreu de l'escorça de l'alzina surera. Ha estat la matèria més senzilla que 
s'ha usat per a omplir un matalàs. Procedia de Sant Feliu de Guíxols i de 
Palafrugell. Eren unes làmines petites, allargassades i primes -d'uns 2 cm per un 
pam de llarg. Com més prima més preuada era perquè quedava el matalàs més .tou. 
Contràriament, la doble guanyava en resistència, però quedava la peça dura. Amb 
l'ús se solia esmicolar. S'adquiria ensacat, i amb uns 25 quilos dc pes. 

No cal dir que resultava una peça de més baixa qualitat que la confeccionada 
amb llana. Tenia l'avantatge que era molt tou i calent, i avantatjava en comoditat al 
crin. Aplicat més aviat a llits petits, de cinc o sis pams, i eren necessaris de 7 a 8 
quilos. Fa algunes clècaclcs encara s'havia emprat aquest material en substitució de 
la llana, només per a matalassos de confecció senzilla, mai a l'anglesa. 

TELES 

A més del terme que encapçala aquesta entrada, també s'apliquen, en els 
documents, els genèrics roba, cobertes i sotanes; no hem pogut establir quin matís 
semàntic diferencia els clos darrers mots. 

El tipus de material amb què s'ha elaborat aquest embolcall ha estat divers al 
llarg de les èpoques. Al segle XVI, en les ordinacions dels matalassers i vanovers del 
1542 -ordinació núm. 16- (Gremi 46.1 :Sr) es parla d'un tipus de tela, el coceril: 
" ... ploma nova y cossoril nou ... ". Els filòlegs -en el DGVB, i en el DECrzt- defineixen 
el terme corn una tela llistada -una dc les cites diu que és de cànem i ja surt en 
textos del segle XIV- que s'emprava per fer matalassos i vànoves. Gairebé tres 
segles després, ell810, és citat cosoli -rosolin-, variant de l'anterior (FNT 808:31 lv). 

En les ordinacions al·luclicles, no hi consta cap altra mena de roba, però al 
cap de 22 anys, altres notícies documentals ens indiquen que la xarpellera, fou 
empracl<J al segle XVI; en concret consta en un consell del 1564 (Gremi 

46.1:17r). Al Dl~Cat (IX:470 i ss), figuren diversos raonaments respecte a l'ús 
d'aquest teixit; mencions datades al segle XIII. Es tract;wa el 'una coberta per a 
transportar mercaderies, i n'hi havia de diversos tipus; unes de més grolleres 
dites serjJelleres grosses i unes altres fetes de lli o d'altres textures valuoses 
-esmenta també el cànem. Creiem que aquestes segones podrien haver estat el 
tipus de roba que servís per a tela de matalàs. En el referit document de la con
fr~u·ia dels matalassers i vanovers de Barcelona hi ha presa de posicionament res
pecte a aquesta tela pel que hl a la consideració de roba nova o usada:" ... alguns 
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diuhen que la tela ques diu serpelleres es tela vella ... e molts altres diuhen que 
dita tela ques diu cerpelleres es tela nova y per nova la compren ... ". L'acord pres 
es decanta per considerar aquesta tela com a nova: "E lo dit consell entesa la 
dita proposicio sobre les dites coses conclogue e determina que la dita tela cer
pelleres si e tinguda y reputada per tela nova ... ". Allò que no queda ben esclarit 
és si era adquirida en bones condicions després d'haver fet un ús com a fardell 
per transportar gènere o bé era comprada sense haver-se estrenat. Potser podria 
tenir alguna relació amb el nostre comentari la peça inventariada com " ... una 
marfega de sachs" (FNT 599:424v). Una versió diferent és mencionada per Gual 
(1968:424) quan parla d'unes vànoves anomenades serpelleres. Suposem que 
aquest no és el cas ja que el genèric triat per a qualificar la roba és tela; això no 
obstant, queda el dubte per esclarir ja que en el document al·ludit no s'explica 
l'ús al qual es destina la roba. 

Amb anterioritat a aquestes dades, el 1488, i sols en un document, d'entre els 
consultats, es menciona el cànem: " ... un matalaf gran doble ple de llana fina ab la 
cuberta en sotana de canem ... " (FNT 6800:13 r). D'aquest material en podia 
resultar un teixit més fi o més bast, segons la qualitat de la fibra; potser s'aproxi
maria al detallat anteriorment. En altres documents més moderns -segle XVIII i 
XIX- el tipus de roba descrita pot ser drap, drap de casa aplicat al de fil, filat a casa 
(DCVB4-592) " ... marfegas de draps de casa ... " (FNT 200:28v), " ... un matalas de 
llana ab telas de drap ... " (FNT 810:392r), " ... de telas de casa ... " (FNT 601:24r), 
expressions que pensem que són equivalents a l'altre terme genèric emprat: fil 
" ... tres matalasos de daus blaus y blanch s de fil... una marfega de daus de fil..." 
(FNT 1057:99v). Són molt abundants les màrfegues, mai els matalassos, amb teles 
d'estopa "Item dos marfegas de estopa usadas" (FNT 410:lv). 

Un dubte no esclarit és el de la borra, que no sabem si es refereix a la tela o al 
material amb què s'ha emplenat; la segona opció ha estat un hàbit que arribà al 
segle XX -vegeu: Borra, dins d'aquest apartat. Com l'estopa, la borra sempre l'hem 
trobada en els textos aparellada a màrfegues, mai a matalassos. En moltes ocasions 
no s'especifica la mena de teixit. 

És a través dels inventaris i encants (AHT) que descobrim alguns noms que 
matisen el genèric tela que és emprat pertot. Alguns indiquen -creiem- el dibuix 
de la roba: " ... tela de flor de malva ... " (FNT 410:48r); " ... tela de flamoras." (FNT 
810:384r), versió vulgar de flàmula que, segons el DCVB, són uns claps que es pro
dueixen en tenyir la fibra, tapant-ne certs indrets amb paper. O senzillament d'una 
forma indefinida " ... telas de mostras ... " (FNT 450:5r). Altres dibuixos de tall geo-
mètric devien ser: " ... tela de dauets ... " (FNT 410:34v; FNT 596:20v; FNT 808:31r), o 
bé " ... matalasos de daus blaus y blanchs de fil usat" (FNT 1057:99v). I també les rat
llades o llistades, recollides amb petits canvis d'expressió: " ... tres marfegas una de 
gran de vions ... " (FNT 601:102v), " ... telas de vions ... " (FNT 810:292r), " ... telas 
viadas ... " (FNT 410:2r i 37v; 433:222r) i alguns cops " ... ab llistas blancas y blavas" 
(FNT 595:285r). La denominació "dos matalasos ab telas de blauet" (FNT 199:4r), 
no sabem si respon al color de la tela o s'aplica per assimilació a un tipus de roba 
que duia el ferrer ( confr. DCVB 2:520). 
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El color del tintat o la seva absència és un element identificador; un exemple 
del primer, " ... matalasos de telas blavas ... " (FNT 601:24r), el blau el més abundant 
en els textos, i del segon, " ... ab tel as blancas ... " (FNT 596: 19v). Si identifiquem el 
mot cobertes amb la roba que cobria els matalassos, se n'ha utilitzada de vermella 
" ... dos matalafs ab cobertes vermelles ... " (FNT 87:416r). Sovint i aplicat a robes rat
llades, es combinaven dos colors " ... vias color de plom y blancas" (FNT 595:288v); 
una altra combinació era el blanc i blau citat més amunt que també s'emprava en 
les de dauets. Cites totes dels segle XVII, XVIII i XIX. 

En aquesta època, el gremi o confraria es manifesta respecte de les condicions 
en què han d'ésser utilitzades les teles. S'exigeix que " .. .la roba que serà de tot nova 
sie venuda per nova e la roba que no sera de tot nova que sie venuda per vella ... " 
-ordinació núm. 34 (Gremi 46-1 :7v). Directrius que trobem repetides el 1735: " .. . 
de ben fabricar y componer por si o por otras personas del mismo gremio toda la 
especie de colchones para vender en sus tiendas o operatori os con telas nuevas y lana 
nueva y no usada. Y en modo alguna los puedan fabricar para vender con telas 
nuevas y lana vi e ja o usada ... " (Gremi 46-1 :25v, ordinació núm 1). Aquests dictàmens 
constituïen una garantia per evitar el desprestigi de l'ofici i, segons que es desprèn 
de l'ordinació núm. 22, de 1542, hi havia hagut certa necessitat o picaresca que 
s'havia d'esmenar. Disculpant la primera situació si era manada pel propietari: 
" ... que ningun matalasser puga posar en los matalassos, ni en marfegues, cubertes ni 
sotanes de cortines negres, ni sien stades pintades ni engrutades, sino per propi us o 
de qualsevol persona qui les fes fer per son propi us ... ". La por del frau també s'ha 
expressat de forma explícita igual que per a altres materials -per exemple, la llana. 

Fent un salt en el temps, en el segle actual, i en un treball de Castany 
(1949:105), hem trobat descrit el nom de cutí, terme aplicat pels establiments dedi
cats a la venda de teixits a la roba amb la qual es confecciona el matalàs. Originàri
ament fou de lli i cànem, i posteriorment de cotó. Els teixits clàssics eren ratllats 
amb dos colors alterns. El de bona qualitat és destinat a aquest ús i pot oferir les 
composicions següents: 

Tipus I 

Ordit= Cotó 22/1 
Trama= Cotó de 16/1 
Pinta= 9/4 S 
Passades = 16 per cm 
Lligaments= Ras de quatre o sarja de quatre. 

Tipus !I 

Ordit= Cotó 40/2 
Trama = Cotó 14/1 
Pinta = 1 O I 4 S 
Passades = 20 per cm 
Lligaments= dibuix a la jacquard, motius florejats. 
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Una altra tela emprada amb la mateixa finalitat fou el trrliç, semblant a l'ante
rior perú més basta, de 300 gr. el metre quadrat. En un principi fou teixida amb lli 
i lligaments de sarja de tres o batàYia de quatre, després es fabricà amb trama cie 
cotó i també tot de cotó. Usualment es teixeix amb 22 fils i passades per centí
metre. Tintat ratllat (Castany, 1949:439). 

Seguim la informació de la gent de l'ofici que afirma que la tela acotonada és 
teixida amb fil de clos caps trenats tant la trama -la llargada- com l'ordit 
-l'amplada. Se'n diu roba dr matalàs. La denominació esmentada, de culí, la recull 
també una factura clell9ll, del matalasser Josep Llorens Saigí. És característic el 
seu dibuix estampat, elit adamascat, o també ratllat. Les primeres repeteixen, de 
prop o de lluny, el dibuix del domassos. Són sempre d'un sol color que inclou dife
rent gradació d'una mateixa tonalitat fins arribar al blanc amb el qual es combina. 

Les altres són teixides amb unes ratlles amples sobre un fons d'un sol color, i 
damunt d'aquestes tires unes altres línies de colors vistosos -recorden el filetejat. 
També se'n teixeixen de més simples, només en dos colors: el de fons i el de la tira. 
Aquesta tira és llisa sense cap altre guarniment. 

La roba no pot ser gaire doble, com per exemple la d'entapissar o de tendals, 
perquè presentaria dificultats a l'hora de cosir i, a més, el matalàs quedaria dur. 
També quan es rentés s'encongiria molt. 

Però sí que hi ha hagut teles de fil, afirmació que hem avalat documentalment 
i que han arribat als nostres dies; tenien avantatges i inconvenients: eren molt fres
ques, però pesents; i també la durada era superior a les de cotó. Teixides ratllades i, 
en algunes, la ratlla era completada per un petit endomassat. Els colors utilitzats: el 
vermell, el rosa, el groc. 

La quantitat de roba necessària depenia de la mida del matalàs. El 1592 (Obra 

9:239v), consta que el matalasser Pere Morell fa dos matalassos per als escolans de 
la Catedral i factura nou canes dc tela -a 7 sous la cana. 

Les peces que serveix ara la fàbrica són teixides a distintes amplades: 115, 130, 
160 cm, adaptables als llits de 5 pams, 6 pams i de matrimoni. En conseqüència, les 
mides d'amplada varien segons que es ntlgui confeccionar un matalàs de cinc 
pams, sis pams o dc matrimoni. I podem observar que entre les dues primeres 
amplades no hi ha un pam de diferència, com existeix en la peça resultant -5 pams 
i 6 pams-; a l'hora de bastir el matalàs en el cas de la mida petita sobra roba i en 
l'altra ve una mica justa. El tipus d'acabat de la peça -senzill o a l'anglesa- no con
diciona ara les mides de les teles. Però, si reculem algunes dècades, les teles es 
tallaven en dues mides diferents i, segons l'acabat, sc n' estalYiava un bocí. 

Actualment, en els casos dc matalassos senzills, la roba sobrera l'amaguen 
dins, no la tallen, perquè si algun dia volgués refer-se la peça a l'anglesa, la tela ho 
permetria. 

Avui dia, encara que no són abundosos, es confeccionen matalassos d'l,60 m 
d'amplada, amb la qual cosa les teles no poden ser d'una peça, i s'han d'afegir. 
Agafen dues teles dels de cinc pams i les cusen. El bocí d'amplada que sobrarà es 
talla i la unió queda on queda. Si, després d'haYer fet el càlcul de la tela precisa, 
encara en sobra una mica s'amaga dins el matalàs, repartida entre els dos costats. 
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La llargada no presenta diferències, és igual per a tots. Si el somier on 
reposa amida 1,80 mel càlcul s'ha de fer sobre aquesta mida. Quan es merca
degen les teles, el venedor -matalasser o no- talla de la peça una llargada de 4 
metres i mig per al matalàs que es confecciona a l'anglesa, i ,·int centímetres 
menys si no ho és. 

Amb el temps, i degut a fer i refer el matalàs, les teles es debiliten dels llocs on 
es cus, tant el lloc del rivet com el punt d'unió de les teles. La roba s'obre pels 
scm·als de l'agulla, i, malgrat rentar les teles, no s'uneixen els fils del teixit. Ales
hores cal allunyar-se una mica d'aquest punt a l'hora de cosir-les, si no es volen 
substituir les teles per unes de nm·es. 

Els punts de venda han estat sempre les botigues de roba, però, alguns mata
lassers també s'encarregaven dc proporcionar aquest material. Aquests darrers 
opinen que el seu gènere té més qualitat i variació que no pas el de la botiga on 
venen tot tipus dc roba i aquestes teles només representen una petita part del seu 
estoc. A Valls, el subministrador fou Ignasi Font S.A. de Barcelona. 

ULLETS DE :'..!ETALL 

Són de llautó, i ja els hem descrit en explicar les parts diferenciades del 
matalàs (fotografia núm. 4). S'adquireixen a pes, en paquets de quilo, amagat
zems barcelonins que també subministren eines i estris de l'ofici. Aquestes peces ja 
fa molt~ anys que s'apliquen. A Tarragona, des del primer terç d'aquest segle. 

A Valls, de tots els usats, els que tenien més condicions procedien del fabricant 
Gaston Flegenheimer, de Barcelona. 

VETA 

Cinta de cotó de color blanc, estreta, teixida trenada (fotografia núm. 5). Es 
talla a bocins, i cada un travessa un parell d'ullets de la tela de damunt i de sota del 
matalàs. S'hi fa un nus i una llaçada ben estreta. Adquirida en cabdells grossos de 
mig quilo, als magatzems barcelonins com gairebé totes les eines. Es ven a pes. A 
Valls l'adquirien directament a la casa Treicor S.L., de Sabadell. 

Com hem dit abans, aquests punts de su~jecció eviten que la llana s'esbarriï i 
també dissimulen les petites mancances de material, i les irregularitats en el seu 
repartiment. 

A tots els llocs no tenen el mateix costum quant al nombre de vetes. A l'Aragó 
posen menys vetes -4 de llargada per tres d'amplada en els de matrimoni, i 4 de 
llarg per dues d'ampla en els de cinc pams. Per compensar-ho afegeixen més llana, 
i com que queda més atapeïda ella sola n'af<woreix la immobilització. A Barcelona, 
és major el nombre de vetes, i el mateix matalasser ho justifica tot dient que és 
degut al sistema de fer el matalàs, car primer el cusen com si fos una bossa i des
prés l'omplen de llana; així creu que és més difícil repartir-la bé, encara que hi ha 
gent que és molt destra. 

A Tarragona, un matalàs de matrimoni porta 24 vetes. En canvi, a Barcelona, 
sc n'hi posen de 35 a 40. 
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La distribució de les vetes pot seguir dos dibuixos diferents: el quadre o el 
rombe, en diuen en quadre o al biaix. La primera opció té I 'avantatge que les teles 
d'un llit gran, en suprimir una tira de vetes, poden servir per a un llit petit i els 
ullets queden ben repartits. De l'altra manera quedaria el matalàs desigual. 

La llargada de cada veta és de 45 a 50 cm aproximadament. A la regió veïna, 
l'Aragó, les vetes són molt més llargues, assoleixen gairebé el metre. 

Notem, a Tarragona, un sistema curiós de realitzar el càlcul de la llargada de 
les vetes. El matalasser, amb el braç esquerre doblegat en angle recte, subjecta amb 
una mà el cap de la veta mentre l'altra, la dreta, fa circular la veta per un costat de 
l'avantbraç fins a arribar al colze, allí volta l'inici del braç i retorna a la mà esquerra 
per l'altre cantó. Passa el fil entre els dits índex i polze i repeteix l'operació fins 
arribar al còmput de vetes necessàries. Cada volta completa equival a una veta de 
matalàs. En acabar, talla només per un extrem totes les voltes i ja estan enllestides i 
a punt. 

Contemplen una altra forma de procedir en l'elaboració d'un matalàs nou: no 
se separa del cabdell el bocí de veta fins que aquesta és al seu lloc. 

VOLVA 

Fulles que cobreixen la panotxa del moresc. Calia fer-ne unes trenes perquè el 
material tingués volum i no quedés aplanat. Després es desfeien i es pentinaven i 
quedaven uns brins del gruix del fil de cànem. Imitava el crin. Sovint emprat per 
aquelles persones que disposaven de palla de procedència pròpia. 

Amb aquesta matèria s'elaboraven alguns matalassos i sobretot màrfegues. Els 
primers es podien confeccionar de tipus senzill com qualsevol altre de llana. La 
diferència amb els segons és que aquests darrers no anaven lligats amb vetes, i les 
teles eren de bri o driL 

Eines, màquines i estris del matalasser 

Poques són les eines necessàries per a bastir un matalàs. Unes són estrictament 
pròpies d'aquest ofici com el didal i les agulles especials. Altres poden emprar-se 
en moltes tasques artesanals; és el cas del metre, les tisores, els bastons, altres agu
lles, el didal de cosir els ullets, etc. 

Les agruparem tenint en compte el moment en què són utilitzades. Així, en la 
fase prèvia de preparació de teles noves, hom se serveix de: 

-Agulles de cap 
-Agulles de cosir 
-Didal 
-Estisores 
- Màquina de cosir 
- Màquina de posar ullets 
-Punxó 
-Regle 
- Senyalador 
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I per a la confecció de la peça objecte d'estudi: 
-Agulles de cap negre 
- Agulles especials per cosir 
- Agulles de fer el rivet 
- Agulles de passar betes. 
-Agulles de posar flocs 

-Bastons 
- Didal de matalasser 
-Escombra 
-Ganxet 
-Metre 

Caldrà incloure, com a complementaris, uns estris: 
- Coixinet de les agulles 
- Coixinet per a seure 

Si sucumbim a les noves directrius de l'ofici marcades per la modernitat, 
caldrà afegir-hi: 

- La màquina de passar la llana. 
Les descriurem, tot seguit, i per ordre alfabètic. 

AGULLA 

N'hi ha de diversos tipus: 

-Agulla de cap 

Són les habitualment presents a tots els cosidors. D'acer, de tija prima de tres a 
quatre cm de llarg, i cap petit. 

Agulla de cosir 

Agulla de posar flocs 

Agulla de fer el "borlet" 

a:::=c:============ <I 
Agulla de passar vetes 

Didal 

o lO 
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-Agulla de rajJ 71Pgre 

Conformades amb una Yareta d'acer de 4 cm i mig de llargada, al cap de la 
qual hi ha clavada una boieta dc color negre -en les modernes amida uns 8 mm de 
diàmetre, i en les antigues 3 mm (fotografia núm. 4). Aquesta part ara és feta de 
plàstic de diversos colors; abans, dc pasta dc vidre. La tija de les antigues era més 
doble i més forta que les actuals. Habitualment han estat les usades per les doncs 
per a subjectar-se la mantellina. 

S'adquireixen a les merceries. 
El matalasser n'empra dotze o tretze, segons la mida del matalàs, per a man

tenir unides les yores de la tela -el damunt amb el sota-, abans de cosir-Ics. 
A Yalls, el nostre informador no n'haYia usat mai, i per apuntar ho feia amb 

unes quantes agulles amb les que cosia. En posaYa poques, unes vuit. Per trans
portar-les, les duia cla,·ades en un drap. 

-Agulla de cosir 

Vareta d'acer acabada en punta per una banda, i per l'altra té un ull per on 
passa el fil amb què es cus. És la clàssica agulla emprada arreu per cosir. En aquest 
ofici s'utilitza per fer el punt dels ullets del matalàs, per embastar els pedaços dels 
ullets, i també per embastar la roba sobrera de les teles abans de fer el repunt a 
màquina. Encara que sm·int, per estalYiar-se feina, no s'embastaYa. 

-Agulla especial de matalasser 

Són diversos els tipus emprats, però tots tenen una configuració semblant 
(fotografia núm. 2). 

Una té la missió d'<~udar a passar les vetes: agulla de passar vetes. Es diferencia 
en la llargada, amida 13,4 cm -alguna de més curta, d'll,7 cm. És la més llarga i 
més gruixuda de totes les utilitzades en aquest ofici. En un costat hi ha 1 'ull, 
segueix un bocí de tija de secció cilíndrica i els 4,5 cm de l'altre extrem assoleixen 
un perfil amb tres caires que es Yan definint fins acabar amb punxa. (I~l 

Una altra, emprada per cosir les teles: agulla de rosil; és la més curta. Té set cm 
i mig. N'hem amidat una altra amb la mateixa destinació, que té 10,1 cm. Es tria la 
llargada segons les preferències d'aquell qui la fa servir, i també depèn del costum 
de cada lloc. Per exemple, a Barcelona, aquest tipus d'agulles són molt més curtes. 
Quant a la configuració, no presenta cap diferència, tret de les dimensions, res
pecte de l'agulla de cosir casolana.o:'1 

Si el matalàs s'ha de bastir amb flocs, l'agulla que s'utilitza és l'agulla de posar 

flors. De configuració igual que la de cosir, però té més llargada -uns 1 O cm. 

14. Aquest tipus d'agulla, que a \'alls en diuen de jJUnyrd, era molt apreciada pels basters. Quan es tren
Gl\'a els les rlonaYen i en fabricaw·n una alena. 

lS. El matalasser pel fet d'utilitzar cines punxenques és propens a punxar-se els elits amb facilitat; quan 
succeeix i com que les mans no són netes, sinú polsegoses i suades, erc· u que n'hi ha prou pl'Clllent el 
punt punxat i fent sortir sang per e\'itar que la petita ferida s'infecti. Són petites molèsties, però mai 
greus problen1es. 
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P~r a fer el riYet del matalàs també s'utilitza una agulla especial: agulla de fn el 
rivet. Es molt semblant a les de passar Yetes, però no tan llarga; fa uns deu cm. La 
part contrària a l'ull, un bocí de deu o onze mm, deixa la forma cilíndrica per 
transformar-se en una piràmide dc tres cares. És més llarga i més gruixuda que la 
de cosir Ics teles pe1·què quan es cus cal fer molta força i es podria trencar, si fos 
prima com les altres. 

De tots els tipus, a hores d'ara encara se'n poden trobar, malgrat que són de 
mala qualitat. Les bones eren d'acer i la seya procedència era anglesa o alemanya; 
aquestes actualment escassegen. Una agulla pot durar tota una vida; la que més 
soyint s'ha de canYiar és la de passar les yctes, encara que el matalasser amb el qual 
hem parlat -Vallès- en f~l sen·ir una queja era del seu pare. Pel que sembla hi juga 
també l'habilitat d'aquell que hi feineja. 

BASTONS 

Bocins de branques fortes, que poden ser dc lledoner, de freixe. Alguns mata
lassers -Reus i Valls- n'empren de boix, procedent de Capafonts (fotografia núm. 
3). Tots tres tipus es trenquen força; la més resistent de totes és la segona. Altres 
opinen, a l'hora d'escollir l'arbre, que és millor el magraner bord i la dels arbusts: 
greYoler o bec de gall -recollit pel matalasser, entre Alcm·er i Falset- perquè els 
bastons no es trenquen sinó que es van gastant del capdamunt. Amb tot, a 
Tarragona i per a alguns artesans de Reus, la fusta més preuada és la procedent del 
marfull, un arbust silYestre que, a les nostres comarques solen trobar-lo en el terme 
de Capçanes. 

Hi ha algun matalasser que se'ls elabora ell mateix a partir d'una mata de 
bosc, de la qual ignora el nom, que creix entre Prades i Capafonts. En general, és 
ben lògic que s'escullin adaptant-se a la flora del lloc. 

Aquesta eina també s'ha adquirit als magatzems barcelonins que subminis
traYen tota la resta de material al matalasser -fil, agulles, vetes, ullets de metall. 
En aquest cas sempre ~ren de lledoner, i no duraven tant com els altres citats. 
Anys enrere n'haYien mercadejat uns amb una empunyadura, que facilitava la 
subjecció amb la mà. La resta del bastó era una tija ben dreta a la qual, l'artesà, 
donaYa la forma pertinent -Yegeu: Preparació d'algunrs eines, realitzada jJd mata
lasser. 

La seva durada és en relació a l'ús i a la cura que se'n té. Calculant una mitjana 
de treball diari de dos matalassos, els bastons poden durar entre S i 6 mesos. Al cap 
dels quals s'esquerden, deficiència que es detecta fàcilment perquè, quan es pica, 
fan un soroll específic d'esquerdat ben. conegut per la gent de l'ofici. Però també, 
mentre s'utilitza, amb un cop es poden obrir de la punta, com si fos una canya. 
Aleshores tallen l'extrem obert, i, en cas que quedés el bastó massa curt, el des
tinen a l'altra mà, l'esquerra. 

També segons la procedència dels bastons -sobretot el boix-, els deixen més 
curts perquè no colpegin gaire el terra; en canvi aquells que la fusta és més flexible 
són llargs o corbats de l'extrem per on es pica. 
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S'empren sempre aparellats, un per a cada mà i no assoleixen la mateixa llar
gada. El més curt és el de la mà esquerra, que representa com una prolongació del 
braç. El de la dreta és aquell amb el qual es pica. De la seva funció se'n deriva el 
nom. El bastó més curt rep el nom de l'esquerre; i l'altre és el que pica. Es colpeja la 
llana amb aquest darrer i amb l'altre la retira del bastó. Quan el matalasser es des
plaça per refer un matalàs, amb tot el bagatge d'eines pren sempre tres bastons 
-dos per picar-, per si de cas se'n trenca un. 

Altres països, per exemple a Castella, només utilitzen un bastó per a la mà 
dreta, ja que retiren amb l'altra mà, l'esquerra, la llana que quan piquen queda 
enganxada al bastó. Anecdòticament diuen que aquí som gent més còmoda i per 
aquesta raó fem servir el bastó esquerrer. 

Aquestes peces s'adapten a cada persona, motiu pel qualles mides varien; són 
més o menys llargues, segons les preferències de cada artesà. Hem mesurat peces de 
matalassers tarragonins i tenien una llargada total que oscil·la entre 1,20 i 1,35 m. el 
dretà, i 0,80 m. l'esquerrà.( 16 l A Valls, els de boix assoleixen el dretà 1,10 mi 
l'esquerrà 0,90 m. 

COIXINET 

Distingirem aquell que serveix per a seure, del de clavar les agulles. 
El primer és un coixí petit -quasi uns 2 pams per un pam i mig- i pla, omplert 

amb poca llana (fotografia núm. 3). La seva missió és evitar al matalasser el con
tacte amb el terra mentre confecciona el matalàs. De fabricació casolana, és fet 
amb tela ratllada, segurament són retalls de roba de matalàs, el qual recorda també 
en el cosit -s'hi han fet cantoneres i al mig hi ha algunes lligades amb fil de cànem 
-sense ullets- com si fossin les vetes. 

Acostumen a usar-lo gairebé tots. Quan es cus, amb el coixí al terra i l'home 
assegut damunt, va voltant a l'entorn del matalàs, sense posar-se dret, només fent 
córrer el coixí tot enlairant-se poc per alliberar la pressió del cos damunt la peça. 
Sofria molt de desgast i cada tres o quatre anys se n'havia de fer un de nou. 

Era una figura habitual la del matalasser que anava cap a la feina amb els bas
tons al coll, dels quals penjava el coixinet. 

El segon estri d'igual denominació és un petit coixínet per clavar-hi les agulles 
de cap quan no es fan servir. És de dimensions aproximades a qualsevol altre coixí 
emprat amb aquesta finalitat per les mestresses de casa -uns 8 cm en quadre. La 
bosseta és feta a casa, de roba sobrera -retalls- de teles de matalàs, i s'omplena de 
serradures. 

16. Si ens situem en una època econòmicament dèbil com és els inicis de l'etapa franquista, compren
drem que hom fes mans i mànigues per poder guanyar algun diner de més que es tradueix a tre
ballar algun dia festiu. Això justifica una adaptació que va realitzar un matalasser, de la qual hem 
estat testimoni: folrar amb roba els bastons. El bastó curt, el de l'esquerra, s'embolicava amb un 
bocí de tela vella de matalàs per evitar que el soroll molestés el veïnatge o bé detectés que hom 
treballava. 
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DIDAL 

És especial per a matalassers. Consisteix en una petita planxa refondida en 
forma circular, les vores de la qual s'alcen una mica tot assolint el conjunt la confi
guració d'una U llarga (fotografia núm. 4). A la revora porta soldades dues anelles 
distanciades un cm. Són molt gruixudes i foradades per poder passar-hi un cordill 
els extrems del qual s'uneixen amb un nus escorredor; amb aquesta tira se subjecta 
el didal al dit anular de la mà dreta -com si es posés un anell. El citat nus queda a la 
part superior del dit, i el cordill s'escorre i s'ajusta a la seva mida. La part metàl·lica 
de la peça roman a la part interior de la mà -a la banda del palmell-, cenyida a la 
base del dit. A l'inrevés del didal de les modistes, aquest porta les petites osques a la 
part més fonda de l'eina i és on es recolza l'agulla en cosir. És ben calculat per 
evitar ferir la mà del cosidor, ja que l'agulla no pot fugir del didal atès que tot el 
contorn és més alt i ho impedeix. La força no la fa el dit sinó el palmell de la mà. 

Quan el matalasser cus és dificil veure el didal car queda amagat, com es des
prèn de la descripció feta. 

La part més ampla, d'anella a anella, amida 2,8 cm, i la part circular sola 
ateny dos cm. La rotllana perifèrica assoleix una alçada de 6 mm, i un gruix de 2 
mm. Cal que sigui reforçat perquè no es foradi per la pressió de l'agulla quan es 
treballa. 

L'altre tipus de didal és prou conegut i usat per la gent del gremi de la con
fecció. Consisteix en un casquet tubular que cobreix la part superior del dit. Unes 
petites osques a tot el voltant fan que l'agulla s'hi fixi i hom pugui pressionar per 
clavar-la a la roba. En aquest ofici s'utilitza a l'hora de fer els ullets i també en cosir 
els pedaços. 

ESCOMBRA 

No és especial per a aquest ofici, i tan útil és l'escombra de palma (Montaña, 
1987), com les modernes de plàstic. Qualsevulla pot servir per a netejar el terra de 
la pols i deixalles procedents d'haver picat la llana. A part d'aquest moment, si el 
terra és molt brut s'escombra abans de començar a treballar. 

ESTISORES 

Tant en forma com en dimensions són les habitualment emprades a casa i prò
pies del paner de la costura (fotografia núm. 2). Quan les agafa no passa tots els 
dits pels forats, sinó que les acciona introduint al seu lloc el polze per una banda i 
la resta dels dits -aquests lliures del forat- per l'altra. 

GANXET 

És una adaptació de la clàssica eina emprada per fer punt de ganxet, i que el 
matalasser utilitza a l'hora de desfer el matalàs (fotografia núm. 4). Serveix per 
estirar els punts del cosit, i en resulta un sistema més fàcil que haver-ho de fer amb 
la punta dels dits; només l'hem vist utilitzar a un sol matalasser. 
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~lAQUI:-\.\ DE COSIR 

És la usada per totes les mestresses de casa. Accionada amb el peu f~l funcionar 
un sistema de bieles que f~l voltar una roda. Amb la transmissió d'aquest moYiment 
p1ua i baixa una agulla que travessa les dues peccs a unir. Al cap de l'agulla s'enfila 
el fil amb què es cus. N'hi ha un gran assortiment en el mercat; actualment són 
impel·lides per motors elèctrics. 

l\L\QUIJ'\.\ DE 1'.\SS.\R L\ LL~'\.\ 

En deien també màquina-valón -sembla el nom de la fàbrica. A Reus 
n'empren -Jansà i Cabestanv-, a Tarragona també -Jordà. I a Valls n'hem vist 
una de molt vella, sembla de fabricació casolana. La primera màquina que hi 
hagué a Tarragona fou adquirida pel matalasser Tarango,ja abans de la guerra. 
Uns burxocs que yoltavcn dins d'un cilindre on es dipositava la llana, feien 
estirar les fibres. 

:\làquina de posar ullets 

o 1 10 

62 



l\!L\QUJ~A DE POSAR ULLETS 

Adquirida en un magatzem barceloní, dedicat a subministrar eines i material a 
cliYersos artesans d'aquest ram i d'altres de similars. 1171 

És un petit i senzill giny dc ferro colat. L'alçada és de 29 cm. Descansa sobre un 
tamboret alt -uns 75 cm- de fusta al qual va collat amb cinc cargols. A partir 
d'aquesta unió segueix enlaire una tija vertical de la qual arrenquen dues d'horitzon
tals, una sota de l'altra, separades uns quatre dits. Recorden una forma d'U <Uaguda. 

De l'extrem de la jussana, surt vertical un petit punxó que és on s'introduirà 
el forat de la roba i a continuació la peça de llautó que formarà l'ullet. També al 
final de l'altra tija, la superior, la peça s'endobleix i allarga verticalment per 
formar un prisma de 4 cares. Això permet foradar-lo de dalt a baix per ficar-hi 
una broca que té forma d'espiral estriada que en el cap superior i a l'inferior és 
cilíndrica. En aquesta banda té una perforació al bell mig just que perinet 
introduir-s'hi el punxó on s'ha ficat l'ullet. Al capdamunt de la broca i per fer-la 
baixar hi ha una maneta que consisteix en un bocí de ferro. Un extrem és 
foradat i travessa un bocí la broca i amb un cap de mort s'assegura. A partir 
d'aquí la peça -de forma cilíndrica- continua horitzontal i paral·lela a les tiges 
de la màquina i acaba tot formant un angle recte amb el Yèrtex arrodonit. Al 
final, un tros d'uns tres cm s'endobleix i forma com una mica de bola. Aquest 
bocí és el que s'acciona amb la mà per fer funcionar la màquina (fotografies 
núm. 9 i 10). 

La seva introducció en els tallers tarragonins és relativament moderna; data 
aproximadament del primer terç del segle actual. La que hem vist porta unes ini
cials ND\1, que no sabem si és la marca o respon a les sigles del fabricant. El 
magatzem només subministrava la màquina, i el suport calia encarregar-lo a un 
fuster. 

METRE 

Adquirit a les ferreteries. És el clàssic de fusta, extensible, emprat en altres 
oficis. De llargada tant pot assolir mig metre, com un metre o dos; és igual. Si dis
posa de l'eina més curta i ha d'amidar llargades superiors als 50 centímetres, allà 
on acaba l'eina, fica el elit com a senyal i fa avançar el metre a partir d'aquest punt. 

En el decurs dels anys, no ha variat. 
És imprescindible per a mesurar la llargada de la tela. 

PUNXÓ 

Eina emprada per a perforar la tela en el punt on anirà l'ullet. Consta d'un 
mànec dc fusta -dc 9 cm de llarg- de forma bombada per facilitar-ne el maneig i 
on és clavada una tija cilíndrica d'acer que sobresurt 7 cm, i acaba en forma cònica 
(fotografia núm. 2). 

17. La reproduïda a la foto~rafia és de la dècada dels t)O. 
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Un altre punxó és aquell que s'empra per fer els forats als pedaços dels ullets 
-tant aquells que es fan a mà com els que es collen a màquina. Si bé el gruix del 
ferro ha d'ésser coincident amb l'anterior, tot ell és de dimensions més reduïdes, 
perquè no s'hi ha de fer gaire força per foradar aquesta roba. 

A més de foradar també arrodoneix els forats de les teles fets amb la pri
mera e1na. 

REGLE 

Barra de fusta paral-lelepipèdica, d'una llargada d'uns dos metres. Quan 
s'assenyalen les teles del matalàs, serveix per marcar les ratlles localitzadores 
d'amplades i llargades i punts dels ullets. 

SENYALADOR 

Qualsevol cosa que pugui fer una marca servirà com a senyalador. Majoritària
ment empren un llapis. 

Preparació d'algunes eines, realitzada pel mateix artesà 

Totes les eines es poden adquirir als magatzemistes, però això no significa que 
estiguin enllestides. Ens referim als bastons els quals tal com se subministren, no 
estan a punt d'ésser utilitzats; cal fer-hi una adaptació: doblegar un extrem en 
forma de mitja lluna. Tasca, que rep el nom de domar-denominació no generalit
zada-, a càrrec del mateix matalasser. Per a aconseguir-ho, primer el remulla i 
escalfant-lo al foc el corba; després el col·loca dret, amb un extrem tocant a terra i 
l'altre repenjat en una porta, de manera que conservi la curvatura. Un pic s'asseca, 
queda arquejat un bon bocí de la punta. Aquesta desviació és obligada perquè si 
fos recte, quan es colpeja la llana, picaria el bastó de punta i s'esquerdaria. Ben 
eixuta la fusta cal pelar-la i costa bastant treure la pell. Després amb la llima es 
rebaixa i s'arrodoneix perquè quedi superficialment uniforme. Amb el cantell 
d'un vidre es poleixen les imperfeccions deixades per aquella eina, i finalment 
s'afina tot fregant-lo amb paper de vidre. Es tallen a 1,50 o 1,60 m. 

Els elaborats amb fusta de boix, els deixaven drets tots dos, sense corbar. 
També es pelaven i s'afinaven perquè no s'hi enganxés la llana i la mà. 

També és possible que el mateix artesà vagi al bosc a cercar les tiges per fer els 
bastons. A Tarragona, hi ha un matalasser -Vallès- que es desplaça fora, entre 
Prades i Capafonts, on troba l'arbust desitjat. I no tria una època concreta de l'any 
per a tallar-los, ja que és un vegetal de fulla perenne. Només té en compte collir-los 
amb lluna, perquè no es corquin. Tria de les mates, els llucs més forts i drets, i, a 
casa, els corba. 

Una altra elaboració a càrrec de la gent de l'ofici, feta a casa seva, és la con
fecció dels coixinets. Tant el de seure com el de les agulles. Es ben evident que no 
ofereix cap dificultat ni demana cap ensinistrament especial. Per tant, no creiem 
necessari explicar-la. Per a la seva descripció vegeu: Coixinet dins Eines ... 

Aquesta tasca de preparació de les eines abans es realitzava els diumenges. 
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Tipus de punt 

A partir del moment en què s'agafa fil i agulla per cosir, cal determinar quins 
tipus de punts són els escollits per a confeccionar qualsevol juntura. En aquesta 
peça el ventall no és gaire variat. 

Podem destriar, fetes a mà, tres formes distintes: una per a fer els ullets que 
malgrat denominar-lo amb el castellanisme "realce" -brodat-, no té el relleu 
d'aquells que es practiquen a les robes de llenceria fina -és descrit a Fer els ullets. 

Un altre punt seria el dit punt d'espasa. Emprat per a cosir el matalàs. A Valls 
en diuen punt aquí, jnmt allà (vegeu: Cosir el matalàs). 

Un tercer, el jJZmt d'embastarutilitzat per fixar a les teles la vora doblegada del 
pedaç que reforça el punt dels ullets. Són unes puntades distanciades que tra
vessen alhora els dos materials dits. Es comença per la part de damunt, a la mateixa 
vora on la roba del pedaç és doblada i a continuació travessa la tela. No s'estira 
l'aguller fins al cap d'unes quantes puntades. Sovint no s'aplica perquè la roba del 
pedaç és petita i poc moviment fa a l'hora de cosir-lo. 

Un altre, l'entornat, utilitzat per cosir a les teles els pedaços de roba blanca que 
reforcen els ullets. L'agulla travessa uns fils de la tela i a continuació uns altres del 
mateix cantell doblegat del pedaç, s'estira l'aguller i se segueix repetint el punt fins 
haver voltat tota la roba d'aquest petit reforç. 

Donant pas a la mecanització, cal inventariar el repunt a màquina practicat a 
les teles noves per deixar amagat el bocí de roba sobrera, sempre útil en cas 
d'encongir-se en el moment de rentar-la. 

Procés d'elaboració 

La confecció d'aquesta peça suposa partir de dos punts previs diferents: fer o 
refer. 

Per a fer un matalàs nou, cal una preparació prèvia imprescindible que es rea
litza només una sola vegada i serveix sempre. En el cas de refer-lo aquesta fase 
representa que ja ha est~t feta quan la tela era nova. Aleshores s'entra directament 
en el punt on es detalla la confecció de la peça. 

Preparació prèvia realitzada en el mateix obrador 

A algunes de les matèries emprades pel matalasser els cal una preparació. 
Tasca que no sempre és a càrrec d'aquest artesà. Ja sabem que la llana, matèria 
bàsica, rep un tractament adequat per a la seva utilització, però no és labor 
d'aquest ofici, almenys en aquesta època, malgrat que algun matalasser que la com
prava directament al pastor, ho havia de fer. 

S'escalfava aigua en una caldera d'uns 100 litres, hi barrejaven un producte 
que ja compraven preparat i que en deien salsosa. Tiraven la llana dins i la hi dei
xaven un quart d'hora aproximadament, tot remenant el contingut. Passat el 
temps es deixava refredar, es treia la llana i es ficava en un cove on s'escorria. Des-
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prés s'esbandia amb aigua i s'estenia al sol. Actualment, algun matalasser diu que 
renta la llana amb alcohol sintètic, quan refà el matalàs. 

Allò que sí que ha estat una tasca prèvia obligada era la preparació del crin 
que calia esparpillar. 

Ara, és de la seva competència la disposició de les teles noves per a la posterior 
elaboració del matalàs. Aquesta fase rep el nom de senyalar el matalàs, a la qual 
segueix la de fer/posar els ullets. 

Ambdues feines, encara que, per regla general, es realitzen a la botiga del 
matalasser, no queda exclòs que moltes mestresses de casa, una mica traçudes, 
prenguin aquesta iniciativa i assenyalin els punts on després brodaran els ullets. 

Diverses són les accions que se succeeixen per a completar aquesta tasca, i en 
aquest ordre: 

- prendre les mides de les teles 
- repartir bé la tela de manera que en quedi un bocí sobrer perquè tota roba 

de cotó pot encongir-se quan es renti, i així amb aquest tros de més es compensa. 
-marcar els llocs on han d'anar els ullets o els flocs. Cal calcular-ho bé perquè 

vagin sempre ben centrats, tant si les teles són noves, com després d'haver-les rentat. 
Fins aquí, és un quefer que realitza el matalasser. I a partir d'aquest punt és 

completada la feina per les dones, almenys abans quan es confeccionaven manual
ment els ullets. En el moment en què s'introdueix la màquina que eliminà aquesta 
elaboració, desapareix l'exclusivit.:ït femenina, i tan se val qui posa els ullets. 

Tot procés, malgrat l'aparença de senzillesa, necessita una experiència. I 
creiem que la simplicitat d'algunes tasques és deguda a l'evolució d'un feina molt 
repetida, que hom pot fer-la fàcil pel domini que té de l'ofici. De vegades, són 
detalls aparentment insignificants els que aconsegueixen un millor rendiment. 

Passarem tot seguit a explicar amb més precisió aquestes etapes indicades i en 
l'ordre successiu segons que hem observat. 

ESPARPILLAR 

Dit també escarpir, i escarpillar. 
Consisteix a desfer les trenes del crin. S'asseia l'home, trepitjava amb un peu 

la peça per fixar-la i amb les mans desfeia el trenat del vegetal. La gent de l'ofici 
diuen que quedava arrissat, i volen dir que s'estarrufaven les estretes fibres i for
maven un mal teixit esponjós, que era difícil d'aplanar. Disposició ideal per a bastir 
un matalàs. 

També aplicaven aquest nom, encara que era una operació que no sovintejava, 
a l'acció d'estarrufar els flocs de llana amb les mans -vegeu: Picar la llana. 

SENYALAR EL MATAlÀS O LES TELES 

Les eines emprades són: senyalador, regle, metre. 
En tots els tipus .de matalàs, per desenvolupar aquesta tasca, la pauta la marca 

el somier a les dimensions del qual s'han d'adaptar. 
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Explicarem el procediment que se segueix per a una peça confeccionada a 
l'anglesa, que és el sistema més complex (fotografia núm. 6). 

Depèn de l'estampat de la roba que la labor resulti més ràpida, car si les teles 
són ratllades és més fàcil que en les adomassades, ja que les ratlles orienten a l'hora 
de prendre mides. 

Com és una feina que es treballa amb la roba damunt el terra, el primer pas 
serà netejar-lo. Un cop assegurat que les teles no s'embrutaran, s'agafen i es doble
guen per la meitat, de manera que les dues cares bones de la roba quedin a la 
banda de dins. Es deixen esteses a terra, i, per tal que quedin sense cap arruga, 
s'allisen tot passant-hi les mans. La llargada ara és de 2,25 m -total 4,50 m. 

Per fer el matalàs només calen 2,05 m, sobren 20 cm. L'artesà s'agenolla 
damunt les teles, i amb un llapis i amb l'ajut d'un regle marca una línia a 10 cm 
d'on ha doblegat la roba. Seguint aquest senyal hi passarà un repunt a màquina. 
Així queda roba per a quan es renti la tela que sempre s'encongeix més de llarg 
-un pam- que d'ample -2 o 3 cm. Això és degut al procés a què és sotmès el teixit 
per donar-li aprest. Que és dóna amb la roba ben molla i després de passar-la per 
uns corrons l'estiren. El fil s'allarga, però a la primera rentada retorna a la mida. 

Acabada aquesta tasca i amb la tela a punt, s'ha de tornar a col·locar al terra, 
com abans, i prosseguir amb la fase d'assenyalar les mides exactes de la peça i 
marcar el punt on se situaran els ullets. També es pot deixar per després de senyalar 
les teles, la feina de fer el repunt a màquina. La persona torna a la mateixa positura 
indicada -de genolls-, agafa un regle de fusta i pren la mida de llargada de la roba. 
En arribar a 1,80 mfa un senyal amb un llapis -un altre tipus de senyalador també 
serviria. A continuació, i tenint en compte que el matalàs és una bossa plena, cal 
afegir-hi l'alçada més el bocí reservat per al cosit, que en total són 25 cm més i en el 
punt on s'escau guixa un altre cop. Ja tenim, doncs, el recompte de la llargada total 
necessària. Mida que marcarà diverses vegades per poder traçar amb precisió una 
línia, que serà a la banda oposada d'on s'ha fet el repunt a màquina. En aquesta 
banda hi haurà un altre bocí de roba sobrant -uns 10 cm- que es reservarà per si 
s'ha d'allargar, cosa que gairebé sempre es necessària, com hem justificat abans. 

Quant al càlcul de l'amplada, es repeteix l'operació anterior, però amb mides 
diferents, car un matalàs petit -de 5 pams- amida 90 cm, als quals cal afegir 20 cm 
més per l'alçada i el rivet i 5 cm per a cosir-lo. Aquestes dues mides darreres 
sempre són iguals malgrat que el matalàs sigui més gran. Així, la mida superior -el 
de 6 pams- que fa 11 O cm, comptarà 11 O cm més 25 cm; i per la peça més gran -el 
de matrimoni-, 135 cm més 25 cm. Per senyalar on acaba l'amplada del matalàs, 
posa el regle damunt la tela i ho marca. Aquests càlculs encara que semblen 
exactes no ho són en el cas del matalàs de mida mitjana, ja que deixant-lo a 
l'amplada correcta -1,1 O m- falten 5 cm de roba -la tela amida 1,30 m-, diferència 
que caldrà corregir restant-ne una mica bé del rivet, del cosit i d'amplada. 

En el supòsit que la tela sigui més ampla del que cal, s'ha de repartir la roba 
sobrera i fer que quedin centrats els ullets. Operació que no es fa mai a ull, sinó 
que es prenen mides per tot. No es pot deixar amagat a una banda tot el bocí 
sobrant, perquè en rentar les teles l'amplada varia i quedarien el ullets descentrats. 
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Establertes les dimensions màximes necessàries, caldrà indicar els indrets on 
se situaran els ullets. Cal precisar que la mida de l'amplada del matalàs no sempre 
es necessària a l'hora d'establir el punt on aniran els ullets, car segons el sistema de 
marcar no es té en compte. No tots els artesans fan el càlcul de la mateixa manera. 
Explicarem dos sistemes que concorden en una solució aproximada. 

A l'hora de repartir de forma equidistant les 3 o 4 tires verticals -segons les 
mides del matalàs- d'ullets o la separació d'aquestes tires de flocs són calculades a 
través de l'amplada -fem el còmput a partir del matalàs de cinc pams. La primera i 
la darrera tira Yertical es marquen a 20 cm del senyal del rivet. I la del mig queda a 
2.5 cm de les dues tires de les vores. En el cas de marcar les teles d'un matalàs més 
gran, pot haver-hi el mateix nombre de tires d'ullets, amb la qual cosa queden més 
separats -són matalassos de 6 pams-; i també s'hi incorpora una tira més en els més 
grans -els de matrimoni o bé els de 6 pams si ho demana el propietari. La tira de les 
vores quedarà en ambdós tipus a un pam del rivet i per marcar la del mig es parteix 
la distància que hi ha entre les dels extrems; que en el cas del matalàs de 11 O cm del 
mig seria a 35 cm. També en el de matrimoni, que incorpora una tira més, les dues 
del mig mantenen una distància de 32 cm entre elles i amb les de les vores. A conti
nuació, s'ha de trobar el punt d'encreuament amb les mides de la llargada del 
matalàs, que fixi l'alçada a la qual s'ha de practicar cada parella d'ullets. I el proce
diment és el mateix, tot distribuint entre cinc -en totes les mides de matalàs, la llar
gada sempre és igual-, la distància entre el primer i el darrer ullet -el del cap i el 
dels peus. 

En una altra manera de fer el recompte a l'hora de senyalar les sis tires horit
zontals d'ullets es procedeix de la forma següent. Cal calcular la distància entre les 
tires i es comença per situar el primer ullet. Es compta 8 cm més 25 cm de les 
alçades -alçada més el bocí destinat al rivet- del matalàs, en total 33 cm que és on 
se situarà el primer d'una banda. En el cas d'hayerja fet el repunt a màquina que 
marca la roba sobrera, els 8 cm no s'hi incorporen i es parteix ja del repunt. A la 
part cle la tela on sempre s'ha de fer el cosit, és a dir, la contrària de l'ara indicada, 
es compta 8 cm més 2 cm. del cosit més 25 de les alçades. Pren la mida amb el regle 
i senyala els de dalt i els de baix -els d'una punta i de l'altra. Aleshores, entre el 
primer ullet de dalt i el primer de baix cal marcar-ne quatre més. Es mesura la dis
tància entre aquests dos ullets de les vores i es reparteix per cinc. Són 155 cm diyi
dits per 5, resulta 31 cm. Es marquen les quatre tires d'ullets i es fa un senyal amb 
el llapis. Si les teles són ratllades, no cal prendre totes les mides, perquè com que 
primer s'ha marcat la primera tira en direcció al través, només cal seguir les ratlles 
per a veure on van els ullets interiors. Però si la tela és adomassada cal prendre i 
marcar totes les mides de cada ullet o floc. 

A partir de l'amplada del matalàs també cal senyalar la separació de les tres o 
quatre tires verticals que van del cap del matalàs als peus. Es parteix de l'amplada 
de la tela: 160 cm per als de matrimoni, xifra que es divideix per 5. El resultat -32 
cm- s'aplica i ho senyala cinc cops al matalàs. En les teles de dimensions més 
petites caldrà repartir 11.5 entre 4, i 130 entre 4 o 5 -com hem dit, en aquest el 
nombre va a gust del propietari-. En el primer recompte, a través de la llargada ha 
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fet una ratlla horitzontal, i ara, en el segon, a partir de l'amplada encreua la ratlla 
amb una altra de travessera, conformant una creu: és el punt exacte, on cal situar 
els ullets o flocs. 

Resumint, primer es marca amb una creu la primera tira travessera dels ullets 
-per tant, cal prendre la mida de llarg i d'ample-; després se senyala la darrera tira, 
i a continuació les quatre del mig després de repartir la distància entre la del cap i 
la dels peus. 

Aquest repartiment que hem explicat és en funció de la quantitat de tela 
sobrera del matalàs, i si en sobra més que aquesta que hem indicat, cal tenir-ho en 
compte en el moment de començar els senyals dels forats de llarg, tant de dalt com 
de baix. La resta és igual. 

En el cas d'aplicar flocs, la preparació de les teles ja és acabada, però si 
s'empren ullets el procés segueix. I malgrat ésser més complex aquest darrer, el 
matalasser el prefereix perquè quan faci o cada cop que refaci la peça, s'evitarà fer 
el càlcul que indicaria on situar els flocs. 

FORADAR ELS ULLETS 

Un cop senyalat l'indret, s'agenolla en un extrem de la tela, el de la banda 
llarga, i agafa la tela amb les dues mans, i la doblega fins arribar just arran del 
senyal de la primera tira d'ullets (fotografia núm. 7). Amb la mà esquerra sota de la 
roba, l'aixeca del terra una mica, mentre la dreta amb un punxó fa dos forats, un a 
cada banda de la creu. Així perfora tota la primera tira horitzontal d'ullets. 
Recordem que es travessen les dues teles alhora i punxonant per la cara del revés. 
Acte seguit torna a doblegar la roba fins arran del senyal de la segona tira; és conve
nient fer-ho perquè la mà que va per sota la roba fins accedir al punt de la creu té 
menys recorregut i així s'evita moure massa la roba amb la qual cosa podria desi
gualar les dues teles sobreposades. Repeteix l'operació de perforar, ara indicada. I 
així fins a rematar tot el conjunt dels ullets. 

L'única eina empr~da és el punxó. 

FER EL REPUNT A MÀQUII'\A 

Es tracta de cosir el bocí de roba que es deixa a les teles noves, per quan es 
rentin ja que segurament s'encongiran. 

Aquesta tasca de cosir no és pas exclusiva de les dones, car també el matalasser 
pot realitzar-la. 

És una feina que dominen tant que no els cal embastar la roba per cosir-la. Ni 
tampoc l'apunten amb agulles, perquè l'empesa de la peça li dóna rigidesa i fa que 
quedin bastant aferrades les dues teles. De vegades pot succeir que corri una mica 
la roba d'una de les teles, cosa que es detecta al primer cop d'ull si són ratllades, 
perquè quan el matalàs està enllestit les ratlles no coincideixen a banda i banda de 
la costura. Però no ho consideren una falta greu, car quan es refaci el matalàs, 
aquest cosit desapareixerà i amb ell, el petit esguerro. 
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Actualment i tenint en compte que les mestresses de casa renten la roba a 
màquina, el matalasser fa també una vora ben estreta, a màquina, allà on ha tallat 
la tela, per tal que no es desfili. 

Lògicament la màquina de cosir és l'eina necessària. 

FER ELS ULLETS 

La tasca de fer els ullets, gairebé sempre un quefer femení, requereix que prè
viament s'apliquin com a reforç, a la cara interna de la tela, uns bocins de roba 
blanca que donaran més consistència als ullets. Millor que siguin d'una roba fina, 
gruixuda no aniria tan bé, ja que dominaria la del matalàs. 

El pedaç blanc és de forma rectangular d'uns 5 cm per 3,5 cm aproximada
ment, i es talla sense gaires miraments pel que fa a la seva grandària. Per regla 
general, sempre en tenen un romanent d'enllestits a punt d'utilitzar. 

Es doblega una mica -un parell de mil·límetres- de les vores, i perquè quedi 
ben marcat el doblec, es prem entre l'ungla del dit polze i la de l'índex dretans, 
tot fent-los relliscar al llarg de tota la vora en un moviment d'esquerra a dreta. A 
continuació, i per a remarcar bé aquesta línia, doblega el bocí del doblec fent 
una ziga-zaga -recorda un acordió. Quan tota la vora és reunida, la prem per 
assegurar que el doblec ja no tendirà a recuperar la forma plana primitiva. Així fa 
els quatre costats del pedaç i en totes les peces que ha tallat. La tasca següent és 
embastar-lo a la tela per poder-lo cosir sense que es bellugui. Sovint aquesta dar
rera feina és eliminada i substituïda per una agulla de cap clavada al mig del 
retall. Assegurat el pedaç amb una embasta o amb l'agulla, es cus fent un tipus de 
punt dit entornat. 

Aquests retalls que es cusen a mà a les teles, es poden col·locar una mica a ull, 
perquè es té una bona referència atès que ja hi ha fets els forats a les teles. En 
algunes bandes o en altres tallers, aquests pedaços es cusen fent un repunt a 
màquina. És una sol·lució molt pràctica i ràpida, però estèticament desmereix la 
peça, ja que sempre es veu el cosit a la cara exterior de la tela del matalàs. 

I quan ja són ben fixats al seu lloc aquests reforços, es pot procedir a fer els 
ullets. Abans, però tant en el cas dels fets a mà com en el cas dels de metall, cal amb 
un punxó foradar la roba del pedaç. Es comença a punxonar per la banda de la 
tela del matalàs, ja que aquesta ja té el forat fet. Aquesta eina, a més de perforar la 
roba dita, també arrodoneix ben bé el forat de la tela. Després amb un aguller de 
fil-el dit de brodar-, nuat d'un extrem, es comença a resseguir tot el forat fent-hi 
un punt conegut amb el terme castellà de "realce", que és com un sobrefilat espès. 
S'introdueix l'agulla pel mig del forat, en direcció al sota de la roba, retorna i tra
vessa pedaç i tela per a ressorgir un bon bocí, en el lloc que marquen els dits polze 
i índex de la mà esquerra que premen, l'un damunt i l'altre sota, la roba. Aleshores 
s'estira l'aguller amb la mà dreta i el fil estreny fort tela i pedaç. Els punts són molt 
junts i amb la roba formen un bon teixit consistent. Un cop acabat es torna a 
introduir el punxó pel forat el qual s'adapta a l'eina i queda ben rodó (fotografia 
núm. 8). 
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Posteriorment, aquesta forma de procedir fou suplerta pels ullets de llautó, 
col·locats a màquina. La missió tant del cosit com del metall és evitar que la 
roba es desfili, o que el forat es faci més gran per l'acció de les vetes que el tra
vessen. També hi ha qui broda els ullets amb l'ajut de les modernes màquines 
de cosir. 

Les eines emprades han estat: didal, punxó, estisores. 

POSAR ELS ULLETS 

Ja hem dit el canvi modern que evità la tasca del cosit. La substitució del fil 
pel llautó va impel-lir també a modificar la denominació de la tasca. No es podia 
dir fer els ullets perquè ja els compraven fets i l'artesà solament els col·locava al 
seu lloc. 

Per al seu emplaçament es necessita una eina específica, la màquina de 
posar ullets. El procediment és senzill i ràpid, motiu pel qual s'introduí fàcil
ment en el món artesà, malgrat la reticència d'algunes mestresses de casa que 
preferien la confecció tradicional, perquè la seva durada era més llarga que els 
ullets de metall; aquests darrers, amb l'ús, arriben a descollar-se de la roba i 
fugen del lloc. 

El matalasser introdueix un punxó que té la màquina pel forat del pedaç i el 
de la tela -la cara exterior queda damunt i la del pedaç sota-, i damunt col·loca 
l'ullet de metall. Acte seguit, amb la mà dreta acciona la maneta de la màquina; 
només cal fer-li donar quasi mig tomb cap a I' esquerra. De la part superior, cap al 
punxó, baixa una broca que pressiona el cap superior de l'ullet i com que el metall 
no pot retrocedir perquè fa topall amb la base de ferro del punxó, es doblega la 
vora, tot agafant la roba (fotografies núm. 9 i 10). 

Per als ullets de llautó, la màquina de posar ullets és insubstituïble. 

Confecció del matalàs 

Per aquestes contrades, la confecció de la peça és una tasca realitzada predo
minantment per homes, (lR) encara que al llarg dels segles hem vist alguna dona 
que s'hi dedicava, costum que ha arribat als nostres dies -vegeu: Apèndix núm. 1. 
Quan es tracta d'un matalàs que s'ha de refer, la tasca diària del matalasser 
comença ara, perquè tota la preparació prèvia que hem indicat és una fase acom
plerta en peces que s'elaboren per primera vegada i això no succeeix sovint. En el 
cas d'una peça ja existent que es refà, només cal una adequació preliminar que tot 
seguit explicarem. 

18. Encara actualment, tenim constància que a les terres de l'Ebre -Alfara de Carles- hi ha clones treba

llant en aquest ofici. 

71 



REFER EL ~L\TAL.\S 

L'expressió és aplicada a tota la feina que té aquesta missió, independentment 
de les diverses etapes amb denominació específica que detallem en el mateix ordre 
en el qual es duen a terme: 

- desfer el matalàs 
- picar la llana 
-amidar les teles 
- doblegar les teles 
- repartir la llana 
-posar les agulles o embastar 
- passar vetes 
-posar puntades o posar els flocs 
- cosir les teles 
-fer el "borlet" 

Escollit pel propietari de la peça, el punt destinat a taller -terrat, escala ... -
l'artesà hi porta el matalàs fet o desfet. Deixa el farcell de la llana, les eines i els 
estris, les teles i tot el material que hagi de menester i comença per la primera tasca 
que és picar la llana, en el supòsit que el matalàs vell ja hagi estat desfet. Si no és 
així, caldrà fer-ho. 

DESFER EL MA.TA.L.\S 

És costum que la mestressa de casa hagi descosit el matalàs i rentat les teles i 
les vetes. Malgrat haver-les netejat, les marques del vell cosit persisteixen. També és 
possible que, quan es canvien les teles per unes de noves, i només en aquesta cir
cumstància, es demani al matalasser la realització d'aquesta feina de desfer la peça 
(fotografia núm. 11). 

Les eines emprades són les tisores i el ganxet. La primera per tallar de tant en 
tant el fil-cada tres o quatre pams- i la segona per estirar-lo. El bocí de fil extret ja 
no es pot tornar a aprofitar perquè està molt desgastat. (191 Tret tot el cosit i les vetes, 
es retiren les teles i s'agrupa la llana. I es procedeix, junt amb les noves teles, a la 
confecció del matalàs acabat de desfer. (211

1 

Alguns matalassers de Reus recorden que antigament, quan es defeia el 
matalàs, es rentava la llana. Diuen que una dona dita Cisqueta es dedicava a aquest 
afer i anava a rentar a les Basses. 

19. Algun matalasser reaprofita el fil de Glnem emprat anteriorment en cosir matalassos. Amb aquesta idea 
quan en desfà algun procura tallar el fil a la major distància possible per tal de recuperar tot l'aguller. 

20. A l'hora de desfer o picar un matalàs, s'hi poden trobar sorpreses: moltes agulles de cosir, degut al fet 
que algunes mestresses de casa tenen l'hàbit de cosir al llit i perden les agulles que es clayen al 
matalàs i desapareixen entremig dc la llana. Com que es col·loquen sempre planes, entre la llana, no 
punxen quan s'hi dorm. Esporàdicament, també han recollit entre la llana anells que potser en 
desfer la peça han caigut dins. Fins i tot una Yegada s'hi va trobar una cartera. 
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PICAR / PICAR L\ LL\NA 

Eines necessàries: el parell de bastons. 
Antigament s'acostumava a refer el matalàs cada dos anys, excepcionalment 

alguns, pocs, es refeien cada any. Com més anys es passa sense estarrufar la llana, 
més dura queda i més costa de deixar-la en condicions. No agrada gaire al matalasser 
trobar-se-la tan aixafada perquè hi ha d'esmerçar més temps, i ell cobra per feina 
enllestida, no pas per hores treballades. Passa el mateix en els matalassos dits de pri
mera refeta, que són aquells que, després d'adquirir-los nous, no s'han refet mai. 

En veure el matalàs desfet, segons com està la llana, es pot calcular el temps 
que fa que no s'ha refet la peça. Anecdòticament diuen que, amb els anys, queda 
com una rajola de xocolata. 

És de les primeres operacions que fa l'aprenent de matalasser i, segons les 
notícies que tenim, a totes bandes és gairebé exclusiva dels homes, potser perquè 
és la feina més pesada de tot aquest procés. Té la finalitat a més d'estarrufar la 
llana, d'extreure'n la pols (fotografies núm. 12, 13, 14 i 15). 

Quan es fan els matalassos a màquina, la llana que es passa per la màquina 
queda esfilagarsada i, segons el matalasser -que ho fa tot manual-, amb aquest 
procés mecanitzat no es treu la pols. Creu que per a deixar-lo ben net de pols, si se 
seguís aquest procediment, s'hauria de rentar la llana encara que fos amb aigua 
sola. 

La llana que ha estat passada amb anterioritat per la màquina no cal picar-la 
tant, i és més fàcil de picar perquè està molt trinxada i tallada la fibra. 

Per començar l'operació, obre el farcell on hi ha la llana, la deixa al terra i 
inicia l'acció de colpejar-la. El soroll que s'emet és diferent segons qui treballa; tot 
depèn de certes circumstàncies: la corpulència i l'esforç de la persona; la llargada i 
el gruix del bastó, etc. El matalasser treballa dret, amb un bastó a cada mà. Fa 
voleiar el bastó dret, el més llarg, i pica fort damunt el munt de la llana, sense mirar 
prim. Amb l'altre bastó colpeja per la meitat el de la dreta; així se sacseja la llana i 
la fa caure en una altra banda on anirà deixant tota la que enllestirà. Ha picat 
quatre cops amb el bastó curt per sota del llarg -de vegades només calen tres cops, 
i d'altres en calen cinc o sis. Si algun bocí de llana queda enganxat al bastó que 
pica, amb l'esquerre frega el bastó dret en direcció a la punta i fa caure la llana.(2

I) 

Si, en aquest procés de picar, els dos munts de llana es van unint els bastons 
serveixen per a separar-los. 

Una de les parts negatives d'aquesta fase, prové del fet d'utilitzar els bastons 
que, per la força amb que es pica, poden produir durícies a les mans, més a la mà 
dreta que a l'esquerra. És una mica el preu que es paga pel desgast de l'eina 
humana. 

21. ;-..¡otem un fet curiós. Alguns artesans adopten una actitud que els sembla preYentiva. Intenten evitar 
respirar la pols que fan quan piquen la llana perquè pot produir danys a l"aparell respiratori; amb 
aquesta idea es cobreixen la boca i el nas amb un mocador doblegat al biaix, i el lliguen darrera el 
cap, Yora el clatell. Saben que no és un aïllament total, però d'alguna cosa sen·eix perquè, després de 
picar, aquesta roba presenta senyals cl'haYer fet de filtre. 
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Així procedeix amb tota la llana del matalàs, i després d 'una passada com
pleta, fa el "giro", significa girar la llana per a poder-la picar de l'altre cantó. Repe
teix l'operació de picar un altre cop i de la mateixa manera que hem explicat. Ja 
enllestida, torna altre cop a picar-la per tercera vegada. El matalasser dóna una 
explicació: amb la primer picada es treballen els brins de ll ana de la part de 
damunt; la segona, de la part de sota, i la tercera és un repàs complet. A Valls, es 
pica un cop tota la peça i després es repica una altra vegada. 

Hem observat petites diferències entre diverses persones de l'ofici. Alguns, quan 
la llana, malgrat haver retirat les teles, ha conservat la forma paral·lelepipèdia carac
terística del matalàs, la primera vegada la piquen del damunt fins a la meitat del 
gruix de la peça, sense aïllar-la del conjunt. Així es pot girar la peça sencera sense por 
que es desmanegui, i repeteixen el mateix i pica la que estava sota. Un cop acabada 
aquesta part, torna a picar per tercera vegada i és quan aïlla la llana en un munt a 
banda. Uns altres, abans de la darrera passada, escarpillen -dit espmpillari d'altres 
també diuen escarpir- la llana amb les mans. També algun artesà, i prèviament a 
l'operació de picar per primer cop, destrien una mica la llana, i s'estalvien picades. 

Tot el procés explicat també s'aplicava al cotó i al crin. Quan picaven aquest 
darrer, extreien el material esmicolat, que després era suplert per crin nou. Un 
petit inconvenient era que quan es picava aquesta matèria es feia molta pols. El 
cotó costava més d 'estarrufar que la llana. En el cas de la borra, també picaven, i 
aviat agafava m lum, però amb l'ús ràpidament s'aplanava i enduria. 

Acabada aquesta fase caldrà netejar el terra. 

ESCOMBRAR EL TERRA 

Amb l'operació de picar s'ha fet molta pols, de vegades hi ha restes bastant ter
roses, raó per la qual, abans de continuar, caldrà escombrar el terra. 

Qualsevol tipus d'escombra serveix. 

A\UDAR LES TELES 

Sempre s'han de prendre les mides tant del somier, perquè pot ser d 'una mida 
especial, com de les teles. Perquè es pot trobar amb un matalàs fet d 'un altre mata
lasser que no té els mateixos costums. A més, les teles es renten i en el cas de la pri
mera rentada, la roba es pot encongir. 

Abans d'iniciar aquesta feina, se sol posar damunt el terra la roba que ha servit 
per transportar la llana i que protegirà les teles amb què es farà el matalàs. 

Pren la mida amb el metre per trobar la meitat de la tela, repartir-la bé, tenint en 
compte els forats (fotografia núm. 16). Es disposa damunt la roba vella i un cop al lloc 
i ben allisada la cara de sota de Ja roba, cal procedir a doblegar-la. Sembla que seria 
factible fer servir de guia els senyals del vell cosit, però l'artesà prefereix assegurar-se'n 
i prendre noves mides. Si no es calculés bé, podria succeir que sobrés o faltés roba, i 
en conseqüència el matalàs aniria guerxo, perquè els ullets no coincidirien. 

Només cal una eina: el metre. 
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DOBLEGAR LES TELES 

Deixa la tela al terra doblegada per la meitat, amb les dues cares bones a la 
part exterior. Després la cara superior, la torna a doblegar per la meitat -a 90 
cm-; acte seguit una altra vegada -a 45 cm-; el tercer doblec queda amb una 
amplada aproximada d'un pam; i encara un cop més, també doblegat per la 
meitat de l'amplada restant. En total són quatre les vegades que ha repetit 
aquesta operació. 

Finalment, agafa tot aquest gruix de roba i el gira cap a fora, de manera que 
no reposi damunt la tela de baix, i aquesta li quedi amb tota la llargada lliure per 
a posar-hi la llana (fotografies núm. 17 i 18). 

Si fa una mica d'aire i s'enduu la tela, s'hi posa damunt un xic de llana i amb 
el seu pes ja impedeix que la roba voli. Ara ja és a punt per posar la llana al lloc. 

REPARTIR/ REPARTIR LA LLANA 

Repartir és la tasca de col·locar el material sigui llana, crin, suro o cotó dins 
la tela que farà d'embolcall. Són les mans les eines principals i úniques. 

És l'hora de posar el material damunt de la tela. Repartir-lo bé és difícil en 
dies de vent, principalment la llana i el cotó; en aquestes circumstàncies, cal 
buscar un lloc arrecerat. És el pi1jor enemic a l'hora de repartir la llana, encara 
que també destorba quan es pica. Si el vent bufa fort, pot arribar a enlairar el 
matalàs fins a posar-lo gairebé dret per la banda més llarga. 

El matalasser, dret, s'ajup i amb les dues mans n'agafa del munt, i la deixa 
caure de mica en mica, que quedi estarrufada la llana, damunt de la roba. És una 
tasca delicada si es vol fer bé, encara que la pràctica dóna confiança. En els mata
lassos de llit petit, com que el pes del cos descansarà al mig de la peça, es posa més 
llana en aquest punt. Però, si es tracta d'un llit de matrimoni, s'ha d'omplenar més 
i compensar els indrets que pel pes de les persones, s'aplanaran més. En conse
qüència, al bell mig de la peça hi ha menys llana (fotografia núm. 19). 

És costum posar pr:imer la llana de les vores, i fer tot el requadre de la peça, i 
després col·locar la del mig. En aquelles situacions en què el matalàs es fa amb 
una elaboració més industrial, com que les teles es cusen gairebé totes i només es 
deixa un forat, a l'hora d'introduir-hi la llana es nota la diferència, ja que no es 
pot deixar caure tota estarrufada, sinó que és com si es fiqués dins d'una bossa. 
El matalasser diu que agafa una altra inclinació, i quan es cus el rivet sembla que 
la llana vagi guerxa; queda com forçada. 

De la mateixa forma procedirà quan altres matèries supleixen la llana; ens 
referim al crin, al cotó, i al suro. En el primer, quan es desfà el trenat, queden les 
fibres enredades, cosa que les deixa estarrufades. El cotó, molt semblant a la llana; 
i el suro com no permet la manipulació dels anteriors, queda com queda. En tots 
els casos les mans replanen, allisen, igualen la superfície per evitar amuntegaments 
incòmodes. 

Quan acaba, ja dret, s'inclina per arranjar la del mig de la peça (fotografia 

núm. 20). 
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Amb tota la llana al lloc, s'ha de cobrir amb l'altra meitat de la tela. Ha de 
quedar ben tesada i ho assegurarà amb agulles del cap negre que agafen la roba de 
damunt i la de sota. Abans, però, ajupit, amb les mans ressegueix totes les vores, 
retira la llana cap endins el matalàs que no quedi fora de les teles. Mira que el con
junt formi un paralel·lepíped. 

Anotem una expressió, pròpia de l'ofici, que descriu aquesta acció. Omplert 
a mà, és tal com hem descrit ara. Omplert a bot significa introduir la llana dins 
unes teles quasi tot el voltant de les quals ha estat cosit, llevat d'un bocí que fa 
de boca, per on es fica la llana. Representa un sac. La boca de les teles es cargola 
fins arribar al fons de la bossa i es comença a ficar la llana, conforme es va 
omplint es van descargolant les teles, fins arribar a l'altre extrem. A Valls, diuen 
omplert a buc. 

Creuen la gent de l'ofici que el secret d'un matalàs ben fet rau a saber repartir 
bé el material. 

E~IBASTAR O POSAR LES AGULLES 

Un pic la llana és al seu lloc, el matalasser estira per un cantó la tela doble
gada, volejant-la la deixa caure i ja queda bastant ben col·locada (fotografia núm. 
21). Només cal estirar-la una mica perquè es tesi. Abans de cosir-la fixarà bé els 
punts d'unió de les dues teles. Per aquest motiu hi clava unes agulles de cap negre 
(fotografia núm. 22) que abans ha retirat del coixinet i les ha clavat a les teles, a 
prop d'allà on les necessitarà. 

El matalasser, amb un genoll al terra, positura que alterna per a la seva como
ditat, i també poden ser tots dos o bé només és <Uupit, comença la tasca pel cantó 
llarg on s'ajunten l'inici i l'acabament de la roba. Es tesa bé la tela i es clava l'agulla 
en un extrem, després unes altres -una o dues- repartides per la banda estreta -en 
el cas del matalàs de matrimoni en són tres-, i a continuació en fixa una altra al 
costat llarg per assegurar el primer cantó fet. Segueix cap a l'altra banda, l'altre 
costat llarg de les teles. Se situa al cantó i prossegueix unint les dues cares de la 
roba i hi clava a més de l'agulla que fixa el cantó, quatre agulles equidistants, i 
comença primer per la situada més vora seu, les altres tres ben repartides al llarg 
de la tela. Cal precisar que a la banda on les teles no són tallades no cal clavar-hi 
cap agulla, ni al mig ni als cantons. Fins aquí ja té apuntades més de la meitat de les 
teles. Repeteix l'operació fins a completar la peça. 

D'aquesta tasca el matalasser en diu embastar, que cal entendre en el sentit de 
feina mig començada, que en l'ofici de la confecció es duu a terme amb puntades 
llargues de fil, ara suplertes per les agulles. 

Fixat així el damunt i el sota de la roba, la llana ja no pot fugir del lloc i facilita 
la tasca posterior de cosir (fotografia núm. 23). 

En total són 12 o 13 les agulles emprades segons que el matalàs sigui petit o 
gran. I com que la llargada és la mateixa en ambdós casos, només varia l'amplada 
que és on hi ha la diferència. El nombre d'agulles és solament indicatiu i podem 
trobar altres artesans amb els quals aquesta xifra no coincideixi. 
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Alguns matalassers embasten les teles, en lloc de clavar-hi agulles. Amb un 
aguller llarg donen unes embastes llargues, d'uns 2 pams, que cal retirar quan es 
cusen les teles, perquè fan nosa. Representa un esmerç de temps i de material que 
altres consideren innecessari. 

Acabada aquesta operació cal passar les vetes o posar els flocs. 

PASSAR VETES 

Eina necessària: l'agulla de passar vetes. 
Es tracta d'una tasca que es fa abans de cosir el matalàs, perquè així subjecta la 

llana i no pot córrer i fugir del lloc on l'ha col·locada el matalasser, després de 
picar-la. 

Recordem que el nombre de vetes, en un matalàs de cinc pams, és de divuit i en 
el de matrimoni, de vint-i-quatre. Assoleixen una llargada aproximada de mig metre. 

Aquesta feina, a l'estiu, fa suar molt, perquè el cos de l'home està molt en con
tacte amb la peça. El matalasser es col·loca de genolls damunt la tela vella que evita 
que el matalàs descansi directament al terra. En aquesta operació no s'empra el 
coixí. 

Comença primer a passar les de la vora (fotografia núm. 25); roda sempre en un 
sentit. La llana ha de tendir a anar matalàs endins; és per aquesta raó que col·loca 
primer les vetes de les vores. Si ho fes avançant per tires completes, des d'un costat 
cap al mig i cap a l'altra banda, la llana correria en el mateix sentit i endobliria l'altre 
cantó, quan allò que convé és, com hem dit, que sigui al mig el punt més alt. En 
dormir-hi la persona, pel pes, fa clot i contraresta aquest major volum acumulat en el 
centre de la peça. Quan acaba de passar les vetes a les tires més exteriors, es passen 
les del mig -una o dues tires segons l'amplada (fotografies núm. 26 i 27). 

La tasca es realitza de la manera següent. S'enfila la veta en una agulla especial, 
l'agulla de passar vetes (fotografia núm. 24). A continuació es fa circular el conjunt 
per un forat de la part davantera del matalàs. Es busca que pugui sortir pel corres
ponent forat de la part sotana. La mà esquerra ja és sota del matalàs per recollir 
l'agulla i fer-la passar pél forat que fa de parella, en una operació que ressegueix 
una direcció invertida, és a dir, de baix cap a dalt. 

Quan vol fer sortir la veta i l'agulla des de la part sotana del matalàs passant-ho tot 
pel forat superior, amb la mà situada a la part de damunt, aixafa el lloc on hi ha l'ullet 
i facilita així la feina tot escurçant la distància que ha de recórrer l'agulla. Un cop rectl
perada aquesta, la desenfila i la llença, sense gaires miraments, al costat, damunt la 
tela. L'acció de desenfilar és ràpida i breu ja que és poc el bocí de veta que ha fet 
passar -uns tres dits-, el tros just perquè ri. o es despassi de l'agulla quan estira. Després 
iguala els dos caps de veta i nua i estreny bé intentant escurçar al màxim la distància 
entre la tela del damunt i la de sota. Finalment ho assegura amb una llaçada. 

Tal com està ara la peça, amb totes les vetes passades, si convingués moure-la de 
lloc, es podria fer i no succeiria res que desfés la forma actual, és a dir, poc movi
ment sofriria la llana. 

Acabada aquesta fase, el pas següent serà cosir les teles. 
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POSAR PUNTADES/ POSAR ELS FLOCS 

Eina necessària: l'agulla de posar flocs. 
En aquelles peces a les quals els ullets i les vetes són substituïts pels flocs i el fil 

de cànem, és idèntic el resultat, però la forma de procedir varia. D'entrada, queda 
suprimida tota la feina de fer els ullets i cosir els pedaços. Però, cada vegada que es 
fa el matalàs, s 'ha de marcar i repartir bé la col·locació dels flocs. És freqüent que, 
a força del temps, quedi marcat a la tela el punt per on ha travessat el fil, i ales
hores, si la roba s'escagassa, es procura fer córrer una mica el punt de subjecció 
d'aquestes petites peces. 

Si s'ha de marcar l'indret on situarà els flocs, cal fer-ho després de ficar la 
llana dins la tela i embastar el matalàs. El matalasser pren mides amb un aguller de 
fil doblat. Calcula la distància aproximada i amida per veure si queda ben repartit. 
Cas de no quedar equidistant, rectifica la mida, tot escurçant-la o allargant-la, 
segons que convingui. Un cop encertada la separació dels flocs, marca el punt amb 
la mateixa agulla -l'agulla de posar flocs-; pel cantó de l'ull d'aquesta eina, forada la 
tela i ja es suficient com a senyal. El seu nombre i disposició és idèntica a la dels 
matalassos amb ullets. 

És l'hora de posar els flocs. Agafa el pedaç de tela, el doblega per la meitat, 
queda amb forma rectangular. Torna a doblegar altre cop per la meitat i retorna 
la roba a la forma primitiva quadrada, encara que reduïda. A continuació abans 
d'aplicar-lo damunt la tela, en el lloc que li pertoca, amb l'agulla enfilada amb 
un aguller de fil de cànem -més gruixut que l'emprat per a cosir- en un extrem 
del qual s'ha fet un nus, travessa el floc pel mig, després la tela i la llana del 
matalàs i surt per la banda sotana de la peça on també aplicarà un altre floc. El fil 
retorna a la banda superior tot traspassant per segona vegada flocs, tela i llana. 
Estira l'altra cama de l'aguller on hi ha el nus del començament i a tocar fa un 
nus escorredor que pot estirar i escanyar al màxim el fil. No tan estret, si les teles 
són velles, com faria amb les vetes. A continuació hi fa una mitja llaçada que 
queda per damunt del nus i ben estreta, i talla ben arran. Estira el fil sobrer del 
llaç i ja estarà enllestit el floc. En un cantó del matalàs quedarà el nus i a l'altra 
part, la de sota, es veurà la puntada. Aquesta és una forma de resoldre la lligada 
del floc, però cada matalasser escull aquella forma de nuar que més li convé. La 
missió de la roba és evitar que el fil segui la tela. Amb tot, com hem indicat ara, 
no s'impedeix totalment. 

Les primeres puntades que es posen són les d'un cap de les teles, -que cor
respon al costat que s'ha de cosir i que en diuen també, els peus de la tela-, se 
segueix per les bandes i finalment es col·loquen les tires del mig -una o dues. 

En èpoques de molta calor pot succeir que per la suor de les mans i per la 
doblada del flocs sigui difícil de passar l'agulla. Una solució pràctica i senzilla 
és passar l'eina pel cabells i la mica de greix facilita el pas de l'agulla per la 
tela. 

Sabem que altres costums d'altres indrets substitueixen la roba del floc per un 
bocí de llana sobrera del mateix matalàs. L'operació és idèntica a la descrita. 
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COSIR 

En algunes contrades, la tasca de cosir es deixa per a les dones, ja que no és com 
el picar, que cal tenir força i resistència. Es tracta de matalassos senzill, sense rivet. 

Comprèn dues parts: 
- Cosir les teles, tasca realitzada a totes les peces. 
- Cosir el rivet, que només es fa en aquells matalassos confeccionats a 

l'anglesa. 
En ambdós quefers el matalasser és assegut al terra, damunt el coixí, amb les 

cames sota del matalàs, en una positura una mica forçada i cansada per a l'esquena 
que no es pot recolzar enlloc (fotografia núm. 28). De tot el conjunt de tasques, 
aquesta és la més entretinguda, dura una mitja hora en un matalàs senzill i una 
hora més si es fa a l'anglesa. 

A l'estiu, resulta una feina pesada, per la calor que hom passa degut a la seva 
positura -les cames sota del matalàs, no tant com la de passar vetes, en la qual el 
contacte és major. 

Destriarem aïlladament els dos tipus de cosit. 

COSIR LES TELES 

Com que prèviament ha pres la mida de la tela i del somier, en sap les dimen
sions i en el cas que sobri roba, abans de començar a cosir, es doblega cap a dins el 
matalàs. 

Les eines que necessita són l'agulla de cosir -especial per a aquest ofici-, les 
estisores i el didal. El moviment de la mà i el frec de l'agulla amb el didal fa un 
soroll metàl·lic peculiar. 

S'inicia aquesta fase tot enfilant un aguller, el fil del qual ha estat encerat per 
tal de suavitzar l'aspror del cànem, i facilitar-ne la circulació per la roba. I es fa així: 
amb la mà dreta s'agafa la bola de cera verge, mentre l'esquerra subjecta el fil. Se 
situa un bocí de fil entre la cera i la mà dreta i s'estira per fer-lo recórrer fins al 
final perquè s'enceri tot l'aguller -el bocí que tallarà. El moviment s'executa un 
parell de cops. Després es talla del cabdell el tros necessari -solen amidar de 2 a 3 
metres cada un-, i s'enfila l'agulla. 

El fil esmerçat per cosir el matalàs serà uns dos agullers i mig. 
Les eines i els materials emprats en aquesta tasca -estisores, cera, fil- sempre 

són damunt les teles, en el lloc on més o menys calcula que tornarà a necessitar-les. 
I com que només s'han de cosir tres costats del matalàs, es comença a cosir per 

un extrem de manera que es puguin fer totes tres bandes seguides. El punt que 
s'utilitza es coneix per punt d'espasa -a Valls en diuen punt aquí, punt allà-, i consis
teix a fer una puntada horitzontal a la roba de dalt i tot seguit una altra a la tela de 
baix (fotografia núm. 31). De manera que el lloc per on ha sortit l'agulla al punt 
superior i el lloc on es clavi l'agulla al punt inferior estiguin dins la mateixa ver
tical. El fil, després d'uns puntades i abans de tesar-lo, forma un dibuix lineal que 
comprèn una ratlla horitzontal seguida d'una de vertical i així successivament. 
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Sempre s'avança de dreta a esquerra (fotografies núm. 29 i 30) i tal com va 
cosint retira d'una en una les agulles de cap negre amb les quals ha unit la tela i 
que obstaculitzarien la feina de cosir. 

El bocí de roba sobrera va quedant amagada dins. Després d'unes quantes 
puntades, cal estirar el fil amb la mà dreta i d'un cop sec; no segueix tot l'aguller, 
només un tros de fil per poder continuar cosint. Al cap de diverses vegades de 
repetir aquesta operació, es fa passar tot l'aguller. La mà esquerra estira el fil per la 
banda de l'agulla i amb la dreta agafa l'altre bocí que queda per passar, i així s'evita 
que pugui enredar-se. Quan el fil és ben tesat, passa la mà esquerra per damunt del 
cosit per fer córrer la tela si ha quedat una mica arronsada i eliminar les arrugues; 
mentre la dreta ha subjectat la tela a partir d'allà on està ben llisa. En aquesta acció 
d'estirar el fil després d'uns quants punts, s'han deixat les puntades ben tancades i 
les teles ben unides. 

De vegades el fil és retorça i es fa un colze-"colzo". Sembla que hi hagi un nus 
però no és així i tot estirant s'adreça. 

Convé ensenyar a l'aprenent, des dels inicis, a treballar sense llufes -segons 
com es fa el punt, una part de la tela, entre punt i punt, queda arronsada. S'evita si 
coincideixen en una vertical el lloc per on ha sortit el fil a la tela superior, amb el 
punt on clavarà a continuació l'agulla a la tela inferior, tal com hem indicat. 

De mica en mica l'aguller es va acabant, i quan ja no es pot continuar cosint, 
el trosset de fil sobrer, ja desenfilat, s'amaga clins amb la llana, després d'haver-hi 
fet un nus, com al començament del cosit. S'enfila un nou aguller i es fa, com 
sempre, un nus a l'extrem del fil, es comença la tasca uns centímetres més reculats 
d'allà on s'ha acabat i es procura que el nus quedi també dins el matalàs. Per tant, 
caldrà introduir l'agulla per la part de clins de la tela i fer-la sortir cap a l'exterior. 

Quan hom cus, sempre clavant seu ha de tenir, seguint una línia horitzontal, el 
bocí de roba a unir. Quan arriba al cantó del matalàs, cus igual com ha fet fins ara i 
queda l'angle ben marcat -amb punta (fotografia núm. 32). Varia la positura de 
l'artesà, que, encara que assegut a terra, la cama dreta queda amb una inclinació 
adjacent amb l'angle que forma el cantell de la peça que hi descansa sobre. El 
canvi és obligat car la costura a fer ara és perpendicular a la que estava cosint; i, cal 
girar una mica el cos -45Q- i per acabar de compensar també fa girar una mica la 
roba que cosirà. Malgrat quedar quelcom forçat, la destresa supleix Ja incomoditat 
del moment. 

Després, amb la mà tancada i posada vertical, ficarà la punta cap a clins de la 
llana, formant amb la tela un triangle doblat -un a cada banda de Ja mà (fotogra
fies núm. 33 i 34). Un costat d'aquestes dues figures geomètriques queda vertical i 
el cosirà unint les dues teles amb la mateixa agulla de cosir el matalàs, i també amb 
el mateix tipus de punt. El cosit té sentit vertical i es calcula a ull el bocí que asso
leix una alçada d'uns dotze o tretze cm; si és més alt, no va bé. Els nusos d'aquest 
tros, perquè no facin lleig, s'amaguen cap a la part interior de les teles o del 
matalàs. El del començament és fàcil de fer que quedi a l'interior del cosit. El del 
final, es fa un nus ben ajustat a la darrera puntada i es clava l'agulla a la tela per a 
sortir dos o tres cm més enllà i, tot estirant el fil, el nus travessa la tela i s'oculta dins 

80 



la llana. Així s'evita que es vegi l'acabat i que es desfili l'extrem del fil que quedarà 
dins, un pic és tallat el fil sobrer. L'elaboració d'aquest<> cantons tant es farà en els 
matalassos senzills com en els fets a l'anglesa. 

Finalitzada l'acció de cosir les teles, el matalasser té el costum de comptar les 
agulles de cap que ha anat traient del matalàs. Les guarda clavades en un coixinet 
perquè no es rovellin, ja que només amb la suor de les mans i d'un dia per l'altre ja 
començaria l'oxidació. 

En aquest punt es dóna per acabada la peça si s'ha escollit el tipus de matalàs 
senzill. Si no és així caldrà realitzar la tasca que segueix. 

FER EL RIVET 

Un cop enllestit el cosit de les teles del matalàs, la confecció del rivet depèn 
del gust, de l'economia o de les preferències del propietari. 

Abans de començar-ne l'elaboració, cal prendre mides a partir del cosit de la 
tela. Es col·loca el metre a la costura dita i en posició vertical en direcció a la part 
superior del matalàs per determinar el lloc del rivet. Es calculen quatre cm i mig 
fins al punt jussà on comença el rivet, i deu cm fins al punt de la seva part superior. 
Per tant el bocí de roba esmerçat en el cosit és de cinc cm i mig. Això tant a la cara 
de damunt del matalàs com a la de sota. Mesura aplicable a tots els matalassos, 
independentment de la seva grandària, encara que pot variar segons el criteri de 
cada matalasser, i tant pot ser més estret com més gruixut. La clau d'aquest acaba
ment, sempre per raons estètiques, rau en el cosit; com més estret és, més bonic. I 
comporta que els punts donats siguin més junts, més seguits, cosa que de vegades 
no es fa perquè suposa una pèrdua de temps. Les diferències existents en el sis
tema d'acabat d'aquesta part de la peça entre un artesà i un altre depenen de la 
valoració que hom doni a la seva feina, car la utilitat és la mateixa. Per no encarir 
els costos de confecció de la peça, ja cada matalasser té ben calculat el temps a 
dedicar-hi; per tant acostumen a donar sempre el mateix gruix al rivet, sense tenir 
en compte la grandària çle la peça. 

El matalasser en aquesta tasca és assegut també a terra, de la mateixa manera 
que ho fa quan cus les teles (fotografia núm. 35). 

L'agulla és especial i rep el nom de la tasca que realitza: agulla de fer el rivet. El 
punt emprat per a cosir és molt senzill. Clava l'agulla a la part superior de la tela i 
en sentit inclinat travessa un petit bocí de matalàs, per tornar a sortir per la tela del 
costat (fotografies núm. 36 i 37). A continuació fa el mmiment a la inversa; a partir 
d'un punt molt a prop d'on ha sortit l'aguller anterior, endinsa l'agulla, també 
inclinada, per fer cap a la banda superior de la roba. Representa un moviment de 
ziga-zaga. Així cus uns dos pams sense tesar el fil, i al cap d'aquest bocí, que repre
senta entre deu i setze puntades, estira el fil de la mateixa manera que ho fa en 
cosir les teles. Un cop és ben tibant, amb la mà dreta subjecta el punt inicial del 
bocí de rivet enllestit ara i amb l'esquerra el desplaça suaument cap al punt on s'ha 
acabat de cosir, i d'aquesta manera fa córrer i allisa la tela en el cas que s'hagi 
arrugat, tal com fa també quan cus. 
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A força de cosir s'acaba l'agull e r, i n 'ha d 'afegir un altre, enfila l' agulla, i 
comença a cosir. No hi fa nus, però ha deixat al començ un bon bocí de fil que, un 
cop fetes unes puntades en el rivet i tesat, lliga aquest començament amb l'acaba
ment de l'anterior aguller. Fa dos nusos plans i un tercer diferent: agafa els dos 
caps com si fos un sol fil i el nua sobre ell mateix, procurant que quedi situat al 
costat dels dos anteriors; això evitarà que es desfaci. La unió, per deixar-ho més 
polit, s'amaga a la part de sota del rivet, és a dir, a la llenca estreta del matalàs. La 
resta de fil sobrer es talla amb les tisores. 

Quan ha donat tot el tomb al matalàs caldrà assegurar que el rivet no es des
cusi. Amb aquesta in tenció, a l'extrem final del primer aguller del cosit, ha doblegat 
un bocinet el fil-uns 3 cm- i a l'extrem d 'aquest tros doblat fa un nus que agafa les 
dues tiges; en cosir, el nus fa de topall a la roba i queda una llaçada exempta. 

Quan arriba altre cop en aquest punt inicial , desfà la llaçada i amb els dos fils 
-del primer i el darrer aguller- fa dos nusos, després per rematar-ho amb els dos 
caps junts en fa un altre. Tot seguit talla ben arran perquè quedi ben curiós. Proce
diment parcialment repetit en unir dos agullers contigus, segons que hem indicat 
ara. Aprofita el fil i no el lle nça si n'ha sobrat a lgun bocí de I 'aguller anterior. 
Aquest tros sobrer se' l penja al coll per no perdre'!. 

Acabada una cara del matalàs, la superior, es gira la peça, i es fa el rivet corres
ponent a l'altra banda. 

No és senzill aconseguir que la línia del rivet sigui ben horitzontal i equidistant 
del cosit primer. Quan manca ofici , es detecta sobretot en els matalassos que duen 
teles ratllades, car la línia d'una cara ha de continuar cap als costats tot formant un 
angle recte. I , de vegades, queden revirades, tortes, des\'iades. Aleshores s'ha de 
desfer i tomar a cosir el rivet. Un bon artesà deixa ben igualats els punts del rivet 
inferior amb els del superior i ens referim a la distància en tre punt i punt, de tal 
manera que en e l lloc o n s'estreny el cosit es marquen unes can aleres verticals 
entre els dos rivets (fotografia núm. 38). 

Amb aquesta darrera etapa s'ha donat per acabada la confecció del matalàs 
fet a l'anglesa (fotografia núm. 39). 

VESTIR EL l'vlA TALÀS 

Expressió que sovint empren els matalassers. 
Diferents són els criteris que indiquen quin es fun cions comprèn aquesta 

etapa. Alguns opinen que és posar la ll ana d amunt la tela, mentre que altres 
afirmen que correspon al fet de posar les agulles i passar les vetes. 

La moderna confecció de la peça 

Si es vol conservar el vell matalàs de llana, l'única possibilitat de refer la peça 
és migançant les formes modernes de treballar. 

El canvi arriba a substituir-lo pels d 'elaboració industrial, totalment diferents, 
que no recorden de la vella peça res més que la funció i el nom. 
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L'ofici també ha sofert una modernització a ran de les noves idees econòmi
ques en les quals s'incrementa la valoració de la labor personal: convé simplificar la 
tasca i l'esforç. Amb aquesta idea es construïren màquines, ja a la primera meitat 
del segle, que evitaren picar la llana. Quant a la valoració del seu ús hi ha idees 
molt contradictòries; els vells artesans no les accepten com eines vàlides perquè a 
més d'estirar la llana, trenquen la fibra, de manera que al cap de 4 o 5 cops de 
refer un matalàs, la llana ja sembla borra de tant esmicolada que està. De cara el 
client la impressió que dóna és bona, perquè queda molt estarrufada i el matalàs 
resulta molt inflat. 

També l'artesà ha buscat una positura més còmoda per tal d'evitar treballar 
assegut al terra. Hem vist com, modernament, el matalàs es basteix damunt d'un 
tauler, la grandària del qual ultrapassa un bon bocí la mida del matalàs de matri
moni; queda enlairat del terra, de manera que, quan es cus la peça, l'home. pot 
asseure's a una cadira. 

Una altra innovació no generalitzada pot ser la nova manera de confecció del 
matalàs: s'adopta el sistema barceloní. Es fa una bossa cosida a màquina, on es 
deixa un tros obert per a introduir-hi la llana. És més ràpid, però no es reparteix bé 
el material i aviat s'hi fa un clot al mig, degut al pes de la persona (vegeu: Repartir la 
llana, on ja han estat comentats els avantatges i desavantatges d'aquest nou sis
tema). L'elaboració restant és manual com en els tipus explicats totalment artesa
nals. Tot plegat comporta una pèrdua de condicions que obliga a refer més sovint 
la peça. I potser també inclini la balança a favor dels nous gèneres actuals. 

Malgrat tot no tothom assumeix la modernitat, i encara hi ha gent que con
serva el vell matalàs de llana. Ara l'única solució és refer-lo amb aquest sistema mig 
mecanitzat. 

83 





Annexos 

Annexnúm. 1 

ELS JVIATALASSERS DE LA CIUTAT DE TARRAGONA, SEGONS LES FONTS 

ESCRITES I LA INFORl\lACIÓ ORAL 

És a partir de gairebé acabat el segle XV que hem trobat en els documents la 
presència dels matalassers. Primer en el llibre del Tauler de la Catedral de 
Tarragona que, com sabem, és un llibre de comptes on consten els òbits d'aquells 
que podien pagar la litúrgia d'un enterrament catòlic, encara que també, pocs, fi
guren els dels econòmicament dèbils que s'enterraven per "amare dei". 

A més hem seguit tots els llibres d'òbits fins al 1899, car creiem que és una 
via més regular; tothom es mor i ha treballat d'alguna manera, malgrat que so
vint s'obvia l'ofici del difunt. En el moment del bateig només consta la dedicació 
del pare i del padrí que pot ésser diferent de la que exercirà el nounat. I en 
l'altre llibre sacramental, el dels matrimonis, quan la futura desposada és d'un 
altre poble no consta aquest acte en els llibres tarragonins. Queda justificada la 
línia de recerca apuntada, la qual cosa no exclou que s'hagi recorregut a altres 
fonts per completar informació; com són els fons dels registres civils -naixe
ments, matrimonis i defuncions-, els del Cementiri de Tarragona, i alguns ma
nuals notarials. 

Els hem ordenat alfabèticament i hem exclòs la indicació del lloc de naixe
ment, en el supòsit que sigui aquesta ciutat. 

ANDREU BABOT ALEMAc'\'Y (1895-1967; RCTN 70:57 i RCTD 151:203). 
Treballà amb el seu oncle: Eduard Babot Sarda. Quan es traspassà la botiga al 

matalasser Palau, el1954, continuà exercint l'ofici fins a la dècada dels 60,ja des de 
casa -carrer de l'Abat. 

EDUARD BABOT SERDA, alias "Malla" (1868-1938; RCTNAHM 9:330 i RCTD 
127:128). 

La matalasseria era oberta, el1920, a la plaça de la Font núm. 2, baixos (Padró 
1921-1925: 62-6è). Amb anterioritat, el1810, residia a les Escales de l'Arbóç núm. 7, 
amb el seu germà (Padró 1911-1915:198-6è.) i no hi consta si té botiga o no. Casat 
amb Antònia Figarola Grau, de Reus, segons l'acta de defunció. No tingueren fills i 
continuà el negoci el nebot: Andreu Ba bot Alemany. 
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JOAc'\' BARBAT GARRETA (1866?-1896; RCTD 68:17). 
Procedeix de Valls i la data de naixement és extreta dels padrons. Censat el 

1890 (Padró 1891-1895: 428-5è), viu a la casa d'Antònia Garreta BoYé -familiar seva-, 
vídua d'Andreu Ventura Batlle -matalasser-, a la Pescateria núm. 23. En el padró 
següent (Padró 1895:421-5è), consta com a casat amb Carme Ventura Garreta 
(RCTM 22:155); mor un any després. En el moment del seu traspàs habitava al car
rer de la Palma núm. 4. Podria ser que el parentiu l'inclinés a dedicar-se a aquest 
ofici o a residir a Tarragona i continuar la tasca del sogre. 

PERE BA.RTOLO;..IEU. 

L'única referència que tenim és del1465 i el document correspon a una tran
sacció comercial (A1N 43:28r). 

\JICOLA.V BRU. 

Dues cites; el 1517, el trobem esmentat en la compra d'una vinya al terme de 
Tarragona, a prop " . .lo garrofer, afronta amb vinya de Antoni Rausich, capeller, i 
camí que va a Sant Pere .. " (i'v1N60:150 i ss). S'indica que era casat amb Isabel. I l'al
tra, el1520, (A1N61 b:93r iv); en dit document es torna a citar el matrimoni i avalen 
una compra, essent la garantia l'anterior peça de terra. 

FRAc">CESC BERTRAc'\' CABRÉ (n. 1935; RCPrN 12:5). 
Nasqué a Pradell de la Teixeta. És la tercera generació de matalassers. El seu 

avi, Josep Cabré Solana, exercí de matalasser, cadirer i picapedrer, al poble men
cionat. Oficis que foren continuats pels fills: Pere Cabré Vall i Fortunata Cabré 
Vall. La filla, Francesca Cabré Vall, també aprengué a fer matalassos i seients de 
cadira, i tots plegats anaven pels pobles de la rodalia quan els sol-licitaven. Encara 
que sembla un contrasentit, Francesc Bertran Cabré s'ensinistrà en la feina, a 
Tarragona, amb el matalasser Joan jordà. Dedicació que durà poc temps, uns deu 
anys, entre 1964 i 1974, i com a feina complementària. 

JOSEP BIOSCA MUR ( 1845?-?). 
Nat a Flix el 1845, vingué a Tarragona el 1884, segons els censos. (Padró 

1886:183-10è). Vivia, als defores, a la casa d'Antoni Marquet. Possiblement que fos 
al Quarter Nord núm. 80 (Lista 1889 núm. 204) -aquest any es consigna el paga
ment de 75,43 pts. de contribució. No sabem on tenia la botiga. En el registre de 
defunció d'un albat seu, el 1886 (RCTD 43:26), s'indica el domicili als defores de 
sant Francesc, i l'ofici: taverner. Sembla doncs que devia compartir dues dedicaci
ons. Tret de les referències documentals esmentades, no n'hem trobat cap més; ni 
en els registre de defuncions, ni en els censos següents. 

JACINTA BRULL GAL VE (1871-1951; RCPN 1:34-35 i RCTD 137:296). 
Nasqué al Perelló, i el1909 (Padró 1916-1920:202-12è) ja habitava a Tarragona, 

al carrer de Sant Pere núm. 76. Al padró següent (Padró 1916-1920:211-llè) és do
cimiliada al carrer de Jaume I núm. 37, 3r. Després de la guerra es trasllada al carrer 
d'Smith núm. 28, 3r, on resideix fins a la seva mort. Treballava molt per la gent del 
barri pescador del Serrallo. Va ensenyar la seva filla: Maria Rebull Brull, que conti
nua uns anys l'ofici. 
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JOAN CA\IPS (t1616; Tauler18-ll-1616). 
Degué viure a cavall del segles XVI i XVII, car consta com a testimoni en un do

cument del1593 (FNT 91;36lr) i en el bateig d'albats els anys 1598 (Bapt4:14r), 1600 
(BajJt 4:42r), 1602 (Bapt 4:71r) i 1603 (Bapt 4:97v). Enterraments d'albats el 1602 
(1àuler 18-10-1602) -en aquest s'indica que "ivia al carrer d'en Talavera-, el 1607 
(Tauler31-12-1607), el16ll (Tauler21-7-16ll), el1615 (Tauler4-ll-1615). Sabem el 
nom de la muller Àngela, pels registres dels batejos dels fills. En una acta de la confra
ria del1601 figura com a confrare joan Camps, i n'és procurador el1607, no especi
fica però l'ofici (Confraria 19-21:16r i 21v). El1596, signa com a fiador d'una venda 
feta el2 de març d'aquest any (FNT 93:118v). El seu traspàs és datat el1616. 

JOAN PAU CAc\!PS (t1641 Tauler9-4-1641). 
Creiem que es tracta del fill de l'anterior. Consta el seu casament el1625 amb 

Àngela Stella (Matr6:116r), i es diu que el pare ja ha traspassat. Enterra albats el 
1627 (Tauler 2-9-1627) i el 1635 (Tauler 19-1-1635); el 1641 mor ell i el 1643 la seva 
muller (Tauler 20-4-1643). 

CAc'\IALS. 

El 1555 mor un fill (Tauler 15-12-1555). El1601 i el1607 consta com a confrare 
Joan Canals (Confraria19-21:16ri21 v) i tambéeldarrerany-el1607-,figuraPauCa
nals. No hi ha assignada cap dedicació laboral, com hem comentat abans. 

JOSEP M. CIURA.'\'A (1857?-?). 
La referència documental és del 1888 (Sunyer, 1888:106) i aleshores és venedor 

de llana i matalasser; l'adreça que s'esmenta: carrer del Comte de Rius núm. 5. Podria 
tractar-se de josep M. Ciurana Ribas censat en el padró del1890, s'especifica que és nat 
a Castellvell el1857 i que fa 9 anys que ,_,;u a Tarragona (Padró 1891-1895:139-7è) al ma
teix carrer però al núm. 23, tenda, i com a dedicació consta la de tapisser. En aquest 
cens hi ha una rectificació on s'anota que el1894 marxa a residir a Buenos Aires. 

MATALASSERIA "LA CO:-.JFIAXZA". 

Situada a la Baixada de la Pescateria núm. 23. Com a curiositat direm que en el 
Diario de Tarragona, de 7-7-1878, s'indica com a reclam publicitari que "les persones 
que desitgin veure funcionar el taller en miniatura, mogut amb vapor, poden passar 
aquesta nit per l'establiment". Aquest giny fou fabricat perjuan Danús Fortuny, ca
sat amb Dolors Ventura Sabartés, filla del matalasser Andreu Sebastià Ventura Bat
lle. En la mateixa publicació es fa propaganda de matalassos de clin, a més dels de 
llana. Deduïm que la propietària fou Francesca Garreta Bové, casada amb l'esmen
tat matalasser -vegeu més avall l'entrada: Andreu Sebastià Ventura Batlle. 

DmiE:\JÓ (tl595; Tauler14-4-1595). 
Devia treballar a la segona meitat del segle XVI. Només n'hem trobat l'enterra

ment el 1595 on es diu que vivia a la plaça dels Sedassos. 

JERO:\l ESTEVE. 

Citat el1575 -elS de maig- al llibre de l'obra de la Catedral de Tarragona ( Olrra 

8:307r) com a subministrador per S lliures 6 sous, de dos matalassos per als escolans. 
L'incloem en aquest inventari, malgrat que l'ofici és suposat, car no s'especifica. 
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JER0.:-..'1/JOSEP FLAQUER. 

Un esment de l'òbit de la seva esposa, l'abril del1809 (Òbits 4:22v) i un altre del 
seu fill el juny del mateix any (Òbits 4:86v). El nom de fonts és diferent, en el primer 
diu Jeroni i en el segon diu Josep, però la identificació de l'esposa és la mateixa. 
Sembla que procedeixen de Barcelona. Es registra en el llibre dels consells del gre
mi barceloní (Gremi 46-6; 155v, 158r, 161v, 164v, 164v, 176r, 186r, 190v) dos mata
lassers Geroni i Josep Flaquer, entre els anys 1802 i 1808. 

~fARIA JOSEPA FL'GUET. 

Consta amb aquesta dedicació, en el padró de 1828 (Padró 1828:161 v). Té dos 
fills. No n'hem sabut trobar cap altre testimoni escrit. 

À.'\'GEL\ GARCÍA ~IARTÍ::\EZ (1899-1972; Baptgar 11:18 i RCTD 156:500). 
Nasqué a Carrutxa (Almeria). Es traslladà a \iure a Tarragona poc abans de la 

guerra, entre 1934 i 1935. A la dècada dels 40 començà a exercir de l'ofici; fou ensi
nistrada per una veïna -que no hem localitzat- i amb la qual treballà un temps. Des
prés es va independitzar. Aprofitaven els baixos de la casa on vi\ia: carrer de la Mare 
de Déu de Misericòrdia núm. 23. Plegà aproximadament al final de la dècada dels 50. 

T. GARCÍA (tl649; Tauler19-11-1649). 
El nom de fonts creiem que no és sabut, i només és documentat dos cops en un 

mateix mes i any, novembre del1649, data en la qual enterraren un albat i pocs dies 
després el mateix matalasser (Tauler 1-11-1649). 

FR.~'\'CESC GARRETA BO\'É. 

De la baixada de la Pescateria núm. 23 (Sunyer, 1888:106). Segurament hi ha 
una confusió i és Francesca, dona del matalasser Andreu Sebastià Ventura Batlle. 

Ac'\"DREU GIRONS OLIVERES (1929-1986; RCBN 8:263-10 i RCBD 13:42-2). 
Nasqué i morí a Blancafort. Aprengué l'ofici del seu pare, Jaume Girons Porta, 

que era baster i matalasser a Blancafort. Es trasllada a Tarragona entre el1959 i el 
1960. On, al cap de dos o tres anys, continua treballant de matalasser com una de
dicació complementària fins al1986, any en què traspassà. 

BARTOLmiÉ JAc"iÉ ( 1770?-?). 
El primer esment documental data del1820 a l'expedient relatiu a les milícies 

(Milícies 10-ll-1820). Consta al padró de 1822 (Padró 1822:56r). Vivia al carrer de 
Sant Fructuós, núm. 3. Tenia aleshores 52 anys, era casat amb Rosa Rodon -46 anys
- i tenia dos fills petits -de 6 i 2 anys. Al mateix any, mor una filla seva (Òbits 5:62 r), 
i s'especifica que procedien de Barcelona. No torna a sortir en els censos posteriors. 

JOAc'\ljORDÀ QUÍLEZ (n.1941; RCTN 136:112). 
Encara amb botiga oberta a hores d'ara, situada a l'avinguda de Catalunya núm. 

22. El més jove de l'ofici que encara és viu; l'aprengué de la mà del matalasser Sabaté. 
Després treballà amb Joan Segura Camí. S'independitzà a la dècada dels 60; primer 
sense local i després, l'any 1965, obrí l'establiment esmentat. Tingué màquina de pas
sar- la llana, modernitat que molt pocs instal-laren. A\iat derivà cap a la venda de la 
peça confeccionada a fàbrica. 
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JOSEP JU~COSA BORO, AT (1914-1987; RCM 3:431-432 i RCTD 179:335). 
Era de Mont-roig del Camp, on exercia de matalasser; ofici après d'un artesà de 

Montbrió. Vingué a viure a Tarragona el 1947. Domiciliat al carrer de Sant Agustí 
núm. 19, no ten ia botiga oberta. Dedicà a aquesta feina miga jornada laboral, a par
tir del 1949/1950. Ensenyà el seu fill Jordi. 

JORDIJU~COSA COl\lPTE (n. 1946; RCMN 26:80). 
Fill de l'anterior i com ell nascut a Mont-roig del Camp; vingué a Tarragona el 

primer any de la seva vida. De jovenet ajudà el seu pare i continuà exercint fins el 
1996, com a feina complementària. 

JOSEP LLORE~Ç SAIGÍ ( 1857?-1930; RCTD 116:271 v). 
Nasqué a Valls; deduïm que vingué a Tarragona el 1881, i ens basem en el 

padró del1886 (Padró 1886:235-5è), on és inscrit en el fu ll d'Antoni Ventura Bat
lle, perquè es casà - el 1885 (RCTM 16:30) amb la seva filla: Neus Ventura Àltès 
(1867-1934; RCTD 118:207). Vivia a la baixada de Misericòrdia núm. 8, baixos 
(Lisla 1889:416r) i pagava 30 ptes. de contribució. En el padró de 1890, (Padró, 
1890:245-5è), canvia la data de naixement: 1855. En e l padró del1920 torna a ser 
nat, el 1857 (Padró 1921-1925: 243-5è). La ubicació de la botiga varià amb els 
anys; aix í entre 1885 i 1920 fou a la baixada de Misericòrdia núm. 8. Primer en 
el negoci del sogre, i després com a negoci propi. Posteriormen t a la plaça de la 
Font núm. 49 i ja el1924 obre la botiga a la Rambla Vella núm. 3 (Padró 1924:658-
6è), vora el carrer de Sant Ermengol. No tingué continuïtat el negoci, en part 
perquè l'únic fill baró, j osep -nat el 1886 (RCTN 45:258)-, fou sacerdot (Padró 
1916-1920: 124-2n ). 

JOA..'\1 :MARTÍ SEGURA (1927-1959; RCT 1 123:289 i REGCEME 1959:224). 
Habitava al carrer de la Merceria, núm. 2, baixos. De família de matalassers -els 

Segura-, treballà a la botiga del seu cosí j oan Segura Camí fins que es morí. 

FRANCESC MIRÓ. 

Recollida la notícia en una donació entre vius, el 16 d'agost del 1543 (FNT 
126:75v), migançant la qual rep una peça de terra. Un altre referent que podria 
al·ludi r a la mateixa possessió " ... terme de la pineda a la partida dita lo Gate
llar. ... affrontatur .. . ex ali a parte cum troceo terre Francisci Miró, matalasseri .. . ", 
és de 1552 (FNT 8:73v) . A més de dues transaccions comercials: una venda de 
terra, el13juliol de 1553 (FNT 8:83 i ss), i una casa, el 4juliol de 1577 (FNT 
52:276). En un altre manual notarial de 1563 - el31 d'agost- (FNT 12:137v) es 
registra l'adquisició de draps de llit per part d'aquest artesà; també esmentat en 
una darrera operació comercial del 1573 (FNT 67:46r). I en el bateig d'un fill, 
el1568 (Bapt 1:14v); el1 614, en el casament del seu fill que és pescador,ja cons
ta com a di funt (Matr 14:155v). Vivia, el 1557, al carrer Major, segons que es 
desprèn d'un cita documental " .. . hospitium situm in present civitate Tarracone, 
in vico maiori: affron tatur ex uno latere cum vico nominato dels Cavallers, ex 
alio latere cum hospitium in quo habitat Fransiscus Miró, matalaserius ... " (Pon

celles 26:24 r i v). 
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~IIQUEL ~liRÓ. 

EI 1575, celebra capítols la seva filla i es diu que el pare ja havia traspassat 
(FNT 58:16 r). 

MIRÓ -sense nom de fonts-. 
En el llibre del Taulerconsta que se li mor la dona el1558 (Tauler23-11-1558). 

Pot tractar-se del citat anteriorment, Miquel Miró. 

~IOLL. 

i el nom complet sabem, car no s'indica en el registre de la mort d'un fill seu, 
el 1549 (Tauler 7-1549). 

DOLORES :\10RA PORTAL (1873?-19.52; RCTD 138:71) 
Nada a Batea. Visqué a Mont-roig del Camp i es traslladà a Tarragona a la meitat 

de la dècada dels anys 20 (Padró 1936:258-4rt); habità al carrer de les Mosques i, des
prés de la gueJTa, al núm. 4 de la plaça de St. Miquel. Ningú més de la família no s'hi 
dedicà. Treballà fins ben entrada la dècada dels 40. L'home es deia Marià Bru Noet. 

FRANCESC :\10RELL. 

Esmentat el1616 en un reconeixement d'un deute (FNT 161:105r). 

~11QUEL ~IORELL. 

Fadrí matalasser es casa el1633 (Matr7:15r). 

PERE ;\10RELL (t1624; Tauler21-6-1624). 

Les primeres notícies procedeixen dels batejos dels seus fills: un el 28-11-1585 
(Bapt 2:82v), un altre el desembre de 1587 (BajJt 2:108 r) , un tercer l'abril del1590 
(Bapt 3:33r), un quart el desembre del 1591 (Bapt 3:55v), un cinquè l'octubre del 
1594 (Bapt3:86v). També consta en l'anotació del desposori d'una filla ell616 (Matr 
6:5r). I en un document d'un manual notarial (FNT 161:73v), del 1616, on s'es
pecifica que el pare és de Tarragona i el fill és de Valls "Pere Morell matalasser de 
Valls reconeix deure 1711. 15 s. 9 d. als botiguers de Tarragona Gaspar Amill i joan 
Miret i es compromet a pagar el deute la meitat per S. Joan i la meitat per Ja Mare de 
Déu de setembre". Mor el1624. Podria ser que compartís l'ofici amb el de vanover, 
afim1ació recolzada en el registre del bateig d'un fill, el1581 (Bapt2:40v) on s'indica 
aquesta dedicació; no fora estrany que existís una altra persona amb el mateix nom, 
però és que el nom de la dona coincideix amb els altres documents esmentats ara. 

GABRIEL MORE~O. 

Extret del Fogatge 1496 (lglésies 1991 :250), segons el qual vivia al carrer de Mos
sèn Çaportella. Pocs anys després, el 1500, figura en un manual notarial (FNT 
2:130v) com a testimoni en una transacció comercial; en el mateix document és ci
tat diversos cops fins al 1511 (FNT 2: 149v, 178v, 259r i 262r). 

JOA..'\l NICOLAU (O l\HCOLAU). 

La primera notícia documental, de l'octubre dell573 (Bapt 1:64v) , és en el re
gistre d'un bateig, on s'esmenta com a padrí, i en la referència a l'ofici es diu que 
és marfeguer. Una altra cita, al cap de dos anys -el 1575- , en el seu casament (Matr 
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1:llv), on la dedicació es diferent: és teixidor. Una tercera, el 1577, bateja un fill 
(Bapt 1: 105v), i l'ofici anotat torna a ésser el de marfeguet. Confirmat en un docu
ment notarial del mateix any -1 577- (FNT 13:29v). És l'única especificació d 'aques
ta feina, segons els documents consultats. Òbviament devia fer màrfegues i podia 
compartir la tasca amb l'altra dedicació recollida: teixidor. 

JAUME l\OLU\ :\1UNTÉ (n. 1909; Baptm 1:18). 
Procedia de Mont-roig del Camp. Aprengué l'ofici amb un baster i matalasser 

de Vallmoll -Joan Solé- que residia a Mont-roig. Va treballar en diverses poblacions: 
Cambrils, Vila-seca, Alcover, i Vimbodí, on exercí les dues especialitats. Després 
de Ja guerra feinejava a Barcelona i l'any 1941 vingué a Tarragona. Tingué botiga 
oberta amb el baster Gil i era aquesta Ja dedicació principal. Pel seu compte també 
exercia de matalasser. Va marxar cap a Rio de Janeiro el31 de desembre del1950. 
Actualment viu a l'Uruguai. 

JOSEP PALAU CASTRO. 

Procedia de Reus i, a Tarragona, continuà el negoci que havia obert el matalas
ser Babot a Ja plaça de la Font, núm. 2. El permís d'obertura de l'establiment fou a 
l'abtil del1954. Tancà Ja botiga ben entrada la dècada dels 60 -creiem que el1967. 

JAUME PALLÀS ALTÈS (1865-1889; Bapt 30:47r, Òbitssj 16:348 i RCTD 52:19). 
Visqué al domicili familiar: carrer Reial núm. 18, 2n (Padró 1875:191-8è). Exercí 

poc perquè morí als 24 anys, el 1889. Foren tres germans dedicats a Ja mateixa tasca. 

JOSEP :\lARIA PALLÀS ALTÈS (1858-1 908; RCTNAHM 5-765 i RCTD 89:224) . 
A l'acte del naixement no s'indica el domicili. Però en el padró de 1875 (Pa

dró 1875:191-8è) es repara la mancança: és al carrer Reial núm. 18. Era casat amb 
Antònia Vidal Martorell-e11884 (RCTM 15:37) i enterren un albat el1 887 (Òbits
sj 16:209). Els padrons de 1890 (Padró 1891-95:602-10è) i 1895 (Padró 1896-
1900:543-10è) assenyalen que vivia al carrer Reial, núm. 21, 2n.; i el 1900 (Padró 
1901-1905:464-10è), al2n pis del núm. 11 del mateix carrer, situació confirmada 
a l'acta de defunció del 1908. Potser es tracti d'una confusió administrativa. So
brevisqueren dues filles . 

SALVADORPALI..ÀSALTÈS (1863-1928; Bapt29:366vi RCTD 115:32). 
Visqué al domicili patern, que el1890, (Padró 1891-1895:71-9è), és a la plaça de 

Prim núm. 1, 2n.; el 1920, habità al carrer del Gasòmetre núm. 23, lr. 2a. (Padró 
1921-25:54-lüè), ori residí fins a Ja seva mort. Es casà amb Rosa Brunet Queralt, el 
1896 (RCTM 27:54), i el1921 amb Elvira Guivernau Domingo -a St. Joan. Notin
gueren descendència. 

ANTONI PAPIOL. 

Era fill de Montserrat Papiol, també matalasser. El primer esment és del 1583 
(Bapt 2:55r). Es casa e11585 amb Antiga Verniola (Matr2:9v) i en aquest document 
s'indica que el pare -Montserrat Papiol- és mort. Neixen uns fills que es bategen, 
segons els documents, el març de 1587 (Bapt 2:1 OOr), l'abril del 1588 (Bapt 3:5r), i 
el maig del 1589 (Bapt 3:20v). Cal pensar que el 1594 ja ha traspassat perquè la seva 
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dona es torna a casar (i\;latr 3:29v). A les ordinacions de la confraria de paraires 
(Confraria I9-2I:I4r) s'esmenta com a confrare de Sant Antoni, el I544, Antoni 
Papiol, sense indicar l'ofici. Potser es tracta d'un avantpassat. 

JOA'\1 PAPIOL. 

Descobert en una llista de I526 (Acords I09:document solt núm. 3).Ja no el re
trobem més. 

:\10:\'TSERRAT PAPIOL. 

S'especifica l'ofici en els batejos dels seus fills el I566 (Bapt I:2v), el I57I 
(Bapt I:38r), eli572 (Bapt I :49v), eli573 (Bapt l:66r), el 1575 BajJt I :90v), eli580 
(Bapt 2:31r). S'indica sempre la mare i esposa del matalasser: Elionor. Una darre
ra cita, com a testimoni en un testament de 158I i un altre cop el 1584 (FNT 
63:19r i FNT I5:128v). 

PAPIOL (t1585; Taulrr ll-2-I585). 
Sense nom de fonts, o bé hi ha vegades que posa n. (volen dir que no saben 

com es diu) Creiem que deu ser l'anterior Montserrat Papiol, pare d'Antoni Pa
piol. L'extremuncien el1547 (Taulrr30-5-1547) i morí eli585 (Taulerll-2-1585). 
Defuncions d'una sèrie d'albats (Tauler ll-I-I547, 3-5-1570, 16-5-1571, 20-7-1575, 
I-6-I58I). A l'esmentada font documental-llibre del Tauler-l'ubica sempre al cor
ral, a prop la font del corral, davant la font, ... Eli571, en una de les referències, és 
identificat com Papiol lo Jove. 

RA\10N PARÈS FERRA0.'DO (18I9-I892 Baptmon 18:164r i RCTD 57:163). 
Nat a les Ordes, parròquia de Montagut -comarca de l'Alt Camp. Vingué a 

Tarragona el 1867, junt amb els seus fills, segons que es desprèn del full censal de 
1871 (Padró I87I:258-7è). Visqué al carrer de la Unió núm. 42. No és fins al padró 
de I875 (Padró 1875:284-7è) que s'esmenta l'ofici de matalasser. Aleshores el domi
cili era al mateix carrer, però als baixos del núm. 26 on segueix el I880 (Padró 
I881:362-7è). Podem suposar que fou una dedicació, en principi compartida amb 
la de fondista que s'indica en el primer cens. 

ASSm1PCIÓ PARÈS GARCÍA (1877-?; Baptsj6:150r). 
Filla de Jaume Parès Saumell i continuadora del seu negoci. Una darrera notí

cia documental del I932 -factura carregada a la Comissaria de la Generalitat, 
Obres Públiques-, s'especifica que tenia una matalasseria al carrer de la Unió 
núm. 4, encara que la gent gran del barri no la recorda. 

RAMON PARÈSJOVÉ (1882-?; Baptsj7:155v). 
Fill de Ramon Parès Saumell. Ben aviat consta com a matalasser en els padrons 

municipals (Padró 1895:I58-8è). Viu al domicili familiar: carrer de la Unió núm. 18 
baixos, on consta fins al1900 (Padró 1901-1905:176-8è), data a partir de la qual des
apareix dels censos. 

JAUME PARÈS SAUMELL (1846?-1928; RCTD 115:150). 
Nat a Capellades -l'any varia segons els padrons- el1846 (Padró 1871:258-7è, 

Padró 1875:284-7è, Padró I891-1895:I06-8è, Padró 1911-19I5:112-8è i Padró 1921-
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1925:122-1 Oè), e11845 (Padró 1886-90:349-7è), ell849 (Padró 1896-1900:98-8è), el 
1848 (Padró 1906-1910: 110-8è), el 1874 (Padró 1924:114). Donem per bona la pri
mera menció. Fill de Ramon Parès Ferrando, junt amb el qual vingué a 
Tarragona. Censat per primer cop el 1871, s'indica que feia 4 anys que residien 
aquí. Viu amb el pare en un pis del carrer de la Unió núm. 47, on habita també el 
seu germà Ramon; tots dos exercien ja de l'ofici. Al cap de 4 anys, ell875, el do
micili familiar és al mateix carrer, però als baixos del núm. 26 (Padró 1875:284-7è), 
document en el qual s'anota que el 1877 passa a residir al carrer del Governador 
Gonzalez núm. 11-3r; canvi confirmat en el cens posterior de 1880 (Padró 
1881:497-7è). La primera cita de la botiga, segons els padrons, és del1885 (Padró 

1886-1890:349-7è), al carrer de la Unió núm. 4. Casat, ell875 (RCTM 8:26), amb 
Teresa García Llauradó, de Tarragona (1852-1926; RCTNAHM 3:974 i RCTD 
114:47); tingueren dos fills: Assumpció, el1877, i josep, el1883. Després de la seva 
mort, la botiga continuà oberta i regentada per la filla: Assumpció, tal com es do
cumenta en factures datades el 1932. El 1889 (Lista 1889:4llr; i Sunyer, 
1888:106), paga 46 pts. de contribució. 

RA\10::\ PARÈS S.\Ul\IELL (1850-?; Baptvalls 617:708). 
Nat a Valls -comarca de l'Alt Camp. Fill, com l'anterior, de Ramon Parès Fer

rando. Tots plegats vingueren a Tarragona ell867. Tal com hem indicat, vivien al 
carrer de la Unió núm. 42 (Padró 1871:258-7è). Era casat amb Teresa Jové 
Vernet, de Reus -el 1876 (RCTM 8:168)-, confirmat en els enterraments de dos 
albats el 1879 i el 1885 (Òbitssj 15:147v i 16:70). El1892, en un manual notarial 
(FNT 8240:1723v) s'esmenta que TeresaJové és la mestressa d'una matalasseria al 
carrer de la Unió núm. 18. En el padró de 1895 (Padró 1896-1900:158-8è) ,ja figura 
com a vidu, car la seva muller traspassà aquest mateix any (RCTD 65:297). A l'es
mentat cens consta un fill de 13 anys que ja fa de matalasser: Ramón Parès Jové. 
En el cens següent segueixen amb la mateixa ubicació (Padró 1901-1905:176-Sè). 
Pel registre del matrimoni de la seva filla, el 1904 (RCTM 36:116), sabem que era 
viu i habitava al carrer de la Unió núm. 25, residència ratificada en el cens de 1905 
(Padró 1906-1910:212-8è). És la darrera cita documental trobada, car no és empa
dronat en els censos posteriors. 

MARIA Cll\'TA REBULL BRULL (1904-1957; RCAmN 9:15 i RCTD 139:351v). 
Nascuda a l'Ametlla de Mar. Ja resideix a Tarragona, segons els padrons (Pa

dró 1916-1920:202-12è), ell909, al carrer de St. Pere núm. 76; el1918 es trasllada 
al carrer de Jaume I núm. 36, 3r; però en el cens següent, l'any 1920 (Padró 1921-
1925:2ll:llè), es concreta la domiciliació al mateix carrer amb un canvi de nú
mero, ara és el 37, 3r. Consta el seu casament amb Romualdo Alsina Balansà el 
1927 (RCTM 48:256v). A l'acte de registre del naixement d'una filla seva el 1928 
(RCTN 124:191r), segueix el domicili al mateix lloc, on continua habitant el1934, 
data del naixement d'un altre fill (RCTN 129:208); la defunció del qual succeí el 
1942 i aleshores s'havien traslladat al carrer Smith, 28, 3r. la. on visqué fins a la 
seva defunció el 1957. Li ensenyà l'ofici la seva mare: Cinta Brull Galve a la qual 
rellevà quan aquesta no pogué exercir. 

93 



JOSEP RIBALT ~L-\RTORELL (1823-?; Baptcons 3:352r). 
És de Constantí. Figura en el padró de 1859 (Padró 1859s/f), resident a 

Tarragona al carrer de la Destral núm. 10. Aleshores tenia 35 anys; casat amb Mag
dalena Domingo Solanes, de la Canonja. No hem trobat cap dada més, ni naixe
ments de fills, ni les defuncions del matrimoni. Suposem que devien marxar fora. 

JOSEP RODA BARGALLÓ (n.l924; RCAN 17:102). 
Oriünd d'Aiguamúrcia, residí a Tarragona, a la plaça dels Àngels, a partir de 

1955. Al final de la dècada dels 50, s'inicià en l'ofici al costat de Josep Juncosa Bo
ronat. Fou una dedicació complementària que abandonà al cap d'uns 25 anys. 

VICENÇ ROSSINYOL BOl\ET ( 1704-1779; Bapt 11:1 04r i Òbits 1 :255v). 
El segon cognom varia en segons quins documents i es registra com Benet. Fill 

d'Anton Rossinyol, baster tarragoní. Es casà amb Caterina Castells, el 1734 (Matr 
10: 176r) i l'ofici declarat és el mateix del seu pare. Al registre de l'enterrament d'un 
albat el1753 (Tauler 10-11-1753) consta com matalasser. Traspassà l'any 1779 i la 
dona morí el 1792 (Òbits 2: 189r). En aquestes dues darreres cites, la dedicació es
mentada és la de baster. Sembla, doncs, que degué compartir les dues feines. 

ANTO::--.JI ROSSINYOL GUI:\'OVART (1835-1914; Bapt 25:249v i RCTD 98:285). 
Fill d'Antoni Rossinyol Miralles i Josepa Guinovart. En el cens dell871 (Padró 

1871:258-6è) és casat amb Rosalia Casas Miralles -nada el 1837- i domiciliat a la 
plaça de la Font núm. 28, 3r, on segueix, segons el cens de 1889 (Padró 1889: 136r) 
i el del1890 (Padró 1891-1895:491-6è). El full d'empadronament del quinquenni 
1896-1900 indica que viu a la mateixa plaça però al núm. 47, lr (Padró 1896-
1900:4 76-6è). Durant aquest període enviudà, i ingressà a la institució "Hermanitas 
de los Pobres" (Padró 1906-1910:236-14è), on morí. Pel que fa a la dedicació, no hi 
hagué la possibilitat de continuïtat, en part, perquè no tingué fills . 

.JOAQUIJ\1 ROSSINYOL GUI:\'OVART (1848-1879; Bapt26:62lv i RCTD 24-235). 
Fill d'Antoni Rossinyol Miralles, i Josepa Guinovart. amb els quals viu (Padró 

1871:406-6è) fins al moment del seu traspàs. Era casat amb Dolors Sanchez i Melen
dres (RCTM 8:145). 

Ac '\ITO ::--.li ROSSI:-.. YOL MIRALLES ( 1807 -1880; Bapt 21 :46v i RCTD 26:239). 
Fill d'Antoni Rossinyol Revoltós i Magdalena Miralles . A l'acta del matrimoni 

amb Josepa Guinovart Martí ell832 (Matr 15:87r), es diu que és matalasser com el 
seu pare, encara que aquest compartia la dedicació amb la de baster. Celebren ca
pítols matrimonials ellS d'agost del mateix any (FNT 1009:65 ri ss). Figura, amb 
aquesta dedicació, en una llista de reclutament de ciutadans per a la Milícia Nacio
nal, l'any 1839 (BOPT 14-6-1839). Consta en el padró de 1854 (Padró 1854:s/f-6è), 
vivint a la Rambla [vella] al núm. 11, lr. Al cap de cinc anys, en el padró de 1859 
(Padró 1859:s/f-6è) és domiciliat a la mateixa rambla però al núm. 47, on residí fins 
a la seva mort. Pagava com a contribució per immobles i subsidi, el1879, 97,33 pes
setes (BOPT 21-2-1879) i l'any següent és donat de baixa per traspàs (BOPT 1-12-
1880). En el padró del 1871 apareix com a matalasser el seu fill Joaquim (Padró 
1871:406-6è). En el registre de l'òbit d'una filla seva, el1842 (Òbits 6:166r i RCT-
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DAHM 1:632) creiem que hi ha una errada en atribuir la filiació de l'infant a la pa
drina -Gertrudis Casanovas-; l'errada es pot comprovar a l'anotació del baptisme 
(Bapt 26:61r). Fem aquesta consideració car si no s'esclareix es podria pensar que 
hi ha un matalasser més: A. Rossinyol casat amb G. Casanovas. 

JO Ac'\' ROSSI~·<l'OL ~HRALLES (1815-1888; Bapt 22: 172v i RCTD 48: 132). 
Germà de l'anterior matalasser. Segons el padró de 1854 (Padró 1854:s/f-6è), 

viu a Rera St. Domènec núm. 2, 3r. En el següent, del 1859 (Padró 1859:s/f-6è), és 
domiciliat al núm. 11, 2n del mateix carrer i continuà allí fins que es morí. Casat 
amb Magdalena Farré Montserrat, el 1843 (Matr 16:6r). En el padró de 1871, hi 
consten sis fills: Antònia (1843), Josep (1847), Magdalena (1849), Encarnació 
(1854), Roser (1864) i un que traspassà el1859 (Òbits 8:155r). No n'hi ha cap que 
segueixi el treball del pare. 

&"'\TONI ROSSINYOL REVOLTÓS (1776-1850; Bapt 16:23lr i Òbits 6:448r). 
Fill d'un baster: Vicenç Rossinyol Castells i de Teresa Revoltós -casats el 1769 

(Matr 12:58v)-, tots de Tarragona. I net de Vicenç Rossinyol Bonet, baster i mata
lasser. Consta, el 1801 (Afatr 13:33r), el seu casament -amb 25 anys- amb Magda
lena Miralles Anguera (t1850 Òbits 1:255v); i l'ofici és baster com el seu pare. El 
181 O (Òbits 4: 165v) s'inscriu la defunció d'un fill; altres òbits el181 O (Òbits 4:227), 
el 1814 (Òbits 4:349r); en el primer no s'identifica la dedicació laboral del pare; 
però, en el segon i en el tercer s'esmenta la de baster. Inclòs en el document re
latiu a les milícies, del1820, on s'especifica que és matalasser i que viu a la Rambla. 
Censat l'any 1822 (Padró 1822:46 v), amb el mateix oflci i es completa el domicili, 
Rambla [vella] núm. 20, igual que al Cadastre del 1829 (56r). Al cap de dos anys 
hi ha un canvi; segons els cadastres del 1831 al 1835 és baster. En aquest darrer 
any (Cadastre de Reales Contribuciones) paga 12 rals i 12 mrs. Podem suposar que po
dia compartir les dues tasques artesanes: matalasser i baster. La posició econòmica 
folgada és deduïble dels testaments del matrimoni Rossinyol-Miralles. L'òbit de 
l'esposa, Magdalena Miralles Anguera, és del1850 (Òbits 6:431r), als setanta anys. 
Havia fet testament (FNT 1017:137r) el 5 d'abril del 1842, i vol un enterrament 
amb 15 capellans, 4 atxes i misses resades fins a exhaurir 50 lliures; la mateixa 
quantitat deixa a cada fill, llevat del gran al qual han d'abonar els diners compro
mesos en els capítols matrimonials amb motiu del seu casament amb Josepa Guli
vart, filla de Jordi Miralles, paleta de Tarragona, i Caterina Anguera, de Vilanova 
d'Escornalbou. El matalasser mor als 74 anys. També havia fet testament al mateix 
temps que la seva dona (FNT 1017: 146v) i en la mateixa línia: enterro cantat, 15 
capellans, 4 atxes, "pagantse de sos bens y misas resadas a la limosna de peseta 
quiscuna". A l'hora de repartir els béns de casa, veiem que s'inventaria un llit gran 
o de matrimoni de bancs i posts amb traspontins i dos matalassos, i tres catres amb 
un matalàs cada un. 

A Barcelona aquest cognom també s'associa a aquest oflci, car a la primeria del 
segle XIX, és documentat Joan Baptista Rossinyol, dels anys 1803 al 1807 (Gremi 46-
6: 163r, 164r, 166r, 176v, 186r). No sabem, però, si hi hagué un cert parentiu entre 
els artesans de les dues localitats. 
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FR~'-.'CESC SABATÉ ARAGO;\;ÈS (n. 1915; RCMN 3:499/500). 
Procedent de Mont-roig del Camp, on aprengué l'ofici de la mà del seu avi ma

tern, que exercia a la vegada de baster. S'establí a Tarragona, el1946; data en què s'au
toritza l'obertura d'un establiment a Josepa Faura Nogués, la seva esposa (Actas 
20:346v), als baixos del carrer de Sant Domènec, núm. 21, vora la plaça dels Sedassos, 
botiga que, el1955, es traslladaria a la Rambla Vella, núm. 59, davant de l'església de 
Sant Francesc (Actas 31:23lr). Plegà en jubilar-se, al final de la dècada dels 70. El seu 
fill s'hi dedicà només uns anys, i aviat derivà cap a la venda de matalassos moderns, 
confeccionats a fàbrica. 

F~'-.'CESC SACA:\'ELL (t1814; Òbits 4:334r). 
Morí als 56 anys, el 1814; era oriünd de Barcelona. És aquest l'únic testimoni 

documental. Com en altres que procedeixen de la mateixa capital, en el llibre dels 
consells del gremi barceloní, figura un matalasser amb idèntic nom i cognom ( Gre
mi 46-6:152r, 162r, 184v), entre els anys 1780 i 1807. 

AXTO::\ SA.'\JTI!\'0 (t1810; Òbits4:231r). 
Mor als 50 anys i s'enterrà per amare dei. Procedia de Barcelona. Igual que l'an

terior, cap altra referència. A la primaria del segle, fins el1808, surt en el llibre del 
consells del gremi barceloní (Gremi 46-6:162r, 164r,190v), Antoni San tiro; potser és 
el mateix, entenent en aquest cas que hi hauria una mala grafia del cognom en el 
llibre de defuncions. 

JO A.'-.' SEGURA C~\IÍ ( 1902-1983; RCTN 85:59 i RCTD 173:255). 
Fill de Pau Segura Ventura. Fou Ja tercera generació dedicada a la mateixa activi

tat, que exercí fins als inicis de la dècada dels 70, quan es jubila el darrer matalasser de 
Ja nissaga. El1921, consta en el cens com a cambrer (Padró 1921-1925: 267-6è), tasca 
que compartia amb la de matalasser, i que s'esmenta com a principal en el cens de 
1924 (Padró 1924:672:6è). Sempre el negoci és domiciliat a la Rambla Vella núm. 11, 
baixos. No hi hagué continuïtat en l'ofici potser perquè no tingué cap noi. Diverses 
persones assalariades l'ajudaren en les tasques, i que mencionem al lloc corresponent. 

ANTONI SEGURA VE:::\TURA (1867-1952; RCTNAHM 8:1455 i RCTD 138:147v). 
Fill d'Antoni Segura Vidal. Fou empleat de la Diputació de Tarragona, destinat 

a la casa de Beneficència, on feia de matalasser, a més d'altres feines. També ajudà 
en la matalasseria del seu germà Pau. Visqué al carrer de Fortuny núm. 7. No tingué 
descendència. 

PAU SEGCRA VENTCRA (1873-1952; RCTN 9:260 i RCTD 138:120). 
Fill d'Antoni Segura Vidal i germà de l'anterior. Fou industrial dedicat al nego

ci de lloguer de mobles, compartit amb el de matalasser. La botiga continuà situada 
a la Rambla Vella núm. 11 i un fill d'aquest, Joan, fou el successor. 

ANT0::\1 SEGURA VIDAL (1840-1912; Bapt26:157v i RCTD 95:21). 
La casa pairal fou al carrer del Trinquet Vell núm. 14, segons el cens de 1854 

(Padró 1854:s/f-5è); el1859 se cita com a núm. lO (Padró 1859 s/f-5è) on residia 
encara el1865 (Padró 1865 s/f-5è). En el Diario de Tarragona, de 21-4-1865, s'amm-
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cia que acaba d'obrir botiga al Cós del Bou núm. ll i continuà al mateix indret 
tal com indica el padró de 1871 (Padró 1871:283-5è). El 1889 (Lista 1889:414 r), 
paga 62,22 ptes. de contribució i s'explicita en aquest document la residència a la 
Rambla Vella núm. 7. Posteriorment la botiga és oberta al núm. 11 bis de la ma
teixa rambla (RCTD 95:21), fet que podria ser degut a un canvi de numeració. El 
1863 s'havia casat (Matr 17:296r) amb Teresa Ventura Batlle (tl876; RCTD 10:18 
i Òbitssj 15:33r), filla d'un altre matalasser: Ramon Ventura. Tingué dos fills con
tinuadors de l'ofici: Antoni i Pau, encara que pel primer fou una tasca comple
mentària. Es tornà a casar amb Marianna Berenguer Ussó, de Riba-roja d'Ebre. 

~1IQCEL SERÓ &\MON (1892-1984; RCAlN 8:89 i RCTD 175:241). 
Nat a Albagés -comarca de les Garrigues-, on exercí de baster i matalasser. 

Vingué a Tarragona a la dècada dels anys 30. Treballà al taller del baster Solé i a 
la vegada, pel seu compte, també feia de matalasser. Un cop jubilat seguí practi
cant aquesta segona dedicació. 

SER&\. 

En la recerca documental, aquest és el segon matalasser que hem trobat; però 
l'única notícia que en tenim és la referent al traspàs d'un fill, el 1494 (Tauler 5-5-
1494). Per altra banda, el 1723, es mor Mònica Serra, viuda, dita la matalassera, i no 
sabem si el renom procedeix de l'ofici del marit o és un renom heretat, encara que 
hi ha un període de 130 anys que no s'esmenta cap cognom Serra, associat a aquesta 
dedicació. 

JOSEP SERMLL\CH ( t 181 0; Òbits 4:208r). 
Fill d'un altre Josep Serrallach també matalasser, de Barcelona. Traspassà 

als 63 anys. Cap altra menció. Al segon terç del XVIII, en el llibre dels consells 
del gremi barceloní, figuren Josep i Agustí Serrallach (Gremi 46-6:3r, 8v, 16v, 
19v, 20r, 32v, 91r). A partir de 1771, s'hi inventarien dosJoseps Serrallach, -en 
un diu menor- (Gr-emi 46-6:105r, 106r, 118r, 137v); essent el darrer esment del 
1780. 

PERE SOLER. 

Extret dels full d'empadronament dell818 (Padró 1818 s/ f). Vivia a la plaça de 
l'Ensenyança i carrer de l'Arc de sant Pau núm. 8. Es diu que és casat. En els censos 
posteriors no l'hem trobat. 

JOSEP TARA.l\JGO VAzQUEZ. 

Era foraster. El 1932 demana permís per a obrir una matalasseria al carrer de 
SantFrancesc,núm.20baixos(Acordspll46:185r),que plega amb la guerra iemi
gra. La modernització arribà a aquest taller, quan va adquirir una màquina de pas
sar la llana, que era l'única existent en l'artesanat d'aquella època. Pel que es 
desprèn de la propaganda que fa, el1878, la matalasseria la Confianza, es podria su
posar que també hi va haver quelcom mecanitzat, però ni els més vells recorden 
de què es tractava; per això ens fan aquesta afirmació respecte la novetat que va re
presentar la primera màquina a la qual hem al·ludit. 
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RAI~to:--.: TRAVER. 

Procedent de Barcelona. Consta en la mort del seu fill el 1859 (Òbits 8: 120r i 
RCTDAHM 3r:538). Casat amb Agnès Batlle -segons el registre eclesiàstic- o Baville 
-segons el registre municipal. 

FR~'\;CESC VALLÈS Rl!FAS (n. 1926; RCTN 122:361). 
Fill d'Estanislau Vallès Vallverdú, del qual aprengué l'ofici. Trasllada la botiga 

de la Baixada Pescateria al carrer d'Ixart, l'amplia amb altre gènere i segueix fent 
de matalasser fins a la dècada dels 90, i es pot assegurar que va ser el darrer artesà 
d'aquesta especialitat. 

ESTANISL\l' VALLÈS VALLVERDé, (1893-1957; RCSN 3:142 i RCTD 141:195). 
Oriünd de Senan -comarca de la Conca de Barberà. Vingueren -els pares i 

cinc germans- a residir a Tarragona, cl1903 (Padró 1906-1910;384-5è); el domicili 
fou a la Pescateria núm. 23. El1920 (Padró 1921-1925: 417-5è) ,ja casat amb Josepa 
RufasJordi (RCTM 45.245), habita al núm. 19, baixos del mateix carrer, onja vis
qué sempre. Va aprendre l'ofici del matalasser Llorenç; s'establí pel seu compte 
al lloc indicat -el 1932 tenia ja el negoci, segons factura del mateix any-, on abans 
els pares havien obert una botiga de roba. Treballà fins que es morí. Continuà el 
negoci el seu fill Francesc. 

JOSEP \'ECIAc'\;A GRAN (1887-1970; RCTN 47:256 i RCTD 154:313). 
Visqué a la plaça de la Font. Sense botiga oberta, malgrat que aquest ofici era 

la seva dedicació habitual. Exercí fins al final de la dècada dels 60. 

RA~ION \'E:\TURA [TR-\BAL ?] (1796?-1878; RCTD 21:44). 
El primer esment és del 1828 (Padró 1828:65v). Era nascut a Barcelona, segons 

el padró de 1859 (Padró 1859:s/f-6è); domiciliat a la plaça de la Font núm. 24. El 
1862,ja ha canviat d'habitatge i resideix a la Pescateria núm. 21 baixos (Padró 1862 
s/ f), on viu fins un any abans de la seva mort, data en la qual es trasllada una porta 
més enllà, al núm. 23 del mateix carrer (Padró 1875:406-5è). Deduïm que vingué a 
Tarragona a l'inici de la dècada dels 20 (Padró 1871:395-5è). Es va casar el1826 amb 
Agnès Batlle, de Tarragona (iV1atr 14:226v). Foren tres els fills que seguiren la dedi
cació del pare: Antoni, Andreu Sebastià i Francesc. I sembla que també la filla, Mer
cè. En el primer padró -del1828-, hi ha anotat un fill dit Antoni, del bateig del qual 
hi ha constància el1827 (Bapt 24: 127v); creiem que aquest es va morir, car el fill dit 
Antoni que continuà l'ofici, en el padró de 1859 té 19 anys. Sembla que Ramon Ven
tura degué marxar de Tarragona al comencament dels anys 30, car alguns dels seus 
fills -Cristina, Mercè i Antoni- neixen fora. Per la mateixa via -naixement d'un fill: 
Francesc- sabem que la dècada següent torna a residir aquí. 

El 1877, davant el notari Josep Folch (FNT 7878:595 i ss) cedeix a la seva jove, 
Francesca Garreta Bové, en presència del seu marit Andreu Ventura Batlle, tots els 
gèneres i efectes de la botiga de matalasseria situada a la baixada de la Pescateria. El 
preu de la cessió és de 400 pessetes que el cedent confessa haver rebut. A continua
ció ella dóna poders al seu marit perquè en nom seu pugui administrar-la regir-la i 
governar-la. Aleshores és quan es traslladen al núm. 23 com hem dit. 
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En el padró de 1875 hi ha una confusió en el segon cognom car l'inscriuen 
com Maixé, segon cognom de la seva esposa. 

En els llibres del consell del gremi barceloní, hi ha un Francesc Ventura, citat 
entre 1779 i 1816 (Gremi 46-6: 124v, 127v, 132v, 135v, 154v, 162r, 171r, 186r, 200r). 
No sabem el possible parentiu, però l'esmenten perquè Ramon Ventura es diu que 
procedeix de Barcelona i comparteix ofici amb l'ara al·ludit. 

At'\'TONI VENTURA ALTÈS 

(1877-1931; RCTN 19:262 i RCTD 117:50 I REGCEMN 245). 
Fill del matalasser: Antoni Ventura Batlle i de Tecla Altès. Exerceix l'ofici, segons 

el padrons, entre 1900 i 1910 (Padró 1901-1905:214-5è i 1906-1910:215-5è), a la tenda 
del seu pare, situada a la baixada de Misericòrdia núm. 8. El 1908, es casà amb Josepa 
Balles té Vallès (RCTM 38:291) i, en el registre, s'indica encara aquesta dedicació, que 
segueix figurant en el cens del1910 (Padró 1911-1915: 269-5è); s'hi explicita l'habitat
ge als baixos del Cós del Bou núm. 9. A partir del quinquenni següent (Padró 1916-
1920:242-5è), degué emancipar-se, i s'inscriu com industrial-creiem que deixa de fer 
de matalasser i treballa en altres activitats: llibreria, impremta ... Els anys posteriors fo
ren una peregrinació: el1916, al carrer de la Unió, núm. 11; el1919, al pis dels sogres 
situat a la Rambla de SantJoan, 64; l'any següent, al carrer de la Palma, 2 (Padró 1921-
1925: 261-7è), on visqué fins a la seva mort. Ubicà els negocis al carrer de la Unió, a la 
baixada de Misericòrida, a la Rambla de SantJoan, i al Trinquet Vell. 

AXDREC SEBASTIÀ VENTURA BATLLE (1829-1890; Bapt 24:251r i RCTD 53:241). 
Era fill d'un altre matalasser de Barcelona: Ramon Ventura, i d'Agnès Batlle. Se

gons el padró de 1854 (Padró 1854:s/f-8è) viu al carrer Real núm. 22; és casat amb An
tònia Sabater Serrano i té un fill: Antoni, de 6 mesos. En el padró de 1859 consta ja 
amb tres fills Antoni -mort el1864 (Òbits sj 13:10v i RCTDAHM 5è:342)-, Dolors -3 
anys-, Sebastià -un any. Amb la mateixa dona tingué altres fills: Baptista -mort el1865 
( Òbitssj 13: 24v)-, Manel-mort el1866 ( Òbitssj 13:85r). El1859 viu al carrer de la Unió 
núm. 27 (Padró 1859:s/f-7è), el 1865 al núm. 26 baixos. Hi ha en el padró del 1870 
(Padró 1870 s/ f) una vari~ció quant al número de la casa, abans del27 i 26 i ara el20. 
En aquest mateix document s'explicita que canvien el domicili a la baixada de la Pes
cateria núm. 21, baixos -possiblement pel traspàs de la seva muller, el 1867 ( Òbitssj 
13:93r), i de la seva mare-, on visqueren fins al1877, data a partir de la qual es traslla
den una porta més enllà del mateix carrer (Padró 1875:323 i FNT 7878:595) ). El1871, 
es casa amb Francesca Garreta Bové (1835-? Baptvall119:166v), de Vallmoll (RCTM 
3:45). Del 1887 existeix una partida de matrimoni (RCTM 18:58) del dit matalasser 
amb M. Antònia Garreta Bové, de Vallmoll (1828?-1893 RCTD 60:93). En el padró de 
1890 (Padró 1891-1895:428), s'indica que l'esposa residia a ':'arragona eles del 1840. 
D'aquesta unió no hi hagué descendència. Mor el1890 a la baixada de la Pescateria, 
núm. 23, baixos. Segons els documents, és possible que es traslladés fora \Íla, car el 
1889 s'assenyala que fa 49 anys que resideix a Tarragona (Lista 1889:414r). 

ANTONI VE0/TURA BATLLE, (1837?-1916; RCTD 101:208). 
Fill d'un altre matalasser: Ramon Ventura i Agnès Batlle. El 1865, encara viYia 

al domicili familiar (Padró 1865:s/f-5è); no es menciona l'ofici. A l'acte del casament 

99 



civil del 1865 (RCTNAHMT 1865:882) amb Tecla Altès Bargalló -nada el 1840 o 
1843 a Tarragona- s'anota que té 26 anys, i que l'ofici és boter, mentre que el del 
seu pare s'indica que és matalasser. I segueix amb aquesta dedicació artesana al cens 
de 1870 (Padró 1870 s/f-7è); domiciliat aleshores al carrer de Pons Icart núm. 4. Es 
trasllada al Carrer Major núm. 22, el 1876, peregrinació que continuà, car l'any se
güent, el 1877, passa a viure a la baixada de Misericòrdia núm. 6 baixos (Padró 
1875:42-4rt). Laboralment encara és boter. En el registre del naixement del seu fill, 
el1874 (RCTN 11 :144), segueix exercint el mateix ofici; però, a l'acta del segon fill, 
el 1877 (RCTN 19:262),ja es declara matalasser. Continua amb la mateixa dedica
ció, en el cens de 1880 (Padró 1881 :234-5è). En el quinquenni següent consta al ma
teix carrer, però al núm. 8 baixos (Padró 1886:235-5è, Lista 1889:417r i Sunyer 
1888:106), on residí fins al seu traspàs. Segons els censos del1881 i del1890 (Padró 
1881:234-5è i 1891-1895:245-5è), és nat el1840 al Vendrell, i en el del1886 (Padró 

1886:235-5è), l'any del naixement és el1837. 
En el full de l'any 1886, hi són empadronats josep Llorenç Saigí i la seva esposa 

Neus Ventura Altès. Els quals continuaren el negoci amb la mateixa ubicació -el 
1907 la botiga encara és a la primera adreça indicada, segons una factura de l' Ajun
tament de Tarragona- fins a 1917 en què la traslladen a la plaça de la Font. 

FR-\i'\'CESC VE!\TURA BATLLE ( 184 7-?; RCTNAHM 2:591). 
Fill de Ramon Ventura, matalasser, i d'Agnès Batlle. Germà dels anteriors. Vis

qué al domicili familiar fins que es casà, el1872 (RCTM 2:159), amb Teresa Martori 
Aragonès (1848?-?). Aquesta és la darrera cita documental trobada. 

~!ERCÈVE!\'TURABATLLE (1834?-1900; RCTD 74:186). 
Filla del matalasser Ramon Ventura i Agnès Batlle. En el padró de 1859 (Padró 

1859:s/f-6è figura al domicili familiar. Ja en els següents no hi consta. Torna a residir 
a Tarragona, el1865 i és censada el1870 (Padró 1870 s/f-7è) al carrer de la Unió núm. 
48, tenda, i amb l'ofici de matalassera, seguint la tradició del pare i germans. A l'any 
següent es traslladen als baixos del núm. 20 del mateix carrer (Padró 1871 :189:7è). En 
el moment de la seva mort, el1900, vivia al carrer Comte de Rius núm. 11. 

ANDREU VENTURA GARRETA (1877-?; RCTN 20:261). 
Fill d'un altre matalasser: Andreu Ventura Batlle i de Francesca Garreta Bové. 

Viu a la Pescateria núm. 23, baixos. (Padró 1886:418-5è, 1896-1900:421-Sè). A partir 
d'aquesta data no l'hem localitzat en cap dels índexs censals. 

JERONI VERGILI. 

Dos cops l'hem trobat en els documents; en un, es tracta d'un abonament per 
la confecció de tres trespontins, per a la ciutat, el 1592 (FMTEH 59:27) "a donat de 
mans y teles aposat en fer tres tres pontins per la ciutat ... 5lliures 7 diners." A l'altra 
cita, del25-2-1594 (FMTEH 62:21v), no s'especifica el concepte" .. donam a Geroni 
Vergili matalaser sis lliures y honze sous." 

JAUME VERGILI. 

L'única notícia trobada és la de l'enterrament d'un fill el 1595 (Tauler 4-2-
1595). 
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JOSEFINA ZARAGOZA ~1ERCEDES, dita "Fina, la Cocuca" (1911-1985; RCScN 23:53 
i RCTD 176:510). 

Nascuda a Sant Carles de la Ràpita, es traslladà a Tarragona el 195 7 i fixà la seva 
residència al barri pescador del Serrallo. Al cap de dos o tres anys comença la tasca 
de matalassera i ja habita a la part alta -carrer de la Mercè núm. 16. 

Aprengué sense ajut de ningú; era una persona molt destra. Exercí fins poc 
abans del seu traspàs. No tenia taller. La peculiaritat que oferia era que picava la lla
na damunt d'un somier, perquè així la pols queia al terra i la fibra quedava neta. 

Annex núm. 2 

ELS DARRERS ~1ATAL~SSERS DE LA CIUTAT DE REUS, SEGONS LES FO~TS 

D'INFORl\1ACIÓ ORAL 

Ampliem l'horitzó geogràfic d'aquest ofici i incloem aquells establiments reu
sencs que la mateixa gent del ram recorda. Una de les raons justificadores seria que 
molta informació rebuda respecte a aquesta artesania cal agrair-la als matalassers 
d'aquesta localitat. Sia doncs, un darrer homenatge perquè encara avui dia hi ha ta
llers que continuen l'ofici. 

l\1ATAL~SSERIA D'Ac'\TON CABESTAXYVOLTAS. 
La primera etapa laboral, per allà a la dècada dels anys 30, fou a Valls, fins al 

1963 en què es trasllada a Reus i obre botiga al carrer de les Barreres. Allí s'inicia 
en l'ofici el seu fill Anton Cabestany Piñol. Ell967, obre un altre establiment al car
rer de Santa Anna núm. 11 i el seu fill un tercer al costat, al núm. 15. Al cap d'uns 
anys, el1986, tanquen el primer obrador i es traslladen al raval de Santa Anna, a la 
tenda d'un antic matalasser Josep Palau Castro que l'havia obert el 1951. 

La tercera generació, Anton Cabestany Carcasona, continua l'ofici i alterna el 
treball amb la venda dels moderns elements que van substituint els tradicionals. Els 
noms de les botigues són Matalasseria La Glòria i Matalasseria Nova. 

~1ATALASSER ~1ARIÀ ESPADA CASTEL I MATALASSER JOSEP !\fARIA ESPADA CASTEL. 
Ambdós varen aprendre l'ofici de llur pare, Rafel Espada, que també treballà a 

Reus, a partir del 1910, data en què es traslladaren en aquesta ciutat. L'avi també 
era matalasser i procedien de Can tavella. 

No tingueren botiga oberta, i com era acostumat l'avís de la seva especialitat era 
el matalasset penjat al balcó de casa. El primer vivia al carrer Alt del Carme, 22. 
L'any 1971, encara consta als censos del gremi com a persona en actiu. Plega el 
1976, al 66 anys. 

L'altre germà exercí com a matalasser al llarg de tota la seva vida laboral. Vivia 
al carrer de St. Jaume. 

l\lATALASSERAl\1ADEU FIGUERAS GIL. 
No tenia botiga oberta, perquè era un treball complementari. Li ensenyà l'ofici 

un matalasser: Josep Pt~ol, de Barcelona i també Jaume Oriol. Bastí el darrer mata
làs l'any 1988. 
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~IATALASSERIA D'EN JOAN JA.'\SÀ SCSÀ. 

Situada al carrer d'AJeus, núm. 3, més tard canvia al núm. 4. Fou oberta l'any 
1929, però abans ja exercia de matalasser. Ensenya el seu fill,Josep MariaJansà Bo
ronat el qual treballa fins que es jubila. Fou l'única botiga que en els censos del gre
mi consta que tenia un treballador. Ara, a l'establiment, s'hi comercialitzen els 
matalassos moderns. 

~IATALASSER A.'\TONIJOVÉ ~IESSEGUER. 

Del carrer de Macià Vila núm. 7. Vingué de fora i treballà de 10 a 12 anys. Sem
bla que plega a la dècada dels 70. 

~IATAL\SSERIA D'AGUSTÍ ~IARTÍ COKÍÉS "~IORENO". 

Botiga oberta al Carrer Ample. Plega al final de la dècada dels 70. 

~L\TALASSERS MIRALLES SOLÉ. 

Eren dos germans Ramon i Joan, amb molt poca diferència d'edat. El primer 
nascut el1919 i el segon el1923. 

Aprengueren l'ofici de la seva mare, Encarnació Solé Munté, oriünda de Mont
roig del Camp, que comença a treballar-hi després de la guerra. Sense botiga ober
ta, i com era habitual penjaven el matalasset al baix balcó. L'un al carrer de St. Pere 
Apòstol núm. 5 i l'altre al de St. Salvador núm. 4. A la dècada dels 70 encara treba
llen tots dos. En Joan plegà el 1988. 

~IATALA.'>SERJOSEP \fOSSEGUÍ VIDAL. 

Vingué de fora, i obrí botiga, el1939, al carrer de l'Amargura núm. 30 que restà 
oberta fins al1967, data en què plega de l'ofici. Fou ensenyat per Jaume Palau Cas
tro, de Barcelona, germà d'un altre matalasser establert a Reus. 

r>.IATAL\SSERJAC~IE ORIOL. 

Del carrer de l'Hospital. Sense botiga. 

~IATALA.'>SERIA D'EN JOSEP PALAU CASTRO. 

Del Raval de Santa Anna, 33. Havia obert el1951 i traspassà el negoci el 1985. 
També tingué botiga a Tarragona, a la plaça de la Font. Va aprendre l'ofici del seu 
germà Jaume que estava establert a Barcelona. 

MATALASSER RAc'\fON TERRÉ r>.IARGALEF. 

Del carrer de l'Amargura. Fou ensenyat pel seu sogre Josep Mosseguí Vidal. Hi 
dedica part de la jornada laboral des de 1954 fins al 1995. 

r>.IATALASSERIA DE ROSA VIÑAS SABATÉ. 

Situada al raval de Santa Anna núm. 6. La botiga ja era oberta abans de la 
guerra. Es dedicaven a la venta de teles, llana i matalassos. I quan s'havien de 
refer, donaven la feina al matalasser Mosseguí. Tanquen portes a la dècada 
dels 70. 
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Annex núm. 3 

LES COl\11\IEl\lORACIONS DE LA DIADA DE SANTA LLÚCIA, AL SEGLE XX 

La festivitat se celebrava el 13 de desembre i era de forma conjunta amb altres 
artesans del ram dit de l'agulla, tal com hem indicat. Els actes que es programavem 
eren de caire religiós, benèfic i lúdic. Els podem detallar gràcies a la informació re
collida entre la gent de l'ofici, i la publicada en la premsa local: Diario de Tarragona, 
Diario Esjmñol, La Cruz, La Veu de Tarragona, pel que fa a Tarragona; i Las Cir
cunstancias, La Cruz, Lo Foment, Diario de Reus, Diario Español, Reus, semanario de la 
ciudad, Semanario Católico de Reus, quant a Reus. 

Tarragona 

FESTES RELIGIOSES: ~IISSES, OFICIS. De festes religioses dedicades a la santa se'n 
celebraven a la Catedral i també a l'església de Sant Francesc. 

Modernament s'han exposat imatges de la santa a la pública veneració a Sant 
Joan i a Sant Francesc. Aquesta darrera el1921 fou obrada per l'escultor Anselm No
gués. Però és en la de Sant Miquel allà on trobem esment del gremi de treballadors 
de l'agulla. 

Tal com es dedueix dels textos periodístics, l'acte religiós era programat per 
l'Arxiconfraria de les Filles de Maria que tenia la seva seu a la indicada església. I s'hi 
expressa textualment la invitació a les treballadores del ram de l'agulla. La primera 
menció trobada, del1932, comenta que s'hi celebra una missa solemne a las 12,30 
amb acompanyament d'orgue, fora de les hores de treball, per tal que hi puguin as
sistir. La prèdica a càrrec del mossèn Manuel Pérez CMF. L'any següent, la missió 
fou encomanada a mossèn Francesc Segú CMF, i els anys 1934 i 1935, al director de 
l'Arxiconfraria. 

Després de l'estrall de la guerra civil, la festa adquireix més rellevància, almenys 
pels comentaris escrits. Les primeres notícies són del 1941 que segueix l'esquema 
dels anys precedents, amb una novetat que serà la benedicció d'una nova imatge de 
la patrona i al cap de dos anys, l'altar-vegeu més avall. El1942, la missa de comunió 
a l'església habitual fou embolcallada pels "motetes" que interpretà l'Schola de l'Ar
xiconfraria de les Filles de Maria. El sermó, pel Rev. Marià Brossa CMF. L'any se
güent oficia el Dr. Salvador Rial. Succeïren el Sr. Arquebisbe, cardenal Arriba y 
Castro, el Rev. Marià Brossa, el Dr. Estupinyà, el Rev. Salvador Cabré. Del 1951 al 
1956 oficià el cardenal Arriba y Castro, el 1957 el bisbe auxiliar Castan Lacoma, i el 
1958 retorna l'anterior i també el 1959, 

Aquests anys, les funciones religioses de la tarda van a càrrec de diferents pre
veres: el predicador P. Tura superior misioner I.C. de Maria, el 1951; el Rev. 
Florenci Giralt, el 1952; el Dr. Juan Ros, i el Rev. Josep Pascual els dos anys se
güents; aquest darrer repetí el 1957; el 1956, el Dr. Felicià Pagès. A partir d'aquí 
-1959-, se silencien les festes del gremi per tornar a reaparèixer el 1963 amb actes 
religiosos sense especificar-los, i el 1967 amb una missa a l'església del Sagrat Cor 
(carrer de Sant Agustí). 
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BE:\EDICCIÓ DE LA I~L\TGE I L'ALTAR. A l'església de Sant Miquel del Pla, no hi 
havia imatge de la santa i per això a l'altar col·locaven, damunt d'un domàs vermell, 
un quadre al·legòric de la patrona, tot ben il·luminat i guarnit de flors. Cal arribar 
a l'any 1941 en què per subscripció popular se n'adquireix una i es beneirà el dia 
de la festa; i dos anys més tard, l'altar, en un esforç per completar la devoció a la san
ta. La imatge, apadrinada pel senyor Francesc Monravà i la seva senyora Ana Ribas, 
fou beneïda pel Dr. Rial. La presidència de l'acte fou pel camarada Tarrassa, com a 
deferència per la seva labor, car a través de 1 'emissora EAJ 33 Ràdio Tarragona i amb 
la col·laboració del popular Maginet, aquest locutor recaptà l'import necessari per 
a cobrir les despeses. 

L'escàs pes social d'aquest col· lectiu s'evidencia aquest mateix any i a la matei
xa diada, car també celebraven actes en honor de Santa Llúcia l'organització del 
cecs i allí hi assistiren les autoritats locals -Corporació municipal-, les estatals -Go
vernador, el Cap de la Policia-, les religioses -Consiliari. 

FESTES POPCL-\R_'i: FUTBOL. Programació que s'inicia el1946 amb un partit al vell 
camp del Tarraco entre sastres i dependents. Sembla que no es torna a emprendre 
fins all955. S'esmenta que l'any següent la competició fou entre un grup format per 
delineants i l'organització dels cecs contra una selecció del gremi de l'agulla. No de
gué reeixir perquè el proper any els contrincants pertanyien tots al gremi. 

SARDANES. Es programen de forma continuada als inicis de la dècada dels 40 
-1943- fins a les portes dels anys 60. Varia només el lloc de l'audició -la plaça de la 
Font, la Rambla, el passeig de les Palmeres i, més modernament, la plaça de Mossèn 
Cinto-, cas d'esmentar-ne la cobla, és habitualment la Cobla Tarragona, que ben 
entrada l'etapa franquista -el 1959- el nom duu un afegitó "de Educación y Descan
so", i un sol any la Selvenca. De tots els actes, aquest junt amb la celebració de la mis
sa, és el que persevera al llarg del temps en què s'organitzà la festa per al col·lectiu. 

Cü::\CERT. Escassament representat, un cop sol, el 1951, i encara creiem que po
dria tractar-se d'un concert de sardanes, car s'ha esmentat així alguna vegada amb 
la idea d'audició. Tingué lloc al Bar Tarraco, emplaçat a la Rambla Nova. 

CINDIA. Substituïren les representacions teatrals, tan habituals al primer terç 
del segle. S'inicien el 1953 fins al1957 i l'oferta és en locals variats, -Metropol, Cen
tral Cinema, Coliseum-, i de vegades en més d'un alhora. 

TEATRE I SARSUELA. L'auge del primer terç de segle, pel que fa a aquest tipus 
d'espectacles, continua i es programaren representacions al Teatre Metropol, des 
del1943 fins all947, alguna obra en català com el drama "El collaret de la Prince
sa". Tenim referències d'uns sainets còmics "Lo que inventau las mujeres", i "El 
alma en pena". Es completava Ja sessió amb monòlegs com "Chiquitita y bonita", o 
bé amb recitals de poesies "A una reina de ojos verdes", "Los motivos dellobo", "La 
Pedrada", "La Giralda", recitades pels joves Tuset, Pons i Fort, el1942. 

La sarsuela fou una activitat amb menys regularitat. La seva presència és espo
ràdica i només és inclosa, segons les referències que tenim, dos anys: ell944 i 1947. 
Sempre fou escollit com a local el Teatre Metropol. Una de les obres fou "Los ela
veles'\ interpretada pel tenor Francisco Paulet, la tiple Rosita R. Urpi, i com actors 
secundaris Visita Noguera, Matilde Pin,J. Martinez,J. Manjas, Fernando Rabassó i 
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Amadeu Asensio. Una altra, "La Dolorosa", amb poca variació del quadre d'actors: 
el tenor tarragoní Ramon Forès, Rosita R. Urpi, Visita Noguera, Matilde Pin,J. Mar
tinez, Aniceto Torres,J.Manjas, Amadeu Asensi o, Fernando Rabassa. I el darrer any 
es menciona "La molinera del molí bonic". 

VISITA CULTURAL. Sembla que fou una activitat que no va reeixir, car solament 
dos cops -el1953 i 1954, la segona completa la primera- es programa aquesta visita 
actuant com a cicerone el Dr. Batlle. 

CONFERÈ:\'CIA. Com l'anterior, no degué obtenir gaire aclamació popular per 
l'únic testimoni que trobem: un any sol, i sobta una mica que es programés, al bell mig 
d'una sèrie de represent.:1.cions teatrals a la seu del Teatre Metropol. El conferenciant 
fou el rvd. Mariana Brasa CMF, i el tema, "¿Por qué ríen los trabajadores de la agt~a?". 

Potser caldria no perdre de vista que és l'any 1942. 
CONCURSOS. Alguns molt peculiars com els d'enfilar l'agulla o els de vestits de 

nines i de núvies, que sembla que no tingueren gaire ressò perquè només són citats 
dos anys correlatius, el 1946 i 1947. I es menciona que es lliuren tres premis als gua
nyadors del concurs d'enfilar agulles. Pel que fa al de vestits, després es fa una des
filada dels models. 

BALL. No sempre apareix el terme ball de forma explícita, i deduïm que sota la 
programació de festa o vetllada, cal interpretar ball. 

Alguns conjunts musicaven la festa, entre els quals trobem esmentats Font y su 
ritmo, i el conjunt Mirador's. Englobava diverses activitats, que el feien més atractiu 
-algunes ja esmentades com els concursos i desfilades. En un moment en què la re
ligió tenia molta influència en la conducta de la gent, sembla que aquest esbarjo 
permetés destesar els rígids lligams del comportament social, a la vegada que ani
maven la festa. També s'estimulava una mica la vanitat femenina amb l'elecció 
d'una reina que, el 1953, fou la Srta. Empar Vicens. El local tant podia ser la Coo
perativa -oficialment dita l'Hogar del Productor, situat al carrer de Fortuny- com, 
alguna vegada, la Sala Recreativa del Club Gimnàstic. 

Totes aquestes actuacions, llevat dels actes religiosos desapareixen de la pro
gramació el1959. 

Reus 
Amb un tarannà molt semblant solemnitzen la patrona a la ciutat de Reus. Les 

primeres notícies que hem localitzat a la premsa local són del1929 i es programen 
any rere any, fins ell954, data de la darrera nota trobada i ja només relativa a la festa 
religiosa. Al llarg d'aquest període, els actes preparats són: 

FUNCIONS RELIGIOSES: MISSA, OFICI. Al començament de segle les primeres no
tícies de la festa de santa Llúcia cal atribuir-les al gremi dels pagesos, amb una missa 
a la prioral de Sant Pere. Testimonien els periòdics que al llarg del segle XX, tenien 
aquesta santa per patrona i programaven misses. 

Quant al ram de l'agulla, al segle actual, les misses s'oficiaren dos anys a la pri
oral de Sant Pere, un a la parròquia de Sant Francesc, i la resta a la parròquia de 
Santjoan Baptista de la qual cosa tenim constància fins l'any 1955. Algunes vegades 
aquests actes assoliren un caire més solemne i se celebrà un ofici -l'any 1946- pel 
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Rev. Francesc Duch, i el sermó per Juan de Dios Homedes; l'any 1948, ofici cantat 
amb orquestra i orgue, "Missa de S. Agustin" de Sancho Marraco, per la capella de 
música del mestre Mateu, i la prèdica a càrrec del Dr. Joan Corbella. L'any següent 
com a variació s'esmenta que el cor interpretà la missa "Dividica" de Perossi, i el pre
dicador fou el Rev. Josep Rué. El 1950, el mateix cor va cantar la "Mi sa in honorem 
S. Laurentijustiniani" i per al panegíric repetí el Dr. Joan Corbella. Els anys 1953, 
1954 i 1955 s'indica sense detall aquest acte religiós. 

El xivarri i la gresca sembla que era la tònica que caracteritzava la festa de les 
modistes, car també aquí, després de missa, es guarnien amb capells de paper i re
corrien els carrers de la ciutat. 

Aquest costum era també propi d'altres localitats -Barcelona, Tarragona ... 
BENEDICCIÓ DEL\ I~IATGE. També, com a Tarragona, es beneí una imatge de la 

patrona, de talla policromada, obra del prestigiós escultor Salvador Vol tas. Era l'any 
1950. La crítica lloa l'autor per haver sabut captar el sentit místic i per la seva talla 
magistral ben reconeguda. 

FESTES POPULARS: TEATRE. Completaren el programa festiu altres manifestaci
ons més populars com teatre. El 1929, l'empresa del Teatre Fortuny prepara unes 
sessions extraordinàries amb comèdies, sarsueles, dedicades a les modistetes a les 
quals reserva la lloga d'honor; la comèdia, "Estudiantes y modistillas". A totes se les 
obsequia amb bouquets de flors. Al cap d'un temps, el1946, s'esmenta una altra re
presentació, "La Gran duquesa", al teatre dels joves d'Acció Catòlica. Es repetí l'ex
periència l'any següent al Teatre Bartrina de Educación y Descanso, l'obra "La 
Cegueta hi veia clar" fou executada per afeccionades modistes. 

SARSUEL\. Aquest fou un espectacle que tan sols hem trobat programat un any, 
el1946. Al teatre dels joves d'Acció Catòlica, una comèdia -ja esmentada- i una sar
suela: "Miss Flan ". 

Cr:\'E~IA. Tampoc aquesta forma d'esbarjo no adquirí gaire ressò, car només en 
consta una representació l'any 1929, "A fuerza de estornudos", al Teatre Fortuny, 
i compartia cartell amb una comèdia. 

I l'any 1949, al Teatre Bartrina i no s'especifica la pel·lícula. 
SARDANES. Més constant que l'anterior i entre els anys 1946 i 1950 la cobla de 

Reus dóna una audició a la plaça del Mercadal o a la plaça de Prim. 
BALL. Acte estrella. En el mateix període -del 1946 al 1950- es realitzà ball al 

Teatre Bartrina, i per donar-li més realçament s'escollia la Llucieta Major o mi ss Llu
cieta o Llucieta de l'any, entre les assistents. El primer any -el 1947- fou A~unción 
Hervàs Ruiz que duia un vestit de Maria Antonieta. Altres joves distingides els anys 
següents foren: Inés Bernada, i Maria Cinta Grego. Un dels anys destaca que hi as
sistí un personatge molt popular dins el món esportiu: el ciclista joan Poblet, al qual 
a la ciutat de Reus se li havia fet un homenatge. Com a deferència, va dansar el ball 
d'honor amb la Llucieta de l'any. 

Per arrodonir la festa un any s'hi sortegen cistelles nadalenques. Un altre s'ob
sequia amb regals les senyoretes que hi assisteixen. S'animava el ball amb la partici
pació- d'orquestres. Tan sols un any s'especifica que fou contractada l'orquestra 
Bargalló i Clayton. 
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AcTES FILA~TRÒPICS. En aquestes celebracions també hi havia espai per a l'al
truisme. Les manifestacions de les quals foren partícips els nens de l'asil del Sagrat 
Cor. Entre els anys 1946 i 1950, coincideixen les dates amb les de l'acte anterior 
-com si el grup que programés la festa fos el mateix-, hi ha un record per a les 
persones amb carències afectives i s'intenta fer-los arribar una mica de l'alegria de 
la festa. Amb aquesta idea s'obsequia amb un berenar els nens de la institució in
dicada. 

Annex núm. 4 

4.1 PREUS DE DIVERSOS PRODUCTES COMERCIALITZATS A TARR\GONA, 

EXTRETS DE FONTS DIVERSES 

(aplegat per J.M.Recasens i Comes) 

Any Blat Carn de moltó Oli Fesols Cigrons Guixes Avellanes Arròs Xous Carbó LLenya Ous 

la qumtera la lliura el qumtà la quartn-n el quintà J2r 

compra · vmda 

S-D S-D S-D SD Lf.S us us Lf.S Lf.S Lf.S S-D S-D S-D 

1600 38-2 44-7 4 
1601 33-4 40-2 3-11 
1602 23 44-6 
1603 32-6 43-10 4-4 
1604 34-5 45 
1605 43-9 50 3-5 
1606 49-10 54-4 3 
1607 60 64-2 2-6 
1608 47-9 53-10 3-8 
1609 35-8 43-3 3-8 
1610 30 38-6 6-9 
1611 39-3 42-2 3-8 10-3 
1612 45 3-8 
1613 42-6 46 
1614 42 3-4 
1615 32-8 3-8 
1616 31-6 35-6 
1617 44-7 3-4 
1618 34-4 38 3-6 
1619 35-6 38 
1620 41-6 43 
1621 33 40-4 3-6 
1622 40 40-9 3-6 
1623 40-6 39 3-6 
1624 31 32-6 
1625 34 4 6-6 

1626 36-6 37-3 
1627 33-6 37-6 4 
1628 43-9 52-9 4 
1629 50 57-3 4 
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A. ny Blat Carn de moltó Oli Fesols Cigrons Guixrs Avf'llrmes Arròs .. Yous Car/Hi LLmya Ous 
---------- ------ -- --------------

la quartera la lliura Pi qum1iz laqum1na el quintà 12è 

rompra - vrnda 

S-D S-D S-D S-D U-S U-S U-S LI-S LI-S LI-S S-D S-D S-D 
---- ----------- ------------

1630 53-6 55-2 3-8 
1631 72-4 3-8 
1632 3-8 
1635 4-4 
1636 4-4 
1640 48 50 3-8 
1641 60 62 
1642 42-7 76 
1643 52 
1644 65-6 
1645 73-2 88-3 
1646 78 
1648 63 64 
1651 140 
1652 210 
1653 156 4-10 
1654 5-6 
1655 6 
1656 8 
1657 5-6 
1658 6 
1659 72 6 
1660 75-4 85-6 6 
1661 76 6 
1662 90 4-6 
1664 4-6 
1665 5-6 
1666 6-6 
1667 6 
1668 6 
1672 6 
1673 6 
1674 6 
1677 67-10 74 
1678 5-4 
1680 75 70-3 
1681 78-8 16 2-4 2-8 3 7 
1682 13-2 2-3 3-6 1-2 8-6 
1683 17-5 3-6 1-3 
1684 15-5 2-6 2-8 1-4 6 2-6 
1685 5-6 13-5 3 3 2-6 1-10 
1686 11-4 2-14 2-8 1-4 2-3 
1687 12-4 2-17 3 1-4 6 
1688 68 72 9-4 2 3 1-4 
1689 11 3 2 2 7 2-9 
1690 53 54 11-8 2-6 3 2 1-4 8 2 
1691 57-6 68 4-6 12-2 3-4 4-8 1-4 5-6 2 
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Any Blat Carn de moltó ()fi Fesols Cit.,:rrons Guixes Avellanes A nòs Xous Carbó LLenya Ous 
------------

la quartera lnllium el qumtà la qumtera el quintà 12è 

mmjna -venda 

S-D s-n s-n S-D LI-S LI-S LI-S LI-S U-S U-S S-D S-D S-D 

1694 38 
1696 7 12-7 2-9 
1697 17 12 3-6 
1698 7-6 20 2-4 9-3 3-6 
1699 41-4 48-6 23-8 2-10 9-4 3 
1700 18-10 8-6 2-8 
1704 2-15 
1770 12 4 
1782 20 
1789 8 
1791 28 
1796 28 
1798 45-11 9-9 6-9 
1799 36 ll-5 6-8 
1800 32-2 11-10 6-5 
1805 53-6 13-4 6-10 
1809 ll-3 
1810 48-7 12-16 
1815 49-10 12-9 8-7 
1817 58-8 8-4 7 
1820 33-1 

-------- ---------------

4.2 PREUS DE DIVERSOS PRODUCTES, COMERCIALITZATS A BARCELONA 

I RODALIES 

Segons Pierre Vilar (1966-3:371 I ss) 

Any Blat Carn de moltó Ous Oli Fi 

la quartera la lliura la dotzena el quartó la carga 

1733 58,3 s. 4,37 s. 27,5 d. 13,09 s. 84,1 s. 
1740 62,5 s. 4,60 s. 24,6d. 16,52 s. 104,6 s. 
1741 58,8 s. 4,93 s. 27,5 d. 18,53 s. 86,9 s. 
1747 59,2 s. 4,00 s. 27 d. 13,99 s. 
1758 76,6 s. 5,06 s. 30,6 d. 16,65 s. 58,3 s. 
1761 78 s. 4,16 s. 33,5 d. 18,83 s. 61 s. 
1763 78,2 s. 4,70 s. 29,9 d. 13,73 s. 108,1 s. 
1765 86,4 s. 4,47 s. 33,8 d. 18,67 s. 61,9 s. 
1771 93,3 s. 5,50 s. 36 d. 26,39 s. 84,8 s. 
1774 102,5 s. 5,31 s. 39,3 d. 22,84 s. 113,5 s. 
1775 105,1 s. 6,06 s. 40 d. 29,16s. 113,3 s. 

1778 101,9 s. 5,83 s. 43,1 d. 23,01 s. 123,4 s. 
1781 110,8 s. 6,58 s. 42,6d. 26,53 s. 76 s. 
1799 198,5 s. 8,70 s. 87 d. 44,27 s. 137,7 s. 
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4.3 PREU MITJÀ DE PRODUCTES AGRÍCOLES AL~ LLO"I:JA DE REUS. ANY 1994 
(Tana gona Econòmica 1994-1995) 

4.4 

Ous 
Vi del Camp 
Oli 
Arròs 
Corder 

131,69 pessetes la dotzena 
377,60 " per hectolitre 
381,10 " per quilo 
112,03 " agrane! 
841,40 " per quilo animal sencer i en canal 

SAL~ AGRÍCOLA SALARI URBÀ DEL l'vlANOBRE 

A MARTORELL DE BARCELONA 

extret de Pierrc Vilar (196l>-3:620) 

1740 fins a 1747 6,00 sous 7,00 sous 
1761 
1763 
1765 
1771 
1774 
1775 
1778 
1781 

7,50 sous 
7,50 sous 
7,50 sous 
8,00 sous 

10,00 sous 
10,00 sous 
10,00 sous 
8,03 sous 

4.5 S~ s A T ARRACONA 

extret de Recasens ( 1963:11 O i ss) 

1789 14 sous diaris, el mestre d'obres 
12 sous diaris, l'oficial 
9 sous diaris, el peó 

20 sous diaris, el mestre pintor 
18 sous diaris, el mestre fuster 

4.6 GUANY MITJÀ PER TREBALLADOR. ANY 1994 

Pagament mensual ordinari en jornada normal 

Empleat 208.462 pessetes 
Obrer 142.656 pessetes 

Font: Anuari 1996. 
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Annex núm. 5 

COMPTABILITZEM EL N0:\1BRE DE l\1ATALASSOS, MÀRFEGUES I TRASPONTINS 

DE CADA INVENTARI. INDIQUEM L\ REFERÈNCIA DEL J\,1ANUAL D'ON S'EXTREU. 

Propietari i Ocupació Any Uit Matalàs Màrfega Tmspontí FNTarmg. 

Sutlam Saporta,jneu 1488 3 2 2 6800:13r 
l\Ielcior de Biure, 

sagristà i canonge 1599 9 9 6 87:36r 
Damià Tolrrà, negociant 1599 4 8 2 87:52r 
Pau Reverter, mercader 1608 4 6 3 87:262v 
Bernat Cerclà, agrícola 1608 1 1 87:296r 
Vela. Damià Gili, notari 1609 5 3 4 87:301r 
Pere Amorós, cirurgià 1610 3 8 87:378r 
Pere Amill, mercader 1612 6 16 3 87:424r 
Gabriel Robert, llibreter 1647 2 199:7r 
Josep Osset, prevere 

i canonge 1670 5 14 2 200:3r 
Jacint Martí, ciutadà 

honrat 1671 3 1 200:16r 
Ramon Serra, forner 1660 3 3 2 200:28r 
Josep Balclira, prevere 

i comensal 1656 4 2 200:38r 
Elisaber Sagina, Vela. Joan Sagi, 

mercader 1658 2 200:46r 
.Josep Pujades, pescador 1673 200:64r 
.Joan Bonet, pescador 1672 1 200:65r 
Mateu Tallecla, canonge 1668 3 200:74v 
Francesc Quintana, sastre 1662 2 6 200:112r 
Josep Torredemer, 

ciutadà honrat 1705 8 8 7 346:120r 
Vela. Ignasi Ferré, ciutadà honrat 1732 2 4 346:25lr 
.Josep Trilla, solea!J' 1733 1 1 3 410:lr 
.Jacob Forcada, prevere 1737 2 3 2 410:llr 
Francesc Càrclenas, tinent 1740 1 410:25r 
.Joan Bta. Arbós, prevere 

i canonge 1741 2 5 2 410:33v 
Josep Gil, prevere 

i canonge 1745 2 410:47r 

Llorenç Magarolas, prevere 
i comensal 1746 2 433:221r 

Miquel Daves, corder 1750 2 450:3r 

Dorotea Hortonecla 1751 3 450:5r 

Antoni Soler, pagès 1772 3 5 4 450:13r 

Josep Fochs, notari 1778 2 450:20r 

Francesc Orti, noble 1775 2 595:118r 

Vela. Francesc Blay, notari 1780 3 4 2 3 595:245r 

Andreu Guerrera, ardiaca 
i canonge 1781 2 595:285 

:\Iateu Pujol, doctor en medicina 1749 3 5 596:19r 

Vela. Geroni Aguacler, 
doctor en medicina 1749 3 2 4 596:28r 
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Propietari i Ocupació Any Llit Matalàs MdrfP!ia Traspontí ¡;;\Tan-ag. 
-----

Rafel :'\aYés, agricola 1751 2 596:49r 
Pere Ricort, agricola 1752 597:9r 
Josep .\lartí, causidic 1754 4 4 5 597:26r 
Martí :\ayés, pagès 1756 2 597:74r 
Gaspar Cases, ciutadà honrat 1757 7 5 6 597:136r 
\'da. Francesch Bellver, pagès 1758 4 3 4 597:165r 
Vda. Pasqual Gibert, pagès 1758 597:197r 
Joan Pons, pagès 1761 597:293r 
\'da. Isidre LLagostera, pagès 1761 597:296r 
Vda.Gabriel Ferrer, 

passamaner 1762 599:58r 
\'da. Ignasi Gelambí, notari 1763 7 13 5 599:78r 
Josep Aguader, pagès 1763 3 2 3 599:125r 
Pere Brufat, canonge 

penitencier 1765 4 4 5 599:221r 
Vda. Andreu Anguera, 

sabater 1765 3 7 599:272r 
Alexandre Carlier, regidor 

perpetu i degà de la ciutat 1765 5 6 2 599:317r 
Tomas Gelambí, pre\·ere 

i rector de Creixell 1766 7 8 4 599:420r 
Emmanuel Gelat, preyere 

i rector de Vilallonga 1770 4 7 3 6 599:560r 
Pere Calixta Paulo, 

regidor perpetu 1782 2 5 601:23r 
Vda.Josep Pinyol, pagès 1784 3 3 60l:l01r 
Josep :\lolas, prevere 
. i beneficiat 1784 2 601:116r 

Josep Anton Bassa, 
doctor en medicina 1786 6 5 7 3 601:184r 

Feliu Oliver, pagès 1786 1 2 601:193r 
Jordi Roca, pagès 1800 2 2 2 808:13r 
Josep Jansà, pagès 1800 2 2 808:17r 
D. Josep Francesc Alemany 1801 3 3 2 3 808:30r 
Eulàlia Molas, muller de 

Llorenç Molas 1801 808:38r 
.\liquel Gil, pagès 1808 5 2 5 808:154r 
Ramon Grau, pagès 1808 2 2 2 808:177r 
Josep Plasa, sabater 1809 2 808:186r 
Geronima Macdonell, soltera 1809 3 7 808:226r 
Gaspar Casas, regidor perpetu 1809 s 6 1 6 808:237r 
Antoni Gil, pagès 1809 2 2 2 808:247r 
Gaspar Casas, regidor perpetu 1810 3 4 2 808:271r 
Vda. Francesc Fernandes, 

pagès 1810 5 9 3 808:287r 
Josep Ferré, mariner 1810 2 2 808:306r 
Vda Fco. Piñol, doctor en dret 1786 2 7 810:42r 
Francesc Mateu, pagès 1786 3 810:54r 
Isidre Grau, pagès 1787 2 810:90r 
Joseph·Gomez, coronel 

d'artilleria 1789 4 810:115r 
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PmjJietmi i OrujJarió Any Uit },[atahís Màrfega Trrüponti F"\Tmrag. 
---------- -----------

Bernat Martines de Pisón, 
segon tinent 1793 4 :J 2 8lO:l99r 

Ignasia Batalla Tudó, 
filla de pagesos 1795 5 2 810:285r 

Ramon Rafiangel, preyere 
i comensal Seu T. 1795 3 3 810:289r 

:\!acià Noguès, hostaler 1795 8 6 7 810:29lr 
\'da . .Josep Guino\'art, pagès 1796 2 2 810:316r 
\'da. Domingo Sardà, 

argenter 1797 3 3 810:34lr 
\'da. Llorenç :\Iola 1798 2 8l0:370r 
\'da. Geroni Carbonell, 

argenter 1799 3 4 3 810:383r 
Rafel Bonichic, pastor 1799 l 8I0:392r 
Josep Al uges, pagès 1799 3 4 6 8l0:396r 
EsteYe Magriúà, droguer 1840 4 5 3 1057:97\' 

Quantitats totals 227 297 164 43 

Resum 
Inventaris Llits ,\lata lassos "\Irírjigues TmsjJontins 

L'nitrils i prrcenlalge per llit 
- -- - --- ------ ---- ------- --------

TOTAL 85 227 297 1,31 164 0,72 43 0,19 

PR!\ 1LEGIXfS 
Clergat 14 42 66 1,57 24 0,57 15 0,36 
:\fili tar 3 6 10 1,67 2 0,33 
:'\o ble l l 2 2,00 
Ciutadà honrat 4 20 17 0,85 14 0,70 
Regidor 4 15 17 1,13 6 0,40 8 0,53 

.JCRISDICCIÓ CO\ll':\:A 
Metge i cirurgià 4 15 20 1,33 12 0,80 3 0,20 
Notari i admcat 6 22 33 1,50 14 0,64 9 0,41 
Adroguer 4 5 1,25 3 0,75 
Hostaler 8 6 0,75 7 0,88 

Jueu 3 2 0,67 2 0,67 0,33 

Mercader i negociant 4 15 32 2,13 9 0,60 
Llibreter 2 1 0,50 0,50 
Artesà 9 16 27 1,69 lO 0,63 4 0,25 

Mariner l 2 2 1,00 
Pescador 2 2 0,50 2 1,00 
Pagès i pastor 24 47 41 0,87 52 1,11 

80 

:\OTA: N'hi ha 5 que no diu l'ofici. 
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Annex núm. 6 

PREUS DE VENDA 

Han estat extrets de documents notarials: Encants, pertanyents al fons notarial de Tarragona. 

6.1. PREUS DE ~LHAL\SSOS, ~L.\RFEGUES, TRASPONTINS I TELES DE 1\L\TALÀS 

Document A. ny "\Iata lassos* .\Ià1jrgues Traspontins Teles Matalàs 

Prm expressat en lliures, sm1s i diners 

(I lliura =20sous; I sou= 12dinn:5) 

U-S-D LL-S-D LL-S-D LL-S-D 

87:124r 1600 1- o- o 
87:177r 1602 0- 4- o 
87:210 r 1603 2- o- o o -18- o 
87:272 \' 1608 3- o- o 
87:273 r 1608 o- 7- o 
87:311 \' 1598 1- 6- o 
87:312 r 1598 o -ll- 2 
87:314 r 1598 2- 0-0 
87:385 r 1610 2-15- o 
87:416 r 1581 1- 5-1 
87:416 \' 1581 0- 9-11 
87:435 r 1599 0- 7- o 
87:435 r 1599 0- 8- () 
87:440v 1599 o -21- o 
ll2:76 r 1625 4- 3-0 
112:77r 1625 3- o- 6 
112:83 r 1625 O -lO- 3 (de pèl de boc) 
199:32 r 1648 1-10-0 
199:46 r 1648 o -14- o 
199:47 r 1648 3- 0-0 
199:186 \' 16S2 6- 4-0 (vell) 
199:205 \' 1652 3- o- o 
199:206 r l6S2 8- ()- () 
199:222 \' 1653 5- 9- O (dolent) 
200:31 \' 1669 O- 4- O (dolenta) 
200:130 \' 1658 2-10-0 
200:163 r 1666 6- o- o 
409:1 v 1733 1- 1 - O (d'estopa) 
409:1 v 1733 1- 9- 6 
409:19 v 1740 5-12- o 
409:24 r 1741 8- o-() 
409:24v 1741 lO -10- O 
409:24v 1741 7- 5-o l- 9- o 
409:26v 1741 O -16- O (de borra usada) 
409:26v 1741 2 - 9 - O (de palla) 
433:226 r 1747 5- O- O (per un catre) 
450:25 v 1778 4-10-0 (dolent) 1 -17-6 (de palla) 
510:180 r 1758 3- 6 
510:243 r 1758 13- 5 0- 8-4(depalla) 
595:78 r 1774 5-12-6 
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Document Any Afatalassos* A1àifegues TrasjJontins Teles Matalàs 

Preu expressat en lliures, sous i diners 

(I lliura = 20 sous; I sou = I2 dinen) 

LL-S-D LL-S-D LL-S-D LL-S-D 

595:78 \' 1774 9- o- o 
595:78 \' 1774 8- o- o 
595:79v 1774 0-14- o 
595:135 \' 1775 12- o- o o- 7-6 
595:302 v 1781 15- 8-6 
597:281 \' 1761 7- 5-o 
597:282 \' 1761 2- o- o 
599:106 \' 1763 2- 5-O (petit) 
599:113 r 1763 8- 0-6 
599:229 \' 1765 12- 6- o 
599:231 \' 1765 1 -18- o 
599:234v 1765 0-19- o 
599:240v 1765 o -19- o 
599:241 v 1765 lO- 0-0 0-10-3 
599:291 v 1765 9-15- o 
599:579 v 1771 12- o- o 
599:579 v 1771 11-15-0 
599:573v 1771 O -10-8 (de palla) 
599:574 r 1771 O -10-8 (de llana) 
599:574v 1771 8-10-0 2- 1 - 3 (palla) 
599:576v 1771 o -18-9 

808:280 v 1810 o -15- o o -11- 1 
808:280v 1810 O- 9- O (vella) 
808:280v 1810 1 - 4- O (vella) 
808:280v 1810 2- 6-10 
808:283 r 1810 O- 3-9 (dolent) 

808:295 v 1810 4-17- 6 
808:296 \' 1810 6- 0- O (gran) 
808:297 r 1810 16- 5-3 (gran) 
808:297 r 1810 7 -lO- O (petit) 
808:297 r 1810 17- 8-3 (gran) 
808:300 r 1810 1 - 8 - O (petit) 
808:311 \' 1810 16-12-6 
808:311 v 1810 13- o- o 
808:311 v 1810 8- o- o 
808:311 \' 1810 9- O- O (petit) 
808:311 v 1810 13-17-6 
808:311 \' 1810 9-15- o 
808:312 r 1810 13- o- o 
808:333 r 1810 13- 0-0 (cosonil) 
808:333 r 1810 2-5-0 

808:333 r 1810 6- O- O (petit, de crin) 
808:335 r 1810 7 -lO- O (petit) 
810:395 r 1799 6- 0-0 2-5-0 

*Els matalassos són plens de llana, i les màrfegues i transpontins, de palla. 
En el cas que el document consigni alguna indicació diferent, s'esmenta entre parèntesi. 
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6.2 PREUS DE LLITS 

de bancs de ramp de pilars de peu altres 
i jJosts de gall 

Document Any LL-S-D LL-S-D LL-S-D LL-S-D LL-S-D 

87:273 r 1608 16- o- o 
87:273 \' 1608 3- 6- o 
87:312\ 1598 2-10-6 
87:312\ 1598 0-35-6 
87:314 \' Eí98 16- o- o 
87:314v 1598 5- 0-0 
112:81 r 1625 3- 1- o 52-10-0 (daurat) 
199:15 r 1647 6- 0- o 
199:34 r 1648 4- 0-0 
200:58 r 1656 9- 0- o 
200:58\ 1656 4- O- O (de mig pilar) 10-0-0 (de drap) 
200:59 r 1656 9- O- O (daurat) 8-4-0 (de filam pua) 
200:163r 1666 5- 5-o 
450:24 \' 1778 2-16- 3 (pintatojaspiat) 
595:79 \' 1774 I- 6- O 
597:5 r 1752 o -17- o 
597:280 r 1761 1 -14- o 
597:289 r 1761 2- 0- o 
599:106 r 1763 1- 3- o 
599:575 r 1770 0-16-0 
808:281 \' 1810 1-15- 6 
808:298\' 1810 2- 5- o 
808:300 r 1810 1-11-10 (petit) 
808:318 \' 1810 4-2-6 (pintat) 
808:333 r 1810 1 - 2- 6 (ordinari) 

6.3 PREUS DE LLE:\'ÇOLS 

sense de b1i de de pare d'eslojJa de tria de lli/ altres 
esjJerijimr cànem i mare llinet 

Dowment Art)' LL-S-D !.L-S-D LL-S-D LL-S-D LL-S-D LL-S-D IL-S-D 

87:210 \' 1603 0-12- 1 
87:2lüv 1603 0-ll-0 
87:210v 1603 0-14-6 
87:212 \' 1603 0-22- o 
87:416 v 1581 0-17-6 
87:416\' 1581 0-15-8 
199:33 r 1648 2- 0- o 
199:33 r 1648 2- 1- o 
199:33 r 1648 1-14- () 
199:33 r 1648 2- 4- o 
199:33 r 1648 2-16- () 
199:33 r 1648 2-17- o 
199:33 r 1648 3- 0-0 
199:33 r 1648 2- 5- () 
199:33 r 1648 2- 6- o 
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sense de bri de de pare d'estopa de tela de lli/ altres 

especifimr cànem 1 mare llinet 

Document Any !LS-D LL-S-D LL-S-D LL-S-D LL-S-D LL-S-D LL-S-D 

199:33 r 1fi48 2-18- o 
199:33 r 1648 1-20- o 
200:58 r 165fi 1-17- o 
200:98 \' 1fi59 3- 0- O (amb puntes) 
200:99 \' 1659 2- 1- o 
200:100 r 1fi56 3- 5-6 

200:100 r 1656 1- 5-O (usat) 
200:135 r 1662 1-ll- o 
200:13fi \' 16fi2 2-1-0 (enrandat) 
200:136 \' 1662 2-5-0 id, 
409:1 r 1733 1- 4- o 
409:3 r 1733 1-17- o 
409:24 r 1741 1-16-0 
409:24 r 1741 2- 8- o 
409:25 r 1741 2- 8- o 1- 8- o 1- 2- o 
409:25 r 1741 3- 2- O (casera) 
450:25 \' 1778 4-19-4 
599:106 r 1763 2-11-6 
599:106v 17fi3 1-15- o 1-12-0 
599:10fi \' 1763 3- 4- o 
599:10h 1763 1- 9- O (i borra) 
599:229 \' 1765 1- 8- o 1-10-0 
599:229 \' 1765 2- 2- o 
599:229 \' 17fi5 3-10- o 
599:235 r 1765 4- 0- o 
599:283 \' 1765 3- 0- o 
599:283 \' 17fi5 3- 8- o 
599:285 \' 1765 1-16-6 
599:288 \' 1765 1- 4- o 1- 5-o 

808:280 r 1810 3-16-10 
808:280 r 1810 2-14- 4 
808:280 r 1810 2-12-6 
808:280v 1810 3-5-6 
808:294 v 1810 3-3-9 
808:294 \' 1810 3-15-0 (de drap) 

808:333 r 1810 6- 0-0 

808:333 r 1810 4--10-0 (petit) 

808:333 v 1810 4--10- O (gran) 

808:333 \' 1810 2-12-6 (de 2 talles) 3- 0-0 (de 2 talles) 

810:394v 1799 2- 3-2 (pintat) 

6,4. PREUS D'UTENSILIS DE CUINA 

Olla Caldera Paella Cassola Plat pisa Cullna 

Document Any !LS-D !LS-D LL-S-D LL-S-D !LS-D LL-S-D 

87:124r 1600 0- 4--0 (aram)1-0-0 (aram) 
87:124r 1600 0- 2- o 
87:209 r 1603 0- 4--8 
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Document Any 

8ï:273 \' 1608 
87:415 r 1581 
8ï:415 r 1581 
8ï:415 r 1581 
112:82 \' 1625 
199:186r 1652 
200:163 r 1666 
409:1 r 1ï33 
409:1 \' 1ï33 
409:19v 1ï40 
409:26v 1ï41 
409:26v 1741 
510:1ï9 r lï58 
595:ï9 \' 1774 
597:285 r 1761 
597:285 r 1761 
597:28ï r 1761 
595:309 r 1781 
597:6 r 1752 
597:290 r 1761 
599:112 r 1763 
599:113 \' 1763 
599:114 r 1763 
599:145 \' 1764 
599:233v 1765 
599:235 \' 1765 
599:239 \' 1ï65 
599:242 r 1765 
599:284v 1765 
599:285 r 1765 
599:571 \' 1771 
599:575 r 1771 
599:575 r 1771 
599:575 r 1771 
599:576v 1771 
599:578 r 1771 
599:578 r 1771 
808:280v 1810 
808:298 r 1810 
808:298v 1810 
808:301 \' 1810 
808:301 \' 1810 
808:301 \' 1810 
808:301 v 1810 
808:302 r 1810 
808:302 r 1810 
808:313 \' 1810 
808:334v 1810 
810:39§ r 1799 
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Olla 
LL-S-D 

0-25- O (aram) 
3- 0- O (aram) 
1-12- O (coure) 

Caúiera 
LL-S-D 

Paella 
LL-S-D 

Cassola 
LL-S-D 

0- 4- 8 (gran) 
0- 3-7 
0- 2- O (ferro) 
0- 3-6 (gran, de ferro) 

0- 8- O (de terra) 

Plat pisa 
!LS-D 

Cullera 
LL-S-D 

0- 2-11 (ferro) 

0-14- O (petita de ferro) 
0-14- O (ferro) 

0- 6- O (usada) 
0- 8-0 (usada) 
0- 8- 6 (vella) 

0-3-5 

0-15- O (petita) 0- 1-3 
0- 1- O (de terra) 
2-0- O (aram) 

0-0-7 
0-16-6 (aram) 
0- 5-2 

0-0-6 (comuna) 

0- 3-6 
4-0- O (aram, gran) 

0-19- O (gran) 
0- 1-6 (de terra) 

3-11- O (aram) 
0- 5-6 (petita) 
0-8- o 

3-17- O (aram) 
4-14-0id. 

0-17- 6 
2-12-6 (aram, petita) 

0-10-6 
0- 5-6 (petita) 

4-10- O (aram) 
1-8-2 (nova) 

4- 6- O (aram) 
0- 1- o 
0-0- 5 (comuna) 

3- 3-9 (aram) 
1-10- o 
1- 2-6 (d'aram per rostir) 

0- 1- 5 
0-0-16 
0-1-10 
0- 1- 3 

0-10- O (petita d'aram) 
1- 0-6 (gran d'aram) 
0-16- o 

0-0-19 (blanca) 
0- 2- O (de terrissa per rostir) 



Índex de termes de l'ofici 

El conjunt aplega mots o expressions que són pròpies en el desenvolupament 
d'aquesta artesania. I tant es compilen de nominacions d'eines com de feines, 
com d'altres relatives a formes descriptives de la peça. Fins i tot algunes d'anec
dòtiques, però específiques del sector. Recordem que, com hem dit abans, alguns 
dels termes relacionats són habituals de la gent que treballa en el mateix ram de 
l'agulla, raó que considerem que no impedeix que figurin en aquest llistat. 

Adomassat, 54 
Agulla de cap, 57 
Agulla de cap negre, 58 
Agulla de cosir, 58 
Agulla de cosir matalassos, 58 
Agulla de fer el rivet, 59 
Agulla de passar vetes, 58 
Agulla de posar flocs, 58 
Almatrac, 12 
Amidar les teles, 37, 74 

Bastons: 59 
- el que pica, 60 
-l'esquerre, 60 
"Borlet", 40 
Bri, 56 
Borra, 45 

Cera verge, 45 
Coceril, 51 
Coixinet de les agulles, 60 
Coixinet per a seure, 60 
Colga, 39 
Colze, 80 
Cosir, 79 
Cosir les teles, 38, 79 

Cosolí, 51 
Cotó, 45 
Crin vegetal, 46 
Cutí, 53 

Desfer el matalàs, 72 
Didal, 61 
Didal de matalasser, 61 
Doblegar les teles, 75 
Domar, 64 
Dril, 56 

Embastar, 76 
Entornar, 65 
Escarpillar I Esparpillar, 66 
Escarpir, 66 
Escombra, 61 
Escombrar el terra, 74 
Estisores, 61 

Fer el rivet, 38, 81 
Fer el repunt a màquina, 69 
Fer els ullets, 70 
Fil de cànem, 46 
Fil de cosir, 4 7 
Fil de brodar, 4 7 
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Flàmula, 52 
Floc, 40 
Fil de cotó, 46 
Foradar els ullets, 69 

Ganxet, 61 
"Giro", 74 

Llana, 47 
Llana barbaresca, 48 
Llana d'anyell, 48 
Llana de blanqueria, 24, 48 
Llana de suro, 51 
Llana de "tenería", 48 
Llana de tesora, 48 
Llana merina, 48 
Llana negra, 48 
Llana rentada amb calç, 48 
Llana sarda, 48 
Llufa, 80 

Màquina de cosir, 62 
Màquina de passar la llana, 62 
Màquina de posar ullets, 63 
Màrfega, 12, 40 
Matalàs, 11, 39 
Matalàs a l'anglesa, 42 
Matalàs de borra, 14 
Matalàs de cinc pams, 41 
Matalàs de cotó, 14 
Matalàs de crin, 14 
Matalàs de llana, 14 
Matalàs de matrimoni, 41 
Matalàs de palla, 14 
Matalàs de sis pams, 41 
Matalàs de suro, 14 
Matalàs omplert a mà, 76 
Matalàs omplert a bot, 76 
Matalàs senzill, 42 
Metre, 63 

Palla,49 
Palla de moresc, 49 
Passar-vetes, 38, 77 
Pedaç, 78 
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Pèl, 50 
Picar la llana, 37, 73 
Ploma, 50 
Plomassa, 12 
Posar els ullets, 71 
Posar flocs, 78 
Posar les agulles, 76 
Posar puntades, 78 
Punt d'embastar, 65 
Punt aquí, punt allà, 65 
Punt de "realce", 65, 70 
Punt d'espasa, 65, 79 
Punxó,63 

Refer el matalàs, 72 
Regle, 64 
Repartir la llana, 75 
Repunt a màquina, 69 
Rivet, 40 
Roba de matalàs, 54 
Roba dels flocs, 50 
Roba dels pedaços, 51 

Senyalador, 64 
Senyalar el matalàs, 66 
Senyalar les teles, 66 
Suro, 51 

Teles, 51 
Terliç, 54 
Trespontí, 12 

Ullet de metall, 41, 55 
Ullets, 40 
Ullets al biaix, 56 
Ullets en quadre, 56 

Velló, 47 
Vestir el matalàs, 82 
Veta, 41, 55 
Vetes al biaix, 56 
Vetes en quadre, 56 
Volva, 56 

Xarpellera, 51, 52 



Fonts manuscrites 

[Acords 1 09] Liber consiliorum anni con
sulatus ... Anys 1525-1526. Registre 
núm. 109. Acords Municipals. 
FMT.AHT. 

[Acords 163] Consulat et consilii civitates 
Tarracone .. Anys 1617-1618. 
Registre núm. 163. Acords Muni
cipals. FMT. AHT. 

[Acords 206] Borrador de la nova 

extracció de cònsols y demés officials ... 
Anys 1605-1711. Registre núm. 
206. Acords municipals. FMT. 
AHT 

[Acords 209] Borrador de la nova 

extracció de consols y demés officials ... 
Anys 1711-1713. Registre núm. 
209. Acords municipals. FMT. 
AH T. 

[Acords 210] Borrador de la nova 
extracció de consols y demés officials ... 
Anys 1713-1714. Registre núm. 
210. Acords Municipals. FMT. 
AH T. 

[Acordspl146] Acords ple. Actes munici
pals. Ajuntament de Tarragona. 
Núm. 146 Anys 1-1-1932 a 27-7-
1933. AHMT. 

[Actas 20] Actas del Ayuntmniento. 
Comisión permanente. Del 1 de 
febrero al 27 de diciembre de 
1946. Núm. 20. AHMT 

[Actas 31] Actas del Ayuntamiento. Comi
sión permanente. De octubre de 

1954 ajunio de 1955. Núm. 31. 
AHMT. 

[Bapt 2] Llibre de Baptismes. Catedral 
de Tarragona. Tom 2. Anys 1577-
1588. AHAT. 

[Bapt 3] Llibre de Baptismes. Catedral 
de Tarragona. Tom 3. Anys 1588-
1596.AHAT. 

[Bapt 4] Llibre de Baptismes. Catedral 
de Tarragona. Tom 4. Anys 1597-
1604.AHAT. 

[Bapt 11] Llibre de Baptismes. Catedral 
de Tarragona. Tom 11. Anys 
1698-1714.AHAT 

[Bapt 16] Llibre de Baptismes. Catedral 
de Tarragona. Tom 16. Anys 
1770-1777. AHAT 

[Bapt 21] Llibre de Baptismes. Catedral 
de Tarragona. Tom 21. Anys 
1807-1811. AHAT 

[Bapt 22] Llibre de Baptismes. Catedral 
de Tarragona. Tom 22. Anys 
1811-1819. AHAT 

[Bapt 24] Llibre de Baptismes. Catedral 
de Tarragona. Tom 24. Anys 
1826-1830. AHAT. 

[Bapt 26] Llibre de Baptismes. Catedral 
de Tarragona. Tom 26. Anys 
1838-1849. AHAT. 

[Bapt 29] Llibre de Baptismes. Catedral 
de Tarragona. Tom 29. Anys 
1859-1863. AHAT. 
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[Baptcons] Llibre de Baptismes. Parrò
quia de Constantí. Tom 3. Anys 
1789-1825. AHAT. 

[Baptgar] Libra de Bautizos. Parròquia 
de St.Joaquim. Carrutxa. Tom 
11. APG. 

[Baptm] Llibre de Baptismes. Parròquia 
de Sant Miquel Arcàngel de 
Mont-roig. Tom. l. APM. 

[Baptmon] Llibre de Baptismes. Parrò
quia de Montagut. Tom 18. Anys 
1795-1844. AHAT. 

[Baptsj 6] Llibre de Baptismes. Parrò
quia de SantJoan de Tarragona. 
Tom 6. Anys 1875-1879. AHAT. 

[Baptsj 7] Llibre de Baptismes. Parrò
quia de Sant Joan de Tarra
gona. Tom 7. Anys 1879-1884. 
AHAT. 

[Baptvall119] Llibre de Baptismes. Par
ròquia de Valls. Tom 119. Anys 
1819-1851. AHAT. 

[Baptvall617] Llibre de Baptismes. Par
ròquia de Valls. Tom 617. Anys 
1845-1854.AHAT 

[Confraria] Llibre de la confraria dels 
perayres lo qual feren scriure Joan 
Bendell berreter e Guillem Benestrull 
perayre. Any 1503. Armari núm. 
19, lligall núm. 21. AHMT. 

[Eleccions 1222] Elecciones, 1975. Actas 
elecciones jurados de empresas y 
enlaces. Sindicato Textil. Caixa 
núm. 1222. Fons: CNS-AISSP. 
AH T. 

[Eleccions 1224] Elecciones Fase Naci
onal, año 1971. Sindicato Textil. 
Caixa núm. 1224. Fons: CNS
AISSP. AHT. 

[Eleccions 1229] Elecciones. Sindicato 
Provincial Textil. Any 1971. Caixa 
núm. 1229. Fons: CNS-AISSP. 
AH T. 
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[Eleccions 1230] Elecciones Fase Naci
onal, año 1971. Sindicato Textil. 
Caixa núm. 1230. Fons: CNS
AISSP.AHT. 

[Estatuts 879] Estatutos del Sindicato de 
Trabajadores del Ramo de la Aguja. 
Any 1931. Expedient núm 879. 
Fons: CCA. AHT. 

[FNT 2] 1VIanual. Notari: Joan Comes. 
Anys 1490-1513. Signatura núm. 
2. FNT.AHT 

[FNT 8] iVIanual. Notari: Damià Cili. 
Anys 1543-1555. Signatura núm. 
8. FNT.AHT 

[FNT 12] ivlanual. Notari: Damià Cili. 
Anys 1561-1563. Signatura núm. 
12. FNT. AHT 

[FNT 13] 1Vlanual. Notari: Damià Cili. 
Anys 1576-1577. Signatura núm. 
13. FNT. AHT 

[FNT 15] lvlanual. Notari: Damià Cili. 
Any 1584. Signatura núm. 15. 
FNT. AHT. 

[FNT 52] Manual. Notari: Sebastià 
Llagostera. Anys 1565-1579. Sig
natura núm. 52. FNT. AHT 

[FNT 58] Capítols. Notari: Sebastià 
Llagostera. Anys 1575-1608. Sig
natura núm. 58. FNT. AHT 

[FNT 63] Manual. Notari: Miquel 
Casals. Anys 1581-1594. Signatura 
núm. 63. FNT. AHT 

[FNT 67] ¡"[anual. Notari: Jaume 
Lera. Anys 1572-1573. Signatura 
núm. 67. FNT. AHT 

[FNT 87] Inventaris. Notari: Bernard 
Gendre. Anys 1592-1608 (hi ha 
documents de dates més endarre
rides) Signatura núm. 87. FNT. 
AHT 

[FNT 91] Manual. Notari: Bernard 
Gendre. Anys 1592-1593. Signa
tura núm. 91. FNT. AHT 



[FNT 93] Inventaris. Notari: Bernard 
Gendre. Anys 1596. Signatura 
núm. 93. FNT. AHT 

[FNT 112] Inventaris. Notari: Francesc 
de Reverté. Anys 1592-1615. Sig
natura núm. 112. FNT. AHT 

[FNT 126] Testaments. Notari: Joan 
Cerdà. Anys 1537-1543. Signatura 
núm. 126. FNT. AHT 

[FNT 161] Manual. Notari: Tomàs 
Balaguer. Any 1616. Signatura 
núm. 161. FNT. AHT 

[FNT 199] Inventaris i Encants. Notari: 
Agustí Alemany. Anys 1646-1653. 
Signatura núm. 199. FNT. AHT. 

[FNT 200] Inventaris i Encants. Notari: 
Agustí Alemany. Anys 1653-1694. 
Signatura núm. 200. FNT. AHT. 

[FNT 346] Inventaris. Notari: Francesc 
Fochs. Anys 1685-1732. Signatura 
núm. 346. FNT. AHT. 

[FNT 409] Encants. Notari: Josep 
Fochs. Anys 1733-1745. Signatura 
núm. 409. FNT. AHT. 

[FNT 410] Inventaris. Notari: Josep 
Fochs. Anys 1733-1751 Signatura 
núm. 410. FNT. AHT. 

[FNT 433] Testaments. Capítols Matri
monials. No tari: Salvi Rovira. 
Anys 1734-1763. Sígnatura núm. 
433. FNT. AHT. 

[FNT 450] Inventaris. Notari: José Ale
many. Anys 1749-1778. Signatura 
núm. 450. FNT. AHT. 

[FNT 510] Testaments. Notari: Pau 
Salas. Anys 1743-1761. Signatura 
núm. 510. FNT. AHT. 

[FNT 595] Inventaris. Testaments. No
tari: Francesc Albinyan Cosidor. 
Anys 1772-1781. Signatura núm. 
595. FNT. AHT. 

[FNT 596] Inventaris. Testaments. No
tari: Francesc Albinyana Cosidor. 

Anys 1747-1751. Signatura núm. 
596. FNT. AHT. 

[FNT 597] Inventaris. Testaments. No
tari: Francesc Albinyana Cosidor. 
Anys 1752-1761. Signatura núm. 
597. FNT. AHT. 

[FNT 599] Testaments. Notari: 
Francesc Albinyana Cosidor. Anys 
1762-1771. Signatura núm. 599. 
FNT.AHT. 

[FNT 601] Testaments. Notari: 
Francesc Albinyana Cosidor. Anys 
1762-1788. Signatura núm. 601. 
FNT. AHT. 

[FNT 808] Testaments. Inventaris. No
tari: Josep Busquets. Anys 1800-
1811. Signatura núm. 808. FNT. 
AHT. 

[FNT 810] Testaments. Inventaris. No
tari: Josep Busquets. Anys 1782-
1799. Signatura núm. 810. FNT. 
AH T. 

[FNT 1009] Manual. Notari: Pau Salas 
y Boní. Anys 1831-1832. Signatura 
núm. 1009. FNT AHT. 

[FNT 1017] Manual. Notari: Pau Salas 
y Boní. Anys 1849-1859. Signatura 
núm. 1017. FNT. AHT.. 

[FNT 1057] Escriptures. Capítols matri
monials. Testaments. No tari: 
Antoni Bosch Guardiola. Anys 
1840-1841. Signatura núm. 1057. 
FNT. AHT. 

[FNT 6800] Inventaris. Notari: Joan 
Comes. Any 1488. Signatura 
núm. 6800. FNT. AHT. 

[FNT 7878] Protocols. Notari: Josep 
Folch i Cabré. Any 1877. Signa
tura núm. 7878. FNT. AHT. 

[FNT 8240] Protocols. Notari: Josep 
Lluch. Any 1892 (volum 3er). Sig
natura núm. 8240. FNT. AHT. 

[FMTEH 1 7] Llibre de la passada del 
mur, ordenat els an)'S 1428 i 1429. 
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FMT. Sèrie: Economia i hisenda 
municipal, 1377-1859. Registre 
núm. 17.AHT 

[FMTEH 59] Llibre iv!ajor segon dels 
Comuns de la ciutat de Tarragona. 
Anys 1591-1602. FMT. Sèrie: Eco
nomia i hisenda municipal, 1377-
1850. Registre núm. 59. AHT. 

[FMTEH 62] Llibre del tauler de la 
Taula de Canvi o Dipòsits de la ciutat 
de Tarragona, en el bienni 1593-
1595. FMT. Sèrie: Economia i 
hisenda municipal, 1377-1859. 
Registre núm. 62. AHT. 

[Gremi 46-1] Ordenanzas del Gremi dels 
matalassers y banubers. Segle XVII. 
Fons: Gremis. Signatura núm. 46-
1.AHMB. 

[Gremi 46-3] Llibre de la cofraria del offici 
dels matalassers y banovers de la 
ciutat de Barcelona. Segle XVII. 
Fons: Gremis. Signatura núm. 46-
3.AHMB. 

[Gremi 46-5] Libra de Maestrias )' Con
sejos. Anys 1824-1838. Fons: 
Gremis. Signatura núm. 46-5. 
AHMB. 

[Gremi 46-6] Llibre dels Consells de 1738-
1817. Fons: Gremis. Signatura 
núm. 46-6. AHMB. 

[Gremi 46-10] Libra de fadrins y apre
nents. Anys 1676-1849. Fons: 
Gremis. Signatura núm. 46-10. 
AHMB. 

[Matr 2] Llibre de matrimonis. Catedral 
de Tarragona. Tom 2. Anys 1577-
1588.AHAT 

[Matr 5] Llibre de matrimonis. Catedral 
de Tarragona. Tom 5. Anys 1602-
1615.AHAT 

[Matr 6] Llibre de matrimonis. Catedral 
dt? Tarragona. Tom 6. Anys 1615-
1631. AHAT 
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[iVIatr 7] Llibre de matrimonis. Catedral 
de Tarragona. Tom 7. Anys 1631-
1652.AHAT 

[Aiatr 10] Llibre de matrimonis. Cate
dral de Tarragona. Tom 10. Anys 
1717-1742. AHAT 

[A'latr 12] Llibre de matrimonis. Cate
dral de Tarragona. Tom 12. Anys 
1765-1800. AHAT 

[1Vlatr 13] Llibre de matrimonis. Cate
dral de Tarragona. Tom 13. Anys 
1800-1811. AHAT 

[ Matr 15] Llibre de matrimonis. Cate
dral de Tarragona. Tom 15. Anys 
1828-1843. AHAT 

[Matr 17] Llibre de matrimonis. Cate
dral de Tarragona. Tom 17. Anys 
1852-1866. AHAT 

[Milícia] iVIilicias. Del 13 noviembre 
1820 al 9 abril1822. AHMT. 

[}VIN 43] Manual notarial. Notari: Joan 
Comes. Any 1464-1465. Signa
tura núm. 43. Inventaris dels lli
bres de notes (li bri notularum). 
Catedral de Tarragona. AHAT 

[iVIN 60] Llibre de 1517. Manual nota
rial (no s'indica el notari). Any 
1517. Signatura núm. 60. Inven
taris dels llibres de notes (libri 
notularum). Catedral de 
Tarragona. AHAT. 

[iv1N61b] Llibre de 1520-21. Manual 
notarial (no s'indica el notari). 
Any 1520. Signatura núm. 61b. 
Inventaris dels llibres de notes 
(li bri notularum). Catedral de 
Tarragona. AHAT. 

[MN 62] Llibre de 1522. Manual nota
rial. Notari: Nicolau Rossell. Anys 
1521-1522. Signatura núm. 62. 
Inventaris dels llibres de notes 
(li bri notularum). Catedral de 
Tarragona. AHAT. 



[Òbits 1] Llibre d'òbits. Catedral de 
Tarragona. Tom 1. Anys 1766-
1782.AHAT 

[Òbits 2] Llibre d'òbits. Catedral de 
Tarragona. Tom 2. Anys 1782-
1798.AHAT 

[Òbits 4] Llibre d'òbits. Catedral de 
Tarragona. Tom 4. Anys 1809-
1819.AHAT 

[Òbits 5] Llibre d'òbits. Catedral de 
Tarragona. Tom 5. Anys 1819-
1837.AHAT 

[Òbits 6] Llibre d'òbits. Catedral de 
Tarragona. Tom 6. Anys 1837-
1852.AHAT 

[Òbits 7] Llibre d'òbits. Catedral de 
Tarragona. Tom 7. Anys 1852-
1857.AHAT 

[Òbits 8] Llibre d'òbits. Catedral de 
Tarragona. Tom 8. Anys 1857-
1866.AHAT 

[Òbits 9] Llibre d'òbits. Catedral de 
Tarragona. Tom 9. Anys 1866-
1880.AHAT 

[Òbits 1 O] Llibre d'òbits. Catedral de 
Tarragona. Tom 10. Anys 1880-
1897.AHAT 

[ Òbitssj 3] Libra de óbitos del hospital 
militar del Seminario Tridentina de 
Taragona. Parròquia de Santjoan, 
Tarragona. de 22 juny a 17 
setembre de 1811. Núm. 3. AHAT 

[ Òbitssj 1] Llibre d'òbits. Parròquia de 
Sant Joan, Tarragona. Núm l. 
Anys 1839-1841. AHAT 

[ Òbitssj 11] Llibre d'òbits. Parròquia de 
SantJoan, Tarragona. Núm. 11. · 
Anys 1842-1851. AHAT 

[ Òbitssj 12] Llibre d'òbits. Parròquia de 
Santjoan, Tarragona. Núm. 12. 
Anys 1852-1864. AHAT 

[ Òbitssj 13] Llibre d'òbits. Parròquia de 
SantJoan, Tarragona. Núm. 13. 
Anys 1864-1871. AHAT 

[ Òbitssj 14] Llibre d'òbits. Parròquia de 
SantJoan, Tarragona. Núm. 14 
Anys 1871-1874. AHAT 

[ Òbitssj 15] Llibre d'òbits. Parròquia de 
SantJoan, Tarragona. Núm. 15. 
Anys 1874-1884. AHAT 

[Òbitssj 16] Llibre d'òbits. Parròquia de 
SantJoan, Tarragona. Núm. 16. 
Anys 1884-1893. AHAT 

[Obra 8] Libra que contiene los cuadernos 
de cuentas de la Administración de la 
obra correspondientes a los años de 
1560 hasta el de 1579. Núm. 8. 
AHAT 

[Obra 9] Libra que contiene los cuadernos 
de cuentas de la Administración de la 
obra correspondientes a !Ds años de 
1581 hasta el de 1599. Núm. 9. 
AHAT 

[Poncelles] Capbreu de les Poncelles de la 
ciutat de Tarragona, Anys 1551-
1621. Armari núm. 19, lligall 
núm. 26. AHMT. 

[RCAN] Naixements. Registre Civil 
d'Aiguamúrcia. Jutjat de Pau 
d'Aiguamúrcia (Citem pel tom i 
per la pàgina. 

[RCAlN] Naixements. Registre Civil 
d'Albagès. Jutjat de Pau d'Al
bagès. (Citen pel tom i per la 
pàgina). 

[RCAmN] Naixements. Registre Civil 
de l'Ametlla de Mar. Jutjat de Pau 
de l'Ametlla de Mar (Citem pel 
tom i pel foli). 

[RCBD] Defuncions. Registre Civil de 
Blancafort. Jutjat de Pau de Blan
cafort (Ci tem pel tom i per la 
pàgina). 

[RCBN] Naixements. Registre Civil de 
Blancafort. Jutjat de Pau de Blan
cafort (Ci tem pe 1 tom i per la 
pàgina). 
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[RCMN] Naixements. Registre Civil de 
Mont-roig del Camp. Jutjat de 
Pau de Mont-roig del Camp 
(Citem pel tom i per la pàgina). 

[RCPN] Naixements. Registre Civil del 
Perelló. Jutjat de Pau del Perelló 
(Citem pel tom i per la pàgina). 

[RCPrN] Naixements. Registre Civil de 
Pradell de la Teixeta. Jutjat de 
Pau de Pradell (Citem pel tom i 
pel foli). 

[RCSN] Naixements. Registre Civil de 
Senan. Jutjat de Pau de Senan 
(Citem pel tom i per la pàgina). 

[RCScN] Naixements. Registre Civil de 
Sant Carles de la Ràpita. Jutjat de 
Pau de Sant Carles de la Ràpita 
(Citem pel tom i per la pàgina). 

[RCTDAHM] Defuncions. Registre 
Civil de Tarragona. Ajuntament 
de Tarragona. AHMT (Citem pel 
tom i pel nombre d'expedient). 

[RCTMAHM] Matrimonis. Registre 
Civil de Tarragona. Ajuntament 
de Tarragona. AHMT (Citem pel 
tom i pel nombre d'expedient). 

[RCTNAHM] Naixements. Registre 
Civil de Tarragona. Ajuntament 
de Tarragona. AHMT (Citem pel 
tom i pel nombre d'expedient). 

[RCTD] Defuncions. Registre Civil de 
Tarragona. Jutjat de primera ins
tància (Citem pel tom i pel foli). 

[RCTM] Matrimonis. Registre Civil de 
Tarragona. Jutjat de primera ins
tància (Citem pel tom i pel foli). 

[RCTN] Naixements. Registre Civil de 
Tarragona. Jutjat de primera ins
tància (Citem pel tom i pel foli). 

[REGCEM1] Libra 1. Registro Cemen
terio de Tarragona. Da principio el 
1 Q de Julio de 1854 y acaba el 
1876 -és incomplet- (Citem per 
l'any i pel registre de defunció). 
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[REGCEM2] Llibre 2. Enterraments. 
Anys 1933-1942. Cementiri de 
Tarragona (Citem per l'any i pel 
registre de defunció). 

[REGCEME] Llibre d'enterraments. Illa 
de St. Tobies. Cementiri de 
Tarragona (Citen per l'any i pel 
full de registre). 

[REGCEMN] Nichos, sepulturas, sar
cófagos. núm. 1 a 300. Cementiri 
de Tarragona (Citem per la 
pàgina). 

[Resolucions 516] Llibre de Resolucions de 
diferents confraries en poder de Pau 
Salas, notari. Anys 1742 a 1762. 
Signatura núm. 516. FNT. AHT. 

[ 1àuler] Llibre del Tauler. Del segle XV 
al XVIII. ACT. Sense foliar. Citem 
per la data. 
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Apèndix fotogràfic 





I. Cotó, crin i llana. 

2. El quatre tipus 
d 'agulla, el punxó, 
Ics tisores i la cera. 
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3. Kls basions 
i el coixinet per a seure. 

4. FJ ganxet, 
les agnlles de cap negre, 

els uUets i el didal. 
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5. El fil de cànem, 
les ve tes i el fl oc 

de damunt i el de so ta 
uni ts pe r fil. 

6. La te la nova, 
estesa al terra, 

pe r prendre mides 
i amb el senyalador 

es fa el se nnyal al lloc 
on brodarà els ullets. 
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7. Amb el punxó 
a la mà dreta 
forada la tela. 

8. L' ulle t fe L a mà 
vist per les dues ca res 

de la tela. 
En una s' h i observa 
el peda que fa 
d e reforç. 



9. Col-locació de 
l'ullet de metall 

migançan t la màqui na. 

10. Mostra d ' ullets 
de memll e n un bocí 

de tela. 
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I I . El matalasser 
retira la llana 
d \m matalàs u <H 

que caldrà refec 

1~. L"home. amb el~ 
bastons a la mà. 
inicia racció de picar 
la llana. 



13. A mesura que va 
pi cam , la ll ana 

es to rn a esponjosa 
i perd la fo rma 

compaCLa del matalàs. 

14. A cada cop e nlaira 
un bocí de ll ana 

que sacsej a i estira amb 
l'aju t de ls basto ns. 
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15. Re tira i fa caure 
al te rra el bocí de 
llana treballa!. 

16. Picada la llana, 
ha estés primer una 

ro ba qualsevo l al te rra 
i a l da munt la tela 
de matalàs doblada. 
Pre n mi des. 



17. \'a doblegant 
sem pre per la meitat 

e l rull de sobre 
de la tela. 

18. Al final queda 
,; ta to ta la part 

;o tana de la roba. i la 
de sobre doblegada. 
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19. A grapats, col·loca 
la ll ana al lloc. 

20. Arregla la llana de 
les vores, per tal que 
no surti més en llà de 
la mida de la tela. 



2 1. l la estès l'altra 
cara de la tela per 
sobre la llana i la 

uneix pels cantons 
clavant-hi unes agu lles 

de cap negre. 

22. (.;n i des les pumes, 
ressegueix les vores 
i també le apunta 

amb agulles del 
mateix tipus. 

143 



144 

23. Introdue ix , 
te la encl ins, la ll ana 
que a la fowgrafia 
ante rior hem vi L que 
onia fora. 

2-4. Enfila l'agulla de 
passar vetes. 



25. Amb el mata làs 
comple ta me nt 

apuntat, co me nça a 
passar les vetes 

de la vora . 

26. Passa l'alu·a 
rengle ra de ve tes 

i con forme avança 
la posiwra de l'artesà 

és més forçada. 
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27. Detall de l'acció 
dc passar ve tes. 

28. Amb les \'e tes 
al lloc, j a es po t cosir 
el matalàs. 



29 i 30. Deta ll de les 
mans del m a La ia ·ser 

quan cus. 
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3 1. El pu nt del cosit , 
abans de resar e l fi l. 

32. Avança per la vora 
i es veu com quede n 
els cantons en aquesta 
primct·a fase. 



33. Cosit to t e l vo ltant, 
introdu eix l'ex trem 
canto ne r de la te la, 

mata làs encl ins. 

34. Cus vertica lm ent 
la roba de l ca m ó 

·per evita r que e l bocí 
fi ca t clin s surti . 
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35. Fa e l rive t. 
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36 i 37. Amb una mà 
subjecta el gruix que 

formarà el rive t i amb 
l'altra cus. 
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n cop acaba t . 
3 . . - ben co l l el rivet, I es 

cana Ie re fo nna unes , 
verLicals. 

tal - en lle t.it. 39. Ma as 





De sobte, hom s'adona 

que hi ha algun procés 
manual que sempre ha 

vist fer i que en un 
tancar i obrir d'ulls 

s'ha canviat el rumb. 
Això ha passat amb 

els matalassers. 
A Tarragona ja no 

existeix l'ofici, ni gairebé 
matalassos de llana. 

Per això, amb aquest 

recull, hem volgut fer que 
aquesta feina artesanal 

passi a formar part 
d'una memòria 

col·lectiva inesborrable 
com a testimoni 

d'una època. 

Maria Ter esa 

Muntanya i Martí 
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