
RAMÓN TARÍN LÓPEZ 

ELS ALIAGA: UNA FAMÍLIA DE BOTERS 
I ALADRERS ESTABLERTA A ALAQUÀS 
A PRINCIPI DE SEGLE 

Agraïm a les famílies Aliaga-Marí d'Alaquàs i Leandro-Mestre d'Ontinyent la 
seua col·laboració i de manera especial, a Pepe Aliaga per mantindre viva la 
memòria dels seus avantpassats. 

NOTES BIOGRÀFIQUES DE LA FAMÍLIA MESTRE-ALIAGA 

La família Mestre-Aliaga es va establir a Alaquàs l'any 1913, a la casa núm. 
68 del carrer de les Eres (la casa dels Tomatos). Es tracta d'una família d'artesans 
procedents d'Ontinyent d'on són naturals alguns dels seus membres. El nucli 
familiar està composat pel matrimoni Leandro Mestre i Sebastiana Marca. 
Acompanyava el matrimoni la seua filla Maria Mestre Marca i el seu marit Anto-
nio Aliaga Penalba (el tio Toni l'Aladrer) amb un fill de dos anys: Antonio 
Aliaga Mestre (Toni el Boter). 

Leandro Mestre, el patriarca de la família, exercia de mestre boter a Ontinyent 
on tenia un petit taller. Del sector boter del Grau de València havia rebut, temps 
enrere, unes ofertes de treball molt interessants que van motivar l'eixida del 
poble. La tonelleria que comparteix amb el seu fill Leandro ofereix escasses 
perspectives de futur atés el seu caràcter localista, aleshores va pensar que el 
desenvolupament d'un treball a València li permetrà un horitzó amb majors pos-
sibilitats d'expansió. 

Leandro Mestre va plantejar al seu gendre la conveniència d'acompanyar-lo en 
el seu viatge per participar en un futur econòmic moll suggerent, cosa que el tio 
Toni va acceptar sense vacil·lar. La marxa es va concretar per l'any 1913. A 
Ontinyent va quedar el seu fill a càrrec de la tonelleria 

Leandro Mestre és oriund d'Alaquàs i pertanyia a la rama genealògica de la 
família Mestre. Havia nascut a la meitat del segle passat al carrer de l'Arbre, 
núm. 8', la casa on hui viu Pep Ferrer, un corralot que a la postguerra va ésser 

1 En aquesta època, el carrer de l'Arbre arribava des de l'hort del tio Ximo el Quartero a la mateixa 
Sequieta, formant en aquell temps l'actual illa de cases existent entre el carrer de l'Arbre i Santa Cecí-
lia, camps d'horta fins a ben enlrat el present segle. 
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un taller de carros propietat de Sebastià Alòs, el tio Sebastià. D'acord amb les 
dades biogràfiques que ens aporta un besnét, Pepe Aliaga, aquest home i un 
germà seu treballen de boters al Port del Grau de València on Leandro és l'en-
carregat d'una colla de boters que es dedica a calafatar i reparar els bocois i 
barrils dels vaixells que transporten el vi. Els dos germans estan vinculats al 
partit carlista i han viscut el període d'avalots i convulsions que va culminar 
amb la revolució de 1868. La seua pertinença a l'idealisme carlista els va com-
portar situacions incubades per les recialles del sexenni democràtic que sembla 
estar encara present. 

Acudeixen al treball tots els dies a peu. Durant el trajecte, són assaltats amb 
freqüència per homes armats dels que escapen amb l'esglai al cos. Al mateix 
domicili, moltes nits 
s'escolten veus extran-
yes de gent que intenta 
entrar a la vivenda. El 
cavalló que voreja la 
tàpia del corralot faci-
lita l'accés a l'interior 
de la casa i els dos ger-
mans s'han de turnar 
durant la nit per vigilar 
amb l'escopeta carre-
gada. 

La situació es va fer 
insostenible i l'any 
1875 Leandro va emi-
grar a terres catalanes 
mentre que el seu 
germà ho farà a 
Albaida. El jove Lean-
dro, refugiat a Barce-
lona, s'hi estableix tre-
ballant de boter al 
mateix port de la ciutat. 
Coneix a Sebastiana 
Marca, una xica de 
Girona amb qui es va 
casar l'any 1881. L'any 
1882 va nàixer Francis-
queta, la filla major del 
matrimoni i mare de 
Maria Mestre, d'Ala-
quàs. Façana de l'antiga tonelleria de Leandro Mestre al Camí dels 

Carros, núm. 19, d'Ontinyent. 
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El 1885 va arribar una carta del seu germà que el convidava a treballar al seu 
costal. Leandro, que sembla no trobar-se a gust a Barcelona després de deu anys 
d'estada, no ho dubta i es trasllada a Albaida amb la seua família. En aqueixa 
localitat va nàixer Maria, la segona de les filles, on viurà els dos anys marcats 
per la mortalitat del còlera que va assolar la població. En 1887, Leandro Mestre, 
infatigable viatger, es va establir a Ontinyent a la casa núm.. 19 del Camí dels 
Carros. La mateixa nit d'arribada naix el seu fill Leandro. En aquesta casa va 
fundar la tlonelleria i una dinastia de boters que ha passat de pares a fills fins a la 
cinquena generació2. 

La família Mestre-Aliaga arriba a Alaquàs en una època prebèl·lica. Pertot 
arreu d'Europa es respira un clima bel·ligerant que acabarà en l'escenari de la Pri-
mera Guerra Mundial. El conflicte desencadenat a 1914 va propiciar unes condi-
cions de treball beneficioses per al sector boter que es veurà desbordat per la 
demanda dels mercats dels països de confliclc. 

València, com a porta de mar, ha conservat una anliquíssima tradició tonellera 
als voltants del port de València, atés que és un centre més important en la 
comercialització dels vins. L'hegemonia del port de València com el més impor-
tant d'Espanya arrossegaria ja a principis del segle l'entrada de cases comercials, 
tant estrangeres com del País Valencià, com ara Joan Antoni Mompó (1900), 
Vicent García Pla (1920), Augusto Egli (1903) o Bodegas Echenk (1927). En 
conjunt, en 1914, ja hi havia més de vint firmes exportadores operant al barri del 
Grau. El carrer de les Fusteries o el de l'Arquitecte Alfaro es caracteritzaran pels 
gegants cellers situats al costat del ferrocarril. 

Del port de València eixcn els vaixells carregats de cons i bótes plens de cere-
als i tota classe d'aliments cap als països en conflicte. Els barrils i les bótes són 
els recipients més utilitzats per emmagatzemar la mercaderia i després seran des-
mantellats i reutilitzats al front per construir trinxeres. El sector boter viurà una 
època de prosperitat desconeguda per a la classe assalariada que arribarà a cobrar 
un sou d'un duro de plata per dia. Una diferència sense precedents en relació a 
altres activitats. 

Leandro Mestre treballa sis anys entre les colles de boters del Grau, però va 
morir inesperadament afectat per una pulmonia en 1919. Arran de la seua mort, 
el seu gendre, el tio Toni l'Aladrer, queda com a únic mestre boter d'Alaquàs. En 
realitat, ell era mestre d'aixa i tota la seua vida havia treballat a un taller de carros 
d'Ontinyent. Tot i això, l'adaptació al sector boter no va representar cap dificultat 
per ell. 

El període feliç dels anys vint no sols es va concentrar als barris marítims sinó 
que es va estendre als pobles de tradició agrícola com Picanya, Torrent o Aldaia. 
Una idea de l'envergadura d'aquest sector a Torrent són els 72 oficials i 25 apre-

2 En l'actualitat, el jove Albert Sanchis Mestre treballa d e boter a la mateixa tonelleria del Camí 
dels Carros, 19, amb el savi consell del seu iaio Leandro Mestre Belda. 
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Grau de València. Destaca la nombrosa presència dels tonells al carrers marítims que mostra la gran 
activitat exercida pel sector boter als anys vint. 

Fotografia d'un carro carregat de cuiros de vi al celler d'Augusto Egli al Cabanyal de València al vol-
tant dels anys vinl. El carro, malgrat ésser el mitjà de transport més rudimentari, ha estat el comple-
ment ideal del ferrocarril (foto cedida per Pep Aliaga). 
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nents que s'aglutinen al voltant de les vuit tonelleries existents3. 

En aquestes dates, el tio Toni l'Aladrer obri un taller de tonelleria al carrer 
Nou, 6. És un casa adquirida amb els diners que li han tocat de la loteria. La 
tonelleria s'estableix al fons del corral, a la part trasera de la vivenda. El tio Toni 
l'Aladrer és un home independent i emprenedor i, com els boters feien general-
ment treballs de fusteria, ben aviat es va especialitzar en la reparació de forçats, 
cametes, timons, joets o xerugues. Així doncs, al seu taller es fabricaran tots 
aquests elements que s'empren a Alaquàs. 

A la casa del carrer nou, el matrimoni tindrà quatre filles: Maria, que morirà 
al poc de nàixer quan era sol una albada; Maria, Carme i Fina. Toni el fill major, 
aprendrà les tècniques del treball i ajudarà son pare. 

Carro de característiques especials emprat per al transport de bocoixos (dibuix d'Enric Ferrer, sobre 
una idea de Pep Aliaga). 

ELS CELLERS 

En el primer quart de segle, Alaquàs compta amb una població vitícola molt 
important quantitativament. Les cases dels llauradors que disposen de trulls i 
cellers per elaborar vi passen la trentena. El celler és el lloc destinat a la criança i 
conservació del vi per mitjà de dipòsits de fusta com el bocoi, la bóta, el cono, el 
fudre, etc, que es mantenen col·locats en posició fixa sobre la paret. 

La capacitat dels dipòsits és variable, mentre que el barril (bóta menuda) és el 
més xicotet de tots, la bóta corrent sol tindre una capacitat de 800 litres, però la 

3 No sabem amb certesa si en les citades dates Alaquàs comptava amb alguna tonelleria. Tampoc 
hi ha dades fiables que ens indiquen l'existència de tonelleries a Alaquàs abans del segle XIX. Tot i 
que no podem precisar-ho, possiblement hi haja hagut boters des de sempre, atés que la presència de 
la pràctica vitícola es coneix des de principis de la romanització al País Valencià a través dels abun
dants restes d'àmfores de vi i gerres d'oli així com vestigis d'almàsseres i cellers apareguts a la vila 
romana de l'Ereta dels Moros, situada a la part de dalt del barranc dels cavalls on precisament s'a
caba el terme d'Alaquàs. 
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La fabricació exclusiva de xicotels cons o barrils d'encàrrec posa de relleu l'afecte per un ofici que es 
resisteix a desaparéixer. 
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bóta gran pot arribar als vint-i-cinc mil litres4. El bocoi clàssic, també anomenat 
transport, tenia una cabuda de 800 litres, però n'existien amb mides que variaven 
entre els 300 i els 1000 litres. El bocoi es diferencia de la bóta per estar fet amb 
dogues més gruixudes i cércols de ferro més potents5. El con és el dipòsit de 
fusta de major tamany de tots, amb una capacitat fins a 25.000 litres. No és 
transportable i, com la bóta, es contrueix al mateix celler. El fudre és un dipòsit 
de grans dimensions que té la forma ovalada del barril. La seua capacitat pot 
arribar als 80.000 litres. Es caracteritza per un servei de conservació molt rigo-
rós ja que s'ha de calafatar constantment. El mitjà de transport és el ferrocarril6. 

El vi era transportat en cuiros de pell de cabra des dels cellers al punt de destí. 
El carro, malgrat ésser el mitjà de transport més rudimentari, ha estat comple-
ment del ferrocarril més utilitzat per al transport7. 

Cada any, quan arriba el temps de la verema, els llauradors d'Alaquàs treien 
dos mesos abans les bótes buides dels cellers per restaurar-les i netejar-les per 
recuperar-les per a criar el vi novell. En aquest temps, es reparen les dogues 
inservibles de les bótes, es canvien els cércols deteriorats o els gabarrots. També 
s'ha de netejar la bóta extraent la farga8 (solatge) del seu interior, així com el tàr-
tar (àcid) acumulat a les parets laterals. El procés es conclou introudint aigua 
calenta i unes cadenes per a després sacsar-lo amb dos homes per tindré una 
bona recuperació9. 

En aquesta època de l'any es concentra la major part de l'activitat del boter, 
per això el tio Toni l'Aladrer és sol·licitat en tots els cellers d'Alaquàs. Una tasca 
que serà desenvolupada, any rere any, per les respectives generacions artesanes 
de la família Aliaga. 

4 Les bótes han d'estar gitades al celler en posició horitzontal perquè es distribuïsca millor la 
càrrega de vi. Quan la bóta ha de romandre de peu, es reforcen les dogues del ions. 

5 Els bocoixos es construeixen amb dogues de cinc centímetres de gros atés que han d'ésser des-
plaçats d'un lloc a altre del celler fent-los rodar amb les mans per terra. Les bótes, com romanen 
fixes al celler, es construeixen amb dogues de tres centímetres. 

6 L'últim con de fusta va ésser construït pels germans Aliaga al celler de Joan Marchal al carrer de 
Vicent Brull al Cabanya). Tenia una capacitat de 75.000 litres. 

7 A València ha existit una tradició de carreters de vi. Els cuiros es transportaven en carros nor-
mals pero reforçats. En el transport de bocoixos s'han utilitzat carros provistos d'una gran plata-
forma sota la qual s'ajustaven cl barrils nugats. 

8 La farga és el residu derivat del most, brinsa i pell, que s'aculmulava durant el procés de fermen-
tació del vi. Quan l'acció del tarlàric afectava la qualitat del vi calia abocar-lo del tonell. 

9 Durant les diferents èpoques de restauració ha estat freqüent les troballes a l'interior de les bótes. 
Hi havia escopetes, trabucs o sables procedents de la guerra de Cuba. Aquests amagatalls d'armes 
estan relacionats amb períodes històrics d'avalots on els regislres domiciliaris eren corrents, sobretot 
al llarg del segle XIX, assolint el zenit a la revolució de 1868. 
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El mestre boter Antonio Aliaga Penalba (1884-1968). 

CLASSES DE FUSTA 

El tipus de fusta emprada en la fabricació de tonells o bótes ha estat variada i 
diferent degut a les característiques de les fustes, les quals se solen bufar amb el 
contacte amb el líquid, exercint una gran pressió sobre les dogues. 

En la fabricació dels cons, atés que no hi havia dogues per corbar, s'emprava 
la fusta de pi de Suècia perquè posseia major flexibilitat. En canvi, en els pro-
cessos que requerien el corbat de les dogues es treballava la fusta de roure o cas-
tany. Econòmicament, la fusta del roure tenia un cost més elevat i el preu del 
castany era més assequible, ara bé, el roure es caracteritza per donar-li un millor 
gust al vi. El roure podia ésser originari de França o Amèrica, tot i que la quali-
tat del roure francés gaudeix de major consideració per part dels enòlegs. 

La fusta del roure posseeix un porus que comunica l'interior amb l'exterior 
per mitjà de l'evaporització del líquid que conserva. Aquest procés de minva-
ment dota al vi del gust del roure, però cal prendre atenció perquè l'operació és 
delicada. Cal dir que el barril sempre ha tingut el desavantatge que el vi tindrà 
major gust a fusta com més vi s'haja evaporat. És per això que la consevació del 
barril resulta molt costós si hom no pertany al gremi professional. Actualment, 
el banil es manté per raons sentimentals. 
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Leandro Mestre Belda (1921) pertany a una dinastia de boters 
originaris d'Alaquàs. A la fotografia està cimentant les dogues. 

EL PROCÉS DE FABRICACIÓ DELS TONELLS 

En el procés de fabricació dels tonells intervenen elements com la fusta meca-
nitzada (dogues en bon estat de secat), cércols, gabarrots, foc i aigua. L'aigua i el 
foc produeixen el vapor necessari per al corbament de les dogues i aconseguir la 
forma ovalada del tonell. 

Les eines més comunes d'aquest procés són el torn, el refilador o xaço i el 
compàs. El torn s'emprava per a col·locar els cércols de ferro per la part exterior 
que quedaven subjectes per mitjà de petits gabarrotets de ferro. El refilador o 
xaço es diferencia en què el primer pot ésser meitat de ferro i meitat de fusta 
mentre que el segon és lot de fusta, ambdós servien per a ajustar el cércol mit-
jançant els colps continus d'un martell sobre la testa del refilador. El compàs 
s'emprava per marcar la circumferència del tonell, per a calcular la mida exacta 
se solien donar sis punts i el canto d'un duro al voltant del tonell. 

-147-



Detall de la cova celler on 
reposen les bótes i els cons 
construïts amb fusta de roure 
(celler de Leandro Mestre Belda 
a Ontinyent). 

Al celler, les bétes romanen en posició horitzontal 
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El boter havia de rebre la fusta en bones condicions, és a dir, ben eixuta. Des-
prés, havia de banyar-la perquè s'estovara de manera que amb el posterior con-
tacte amb el foc es creara un vapor entre els porus de la fusta. Les dogues, rectes 
a l'inici del procés, es col·locaven una al costat de l'allra sobre la base del cércol. 
El foc estava al centre del tonell i, quan el boter estimava que la fusta assolia la 
temperatura apropiada, que el boter deduïa per intuïció (per això el dit castellà "a 
ojo de buen cubero"), s'apretava amb un torn provist d'un cable d'acer, així ana-
ven doblant i tancant la fusta lentament mentre el boter colpejava el cércol sobre 
les dogues per donar-li la forma ovalada. 

Trascolador de vi. Espècie d'embut que servia per a trascolar el vi del con al bocoi. 

TRAJECTÒRIA ARTESANA DE LA FAMÍLIA ALIAGA 

Com hem dit abans, la concentració del sector boter al port del grau de Valèn-
cia en la primera meitat de segle contrastava amb l'escassa activitat tonellera a 
Alaquàs, a causa de la nul·la presència inversora dels grans cellers. Aquest fet 
vincularà la trajectòria artesana de la família dels Aliaga als sectors productors 
portuaris fins a la proclamació de la segona república. Serà durant aquest perí-
ode de republicanisme experimental quan Antoni Aliaga Mestre, cl tio Toni el 
Boter, coneixerà la seua dona Josefa Marí Bonet a la tonelleria on treballa al 
carrer de Vicent Brull del Cabanyal. Pepica pertany a una família de carreters 
del Grau; el seu iaio és conegut amb el malnom de Borumballero, que es dedi-
quen al transport de bótes, de fet, son pare i el seu oncle anaven tots els dies a 
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carregar els tonells que fa el tio Toni. Ella vivia al mateix carrer de Vicent Brull, 
on va nàixer, i solia visitar amb assiduïtat el taller perquè era amiga de la filla 
del patró. És el principi d'una relació que acabarà en noces. 

La primavera de 1936, el Grau vivia l'ambient bèl·lic del preludi de la guerra. 
Als carrers de la Malva-rosa es van construir barricades amb sacs d'arena. Hi ha 
un constant moviment de tropes inquietes cap a indrets desconeguts. Pepica es 
veurà involucrada en un tiroteig al carrer i s'hagué d'amagar als corrals de 
cavalls de remonta de l'exercit. En aquestes dates, el tio Toni el Boter i son pare 
treballen al Grau en una gran cooperativa tonellera impulsada pels sindicals que 
aglutina a tots els boters de València. 

Rebedor, dipòsit ovalat amb forma de con. Servia de base a la bóta en el procés de restauració. 

Auspiciats pels successos de la Malva-rosa, els nuvis plantejaren casar-se per-
què no sabien el que anava a passar. El pare de Toni es va oposar al principi per-
què no era partidari d'un casament en eixes circumstàncies, però les noces es van 
celebrar el 12 de setembre de 1936. El novençans es van instal·lar al domicili de 
la casa núm. 59 del carrer Major d'Alaquàs. En aquest pis va nàixer el seu fill 
major Toni (1937), després van vindre els bessons Pepe i Ximo (1941). Pepica, 
l'única filla del matrimoni, va nàixer el 1943. 

Enmig de l'escenari de la guerra, el tio Toni el Boter va ésser conduït al front 
de Girona i destinat, al poc de temps, a terres extremenyes, on va passar tota la 
guerra. 
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La situació laboral de la família Aliaga es va estabilitzar a principis de la 
dècada dels quaranta quan van entrar a treballar per a Industrias Ruiz, un celler 
situat al front del moll de l'estació d'Aldaia, propietat dels germans Ruiz, més 
coneguts com els Sisos. La fàbrica ocupava un terreny de més de vint mil metres 
i es trobava subdividida en dues seccions que acullen a una nau dedicada a la 
indústria del teixit i una altra que alberga el gran celler de vins i licors. 

Durant un decenni, els Aliaga desenvolupen el seu treball al celler dels Sisos. 
En 1954, els germans Ruiz vénen els terrenys de la fàbrica que són adquirits per 
la companyia DANONE. El tio Toni el Boter va ésser l'encarregat de desmante
llar tot el conjunt de bótes del celler per a subhastar les dogues com a fusta. En 
aquesta operació es van desmontar tres cons amb una capacitat de vint-i-cinc mil 
litres de cabuda cadascun. 

El mestre boter Antonio Aliaga Mestre (1911-1988) 

El període 1948-59 va estar marcat per una gran activitat de treball. El fort 
creixement de la demanda va proporcionar unes condicions econòmiques inte-
ressants. La clausura de diverses tonelleries va causar una baixada de la població 
botera que va afavorir a la resta del sector. Els Aliaga són sol·licitats de pobla-
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Antic esmolador manual provist d'una roda de pedra. 

dons limítrofs de València per realitzar treballs de restauració als cellers, fins i 
tot a la mateixa capital del Maestrat. La petita tonelleria que posseien des de 
1948 al carrer de Conca s'hi trobava farcida de feina i els tonells ocupaven algu-
nes dependències de la casa. 

Els Aliaga van adquirir una vivenda amb corrals destinats al ramat, al carrer 
del mestre Serrano d'Aldaia i traslladen la tonelleria a les velles naus d'ovelles. 
Tanmateix, la revolució en els sistemes de producció del sector industrial a la 
dècada dels seixanta, van determinar l'enfonsament d'una crisi que arrossegava 
la viticultura. L'aposta dels cítrics en detriment de la vinya en zones del Pla de 
Quart, Mas del Rei, carassols de Riba-roja, Morredondo, la Carrasqucra i, fins i 
tot, la Valls dels Alcalans, per citar tan sols les zones més pròximes, va accentu-
rar els símptomes de decadència al sector boler que es va agreujar amb l'aparició 
del plàstic. 

Pràcticament, els Aliaga són els darrers mestres boters de l'Horta Sud que van 
treballar per als cellers d'Higinio Domingo, Riera de Mislata, Abdón Ferrer de 
Picanya o Juan Marc del Cabanyal. 

Cal dir que els barrils de suc de taronja van ésser una eixida viable durant un 
trieni, tot i que les noves tècniques implantades a principi dels anys seixanta en 
el sector vinícola per a l'elaboració i criança del vi, com els dipòsits d'acer inoxi-
dable, van fer que els tonells perderen vigència atesa la seua obsolescència. 
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Al voltant de l'any 1969 es va produir l'eradicació dels sector boter a Alaquàs. 
La manca de perspectives per a un futur immediat va exigir una dràstica solució 
que va passar necessàriament per una reconversió laboral. 

Llavors, la família dels Aliaga es dedica des d'aleshores a la mecanització de 
cércols corbats per a una fàbrica de cadires. Curvados García, antiga fàbrica dels 
Maios, situada al Camí Vell de Torrent. 

Els germans Aliaga durant el procés de fabricació dels tonells al taller del carrer de Conca. 
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UTILLATGE BOTER QUE CONSERVA LA FAMILIA ALIAGA ON S'HI 
TROBEN DIVERSES EINES QUE VAN PERTÀNYER A LEANDRO MES
TRE CASABAN. EL CONJUNT DE LA MOSTRA DATA DE PRINCIPI DE 
SEGLE I EL SEU VALOR CULTURAL RESULTA MOLT INTERESSANT 

AIXA RECTA. Aixa de superfície plana amb què es desbastaven les dogues abans de passar-les pel ciment. 

AIXA VOLTA. Aixa de figura còncava emprada per fer les testes dels tonells. 
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CIMENT (RIBOT). Espècie de plana invertida de gran tamany provista de bancada amb ribet central 
d'acer utilitzada per a raspallar les juntes de les dogues. 

PLANA D'ORELLES. Plana característica d'allisar les fesles amb suports exteriors que s'agafaven 
amb les dues mans. 
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ESTOVADORS. L'estovador és la ferramenta amb que s'aplanava la superfície de les testes abans de 
fer el galze. L'ús de les eines estava determinat en funció de la varietat, tipus i tamany del bocoi, 
bóta, barril o bordalesa. 
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GALZADORS. Grup d'eines semblants utilitzades per a fer el galze o recalada a la testa dels fons 
dels lonells, cons i bótes. La varietat entre els galzadors es caracteritza pel tamany dels tallants. 
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PLANA XICOTETA. Plana d'allisar la superfície dels ribets que e's la part del fons que s'introdueix 
dins del galze. 

PLANA DE DESBARBAR. Varietat de plana moll útil per a polir les parets inleriors dels tonells. 
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XAÇO. Estri de fusta 
amb tall de ferro que 
servia per a fer baixar 
el cércol mitjançant 
continuats cops de 
martell sobre la base 
del xaço i al voltant 
del tonell. 

REFILADOR. Peça de ferro semblant al xaço. 
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DALLA. Eina antiga de desbarbar les arestes de les parets exteriors del barril, al mateix temps que 
eliminava les tonalitats fosques que solia adquirir la fusta del castanyer al banyar-se. 

MARTELLS. Varietat de martells utilitzats en la fabricació de bótes i aladres. 
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BORNADORS. Estris utilitzats per a fer els forats a les bótes i barrils després de marcats pel 
compàs. El foral també se solia fer amb un xicotet taladre. 
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ENCLUSA. Peça de ferro que servia de base 
per a reblar els forats on anaven col·locats els 
reblons. Aquesta eina porta incrustada a la base 
la data de fabricació de 1878. Pertany a l'uti
llatge que es conserva de Leandro Mestre 
Casaban. 

TORNS amb que s'apretaven les dogues 
en el procés de muntatge dels tonells. 
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