
ELS FERRERS D’ALAQUÀS (1875-1969)

Possiblement, i a hores d’ara, la paraula mestre ferrer siga una paraula bas-
tant desconeguda per a la gent més jove de la nostra societat, i menys enca-
ra la seua relació amb l’ofici que la defineix, però a bon segur que per a la
gent major, la figura del mestre ferrer es troba estretament lligada als seus
records més recents per haver-lo vist treballar incansable al seu taller, enmig
del mall i la maça, envoltat de fum i de foc, colpejant una i altra volta la peça
fins a donar-li la forma definitiva. No hi ha dubte que la nostra joventut desco-
neix tot al voltant d’aquell personatge que convertí el seu treball en una arte-
sania del foc i del ferro en un temps no massa llunyà però sí el suficient per-
què aquest ofici haja passat a les golfes més íntimes dels records de la nos-
tra infantesa. 

Val a dir que la població de ferrers focalitzada al nostre poble a finals del segle
XIX i bona part del segle passat, forma un nucli no massa rellevant que no
ultrapassen els dotze o tretze mestres ferrers en tot aquest període i que, a
més a més, molts d’ells van desenvolupar el seu treball a la ciutat o bé en
altres localitats properes. Habitualment, solen ser artesans que pertanyien a
una mateixa família o bé estaven lligats per vincles de parentesc, com el cas
de la família Martí1, on figuren una llista de ferrers i ferradors extraordinaris:
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Ramon Tarín i López

L’ofici de ferrer: l’art del foc i el ferro

1 En l’apunt i dades relacionades amb la genealogia del doctor Faustí Barberá Martí, tret de l’arxiu parroquial de
la vila d’Alaquàs, ja apareix un ferrer de la dinastia dels Martí en la partida de baptisme d’una germana del doc-
tor Faustí Barberà: “El día 4 de febrero de 1838 fue bautizada en esta iglesia parroquial por el cura ecónomo de
la misma, María de los Dolores Barberá, hija de Victorino, maestro de niños y de Fausta Martí. Abuelos paternos:



Ramon Martí Alabarta, José Martí Alabarta, Camilo Martí Martínez, Ramon
Martí Sáez, Ricardo Martí Sáez, Vicent Martí Moret, Vicent Martí Montesa,
etc. Tot sense oblidar altres sagues de mestres ferrers del poble: homes com
Vicent Moret Lladró, el tio Moret; Antonio García Montoro, Toni el Ferrer; o
Vicent Palop Martí, són un bon exemple. Tots ells ens han deixat un llegat que
és tota una escola en l’art del foc i del ferro. És per això que hem volgut estu-
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Vicente Barberá y Teresa Carpintero de Manises: Maternos: Francisco Martí y María Navarro de oficio herreros”,
“Un manuscrito de Don José Pertegás sobre el Doctor Faustino Barberá”, p. 79, Quaderns d’Investigació
d’Alaquàs, 1997.

Toni el Ferrer i la seua dona Maria, la
Redona, amb Paco el Potecari, un amic de
la família. Retrat de 1934.



diar i valorar els detalls més íntims del nostre passat a través de la revisió his-
tòrica d’una bona part del context social del segle XX, que ens apropen a la
figura del xicotet artesà que fou tan important en la història econòmica i
social d’Alaquàs, perquè l’ofici del ferrer passa per ser una de les activitats
artesanes més fonamentals en la recent història del nostre poble.

L’artesania del foc i del ferro no es centrava exclusivament en la típica figura
del ferrer de poble que es limitava a dentar corbelles o llossar relles, sinó que
oferia altres possibilitats de treball dins del mateix ofici; parcel·les com la
serralleria, manyà, reixeria o l’elaboració de tota classe d’eines domèstiques
relacionades amb la cuina són activitats alternatives que van aplicar molts
dels artesans que acabem de citar.

En aquest context del foc i del ferro hem pogut constatar, a través del corres-
ponent rastreig fet, com les tècniques emprades pels ferrers locals fins al pri-
mer quart de segle XX han estat unes tècniques primitives dins del tradicio-
nal ritme immobilista de l’ofici; excepte la introducció d’alguna novetat tecno-
lògica, com ara la xaruga moderna o les diverses tipologies de rutlles i birba-
dores incorporades a la dècada dels anys quaranta, la producció de l’utillatge
agrícola ha estat de forma sistemàtica basada en la cultura d’una tècnica de
gran antiguitat històrica.

I és que la revolució tecnològica impulsada des de la mateixa farga ha neces-
sitat un llarg procés d’adaptació per a poder articular els successius canvis
produïts en els usos i costums dels llauradors. Així, hem pogut veure als
darrers anys l’aparició de la gandula, sobrenom despectiu que s’aplica a una
mena de lligoneta de fulla molt ampla i mànec més llarg del normal que per-
met birbar els tarongers sense haver-se d’agenollar davall de l’arbre, que posa
de manifest les respectives modificacions que el ferrer ha hagut d’incorporar
a la ferreria per adaptar la producció a les noves demandes del mercat.

Reproduïm a continuació la relació de  mestres ferrers locals rastrejats al llarg
del període 1875-1969.

Ramon Martí Alabarta. És un dels mestres ferrers més antics localitzats en
el present treball; cap a 1875 ja treballa en una ferreria ubicada en la casa
número 15 del carrer de València, on apareix exercint l’artesania del foc i del
ferro. Nascut a Alaquàs en 1858, al si d’una modesta família (no sabem si el
pare era també ferrer), és el segon dels quatre fills que té el matrimoni Vicent
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Martí Benlloch i Tomasa Alabarta Belert: Vicent, Ramon, Dolores i José Martí
Alabarta. Sabem que va desenvolupar la seua activitat professional en la ferre-
ria familiar durant la primera etapa de la seua vida. Segons ens ha contat la
família, aquest home, després de treballar uns quants anys a la ferreria del
carrer de València, es va associar amb un capitalista de la ciutat de València
que li va muntar una gran ferreria a l’antic carrer de Morvedre (actual Sagunt),
on s’especialitzà en l’elaboració d’estocs utilitzats per joneguers i matadors a
la plaça de bous de València i d’altres punts del país. Casat amb Maria Sáez
Ros, la germana més menuda de l’avi Redó, el matrimoni té una descendèn-
cia de quatre fills: Ramon, Maria (la dona del tio Toni el Ferrer), Elisa i Ricardo
Martí Sáez. Morí a causa del còlera a l’edat de 33 anys. 

José Martí Alabarta, Pepet el Ferrer (1871-1953). Segons consta al Quinque
Libri de naixements que es conserva a la arxiu de la Parròquia de l’Assumpció
de la Nostra Senyora d’Alaquàs és el quart fill del matrimoni format per
Ramon Martí Benlloch i Tomasa Alabarta Belert. Els seus avis per línia pater-
na foren Francisco Martí i Josefa Benlloch, natural de Patraix, i, per línia mater-
na, Pascual Alabarta i Manuela Belert, ambdós naturals de Torrent. 

256

El mestre ferrer Ramon Martí Alabarta.
Retrat de finals de segle XIX.



El tio Pepet el Ferrer fou un artesà que va saber alternar l’ofici de ferrer amb
el de ferrador en un període dominat per la tecnologia tradicional més rudi-
mentària. Fins al primer quart de segle XX va tindre l’obrador de la seua ferre-
ria en la casa natal del carrer Fondo2. A la dècada dels anys trenta desenvolu-
pa la seua activitat al carrer de l’Arbre i, posteriorment, es focalitzarà en dife-
rents indrets del poble. A més de practicar el ferrat del bestiar, esmolava i
dentava corbelles, llossava relles, aixades, lligonets i tota classe d’utillatge
agrícola. Casat amb Vicenta Martínez Martínez, el matrimoni va tindre tres fills
anomenats José, Camilo i Maria.

Antonio García Montoro, Toni el Ferrer, 1881-1958. Natural d’Alaquàs, és el
patriarca d’una família d’artesans del foc i del ferro. A primeries de segle XX
disposava d’un petit obrador al carrer dels Benlliure número 14, on el tio Toni
el Ferrer, s’especialitzà en el forjat del ferro (feia reixes per a les finestres i
balcons del poble). Tot i ser aquesta la seua principal activitat, també es dedi-
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El mestre ferrer Antonio García Montoro,
Toni el Ferrer.

2 La primitiva ferreria estava ubicada al costat de la plaça de Sant Roc i feia cantó al carrer de Sant Isidre. Va
romandre activa fins la dècada dels anys 30 i, posteriorment, el tio Pepe el Santero la va reconvertir en un taller
de torneria. A hores d’ara, aquest edifici encara conserva l’estructura original.



caria, en menor mesura, a l’elaboració d’algunes ferramentes agrícoles de
l’etnologia local com ara lligons, corbelles, i aixades etc. És un dels artesans
pioners del poble que introdueix a la seua farga la elaboració dels primers ati-
fells de cuina com desbromadors, ferros i tenalles. Una tasca extraordinària
que desenvoluparà amb l’ajut de la seua dona Maria Martí Sáez, la Redona,
filla del mestre ferrer Ramón Martí Alabarta. Segons afirma la família, la tia
Maria era una dona alta i de complexió molt forta, la qual cosa li permetia
manejar el mall amb gran destresa. Era el començament d’una tradició que
es perllongarà al llarg de tres generacions. Posteriorment, el seu fill Enric (per
a la família sempre ha sigut Toni), serà qui amplia el negoci familiar i comen-
ça llavors l’elaboració de nous productes, com els foguers i paelles, però
sense oblidar mai la fabricació originaria del seu pare. Tota una preada artesa-
nia domèstica que la seua dona Encarnació Campos, s’encarregava de ven-
dre en un lloc del Mercat Central. En 1955 introdueix la primera màquina per
a fer paelles i comença l’exportació a Amèrica. Però la internacionalització de
Garcima vindrà amb el seu fill Antonio Garcia, que amb només 18 anys
comença a viatjar per tot arreu per tal d’obrir nous mercats, incorporant ales-
hores, nova maquinària i tecnologies més modernes en tots els processos de
treball i sense oblidar la tradició.

Ramon Martí Sáez. Nascut als voltants de 1884 en la casa número 15 del
carrer de València (conegut popularment com carrer Fondo o del Piló). Aquest
ferrer pertany a la dinastia artesana de la família Martí, era germà de Maria la
Redona, la dona del tio Toni el Ferrer, i de Ricardo. És també el fundador d’una
saga de ferradors de Xirivella integrada pel seu fill Vicent Martí Moret i els
seus néts Vicent i Ramon Martí Gallent. Arran de la mort del seu pare a
València, es trasllada a Alaquàs amb la seua mare i els seus germans. 

Tanmateix, i a causa de la situació econòmica per la qual travessa la família,
la seua mare ha de treballar en uns telers de la ciutat de València per a poder-
se guanyar el manteniment de tota la família, per la qual cosa es veurà obli-
gada a deixar els seus fills a càrrec de la Mare Josefa Campos (que cuidava
dels xiquets en una casota gran que tenien els seus pares abans d’edificar-se
el convent de les monges Catequistes). Mentre ella dorm en una màrfega de
pellorfes de panolla al mateix lloc de treball i torna al poble cada set dies i fa
el trajecte a peu per tal d’estalviar-se els diners del tramvia. Després d’apren-
dre l’ofici en la ferreria familiar del carrer de València i de treballar molts anys
amb el seu oncle Pepet el Ferrer, es trasllada a la veïna població de Xirivella
amb el seu fill Vicent Martí Moret. En l’esmentada localitat de Xirivella, s’es-
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tablirà amb la seua família al primer terç de segle XX i fixa la seua residència,
en primer lloc al carrer de Colom número 11 i, posteriorment, al camí de
Torrent numero 13.

Ricardo Martí Sáez (1891-1949). Es el fill pòstum del ferrer Ramón Martí
Alabarta. Nascut a Alaquàs, Ricardo Martí Sáez passa la seua infantesa aju-
dant en la ferreria familiar en aquelles tasques pròpies de la seua edat. Amb
catorze anys entra a treballar als tallers de Trafalgar al camí del Grau, on esta-
ven els tallers dels tramvies de València. Allí desenvolupa diferents activitats
relacionades amb el forjat i el ferro, element bàsic del ferrer, fins que es ele-
git encarregat general dels tallers. Casat en primeres noces amb Assumpció
Martínez Tàrrega i, de segones, amb Josefa Martínez Blázquez, va tindre set
fills: tres de la primera dona, Ricardo, Antonio i Assumpció, i quatre de la
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Encarnació al seu lloc del mercat a l’església de Sant Joan, on venia tota classe d’objectes domèstics elaborats pel
seu marit Toni el Paellero.



segona muller: Maria, Pepita, Juan i Pilar. Tres dels seus fills conrearan dife-
rents parcel·les de l’artesania industriall. Ricardo (forjador), treballa amb el
seu pare als tallers de València; Antonio (ferrer) va tindre molts anys una ferre-
ria al carrer de l’Ermita de Torrent i Juan (serraller) es dedicà a l’estructura
metàl·lica. Actualment, té un taller al camí de Picanya en la localitat de Torrent.
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El mestre Ricardo Martí Sáez. Retrat de 1920.

El mestre ferrer Ricardo Martí Sáez i la seua primera dona, Assumpció Martínez, retratats als voltants de 1932 amb
els seus fills Ricardo, Antonio i Assumpció.



Vicent Martí Montesa (1892-1956). Natural d’Alaquàs. Als 17 anys va tots els
dies a treballar a peu a València per aprendre l’ofici de ferrer i per la vesprada
es dedica a treballar els encàrrecs dels llauradors del poble en la casa dels
seus pares aveïnada al carrer de Sant Hipòlit número 28, on disposa d’una
farga i una xicoteta enclusa. Tot i ser un bon ferrer, va patir als seus inicis, com
tants altres, l’endèmica influència econòmica de l’època per a desenvolupar
el seu treball com cal. Casat amb Virgínia Tàrrega Gil, la Xaparra, va tindre qua-
tre filles, Maria, Rosario, Virgínia i Carmen. L’únic baró del matrimoni va morir
molt jove i serà, per tant, la seua filla Carmen qui l’ajuda dins de l’obrador,
amb un xicotet mall i el manxo de l’aire. Quan van faltar els pares de la seua
dona, instal·la  la ferreria a la casa dels seus sogres, casa número 21 del citat
carrer, on desenvoluparà la major part de la seua trajectòria professional, cen-
trada principalment en l’utillatge agrícola: destrals, aixades, lligons, xerugues,
relles, ganivets, empeltadors, etc...Tot un ventall de ferramentes representa-
tives d’oficis molt dispars, on també està present el gremi de carnissers
locals i forans que acudeixen a la seua ferreria carregats amb tota classe de
ganivets emprats en la seua professió. També llossava i preparava estocs per
als toreros valencians de l’època.
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El mestre ferrer Vicent Martí Montesa retratat amb la seua família en 1951.
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Vicent Moret Lladró, el tio Moret. Destacat artesà molt apreciat per la seua
notable capacitat en el forjat de tota una nomenclatura d’utillatge agrícola.
Nascut a Alaquàs el dia 21 de febrer de 1895, va aprendre l’ofici en la seua
joventut en una ferreria de València que hi havia al costat del Mercat Central,
molt prop de l’església de Sant Joan, on s’especialitzaria en l’elaboració de
destrals a fins convertir-se en una de les vessants més notòries de la seua
trajectòria professional, a causa, sobretot, de l’experiència acumulada durant
els anys de treball en la casa Ferrándiz de València, que va ser el lloc on apren-
gué la vertadera artesania. La casa Ferrándiz estava especialitzada en gani-
vets i tota classe d’eines tallants. Casat amb Josefa Lis Simó, el matrimoni
viurà amb les seues filles Fina i Maria a l’Alqueria de Castillo, on treballa de
motorista durant un curt període de la seua vida. Al voltants dels anys trenta,
estableix la ferreria a Alaquàs, al carrer de València número 20, conegut popu-
larment com el carrer Fondo, on desenvolupà tota la seua trajectòria profes-
sional. Incansable davant la farga, manipulant la ferramenta sobre l’enclusa
fins a dotar-la d’un tremp extraordinari, adquireix ben aviat una gran fama
entre els llauradors i esporgadors de tota l’Horta Sud. Atés que en aqueix
període hi havien molts segadors d’herba tendra, a la ferreria del tio Moret
venien a dentar les corbelles segadors de les localitats de Picanya, Paiporta i
de Xirivella. També hi havien segadors de forment que venien des de la
Fonteta de Sant Lluís i també d’altres pobles de l’Horta de València. Vicent
Moret Lladró, el tio Moret, mor en 1960.

Vicent Palop Martí. Natural d’Alaquàs, naix davall el sostre familiar del matri-
moni format per Julio Palop Ros i Mercedes Montesa  Sena. Aprén l’ofici de
ferrer al taller del seu oncle Vicent Martí Montesa i, després d’alguns anys de
treball, obri la pròpia ferreria al carrer Fondo número 9, on competirà la tasca
artesana amb el tio Moret enllà pels anys cinquanta. 

Alipio Sardina González. És el darrer mestre ferrer del poble. Nascut a
Palència en 1925, s’aveïna a Alaquàs l’any 1942, i amb dèsset anys entra a tre-
ballar d’aprenent a la ferreria de Vicent Moret Lladró, el tio Moret, qui anys
més tard es convertirà en el seu sogre. Deixeble destacat de l’artesania tra-
dicional, pren el relleu de la ferreria quan el tio Moret es un home ja major. A
causa de la crisi del sector agrícola experimentada a la dècada dels anys sei-
xanta, es veurà obligat ha introduir-se en l’artesania de la fusteria metàl·lica,
incorporant al nou obrador de l’actual avinguda de Blasco Ibáñez número 10,
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Esquerra: El mestre ferrer Vicent Moret Lladró, el tio Moret. Retrat de 1928.
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tot el ventall de possibilitats que ofereix el camp de la tecnologia moderna.
Fruit del seu matrimoni amb Maria Moret Lis el 1954, té tres fills, Maruja,
José Vicente i Amparo. Actualment, és el seu fill Vicent qui ha pres el relleu
generacional i es troba al capdavant del taller familiar.

L’OFICI DEL FERRER

L’ofici de ferrer possiblement siga un dels únics oficis tradicionals que enca-
ra es manté, amb algunes modificacions, malgrat la influència erosiva de la
tecnologia industrial engegada arreu de tot el País Valencià. D’aquest ferrer,
que preparava les relles de l’arada o s’encarregava del forjat de totes les eines
manuals: corbelles, lligonets, falconers, relles, aixades etc., hem passat al
ferrer actual, com es el cas de l’artesà local Alipio Sardina González, el gen-
dre del tio Moret, que va saber reciclar-se als nous reptes de l’artesania indus-
trial i introduí al seu taller la soldadura elèctrica en tots els treballs, conser-
vant al mateix temps un element tan tradicional com ha sigut la farga. Al nou
quefer, relacionat amb la reparació de la maquinària agrícola, s’afegeix la fabri-
cació de portes de xapa, reixes de finestres, pel que pertoca al ferro, i també
la fusteria d’alumini, que ha substituït a les portes i finestres de fusta.

Fins a la primera meitat de segle passat, la tecnologia emprada pels campe-
rols ha estat basada generalment en l’utillatge tradicional, el qual es trobava
molt interrelacionat amb l’activitat artesana del ferrer. Ja des dels primers
moments de plantejar-me l’inici del present treball i la consegüent recerca i
identificació d’estris més o menys primitius forjats a la farga, he pogut com-
provar com l’utillatge agrícola era una font inesgotable de sorpreses, que
aportaven nous objectius inesperats amb noves varietats d’adaptacions fun-
cionals i d’aplicació diferent.

Partint d’aquesta constatació, carregat de sistemàtica paciència, l’avinentesa
no hi resulta gens eixorca; les ramificacions i variacions d’eines segons famí-
lies i peces utilitzades segons les parcel·les de l’ofici formen una vertadera
nomenclatura en la memòria històrica del ferrer. Els llaços d’unió tan evidents
entre l’ús de la ferramenta i l’elaboració del seu forjat es podia comprovar en
la pròpia farga a través de la nombrosa varietat d’utillatge tan complexa com
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Dalt: El tio Moret donant de menjar a la bacona Pasqualeta a l’interior de l’obrador al carrer Fondo.
Baix: Els mestres ferrers Alipio González i el seu sogre, Vicent Moret, amb la família. Retrat de 1950.



representativa d’activitats tan dispars com pogueren ésser la del llaurador,
esporgador, empeltador, carnisser, granerer o herbesser, per citar alguns oficis.

Tots aquests elements de valors tan diferents han permès la elaboració d’un
utillatge que exigia tècniques adequades d’aplicació en la forja. Així, les ferra-
mentes dels conreadors de la terra lligats a la parcel·la de tonyar, cavar,
remoure, esbocinar, allisar, birbar, entrecavar etc. corresponia a determinades
formes bàsiques de la ferramenta. Igualment passa amb altres varietats d’ei-
nes relacionades amb els conreadors de la sega, com per exemple segar,
tallar, dallar, desbarbar, desbrossar etc., que es configura partint d’una sèrie
de corbelles diferents en grandària i formes. Perquè la tecnologia agrícola
dels primers cinquanta anys del segle passat es va caracteritzar, a grans trets,
per l’ús dominant d’eines arrossegades per animals, que donava un caràcter
complementari a l’utillatge manual. Així que tot açò tindrà un reflex directe en
l’ofici del ferrer, a qui acudeix el llaurador de forma directa per a fer-li els encà-
rrecs de tota una sèrie de ferramentes relacionades amb el treball i la prepa-
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Segador serrant una garba d’arròs amb la corbella de desbarbar.



ració de la terra forcats, xerugues entauladores, carrets de ganxos, així com
una gamma completa de birbadores i rutlles tan utilitzats als camps sembrats
d’hortalisses i llegums, per a rompre la crosta quan la saó ho permetia. Una
tasca feixuga arraconada pels sistemes moderns de producció que han fet
que l’ofici de ferrer perda el vell ritu i esdevinga una operació industrial en lloc
d’una tasca artesana. Tot i això, l’artesania del ferro i del foc ens ha deixat tot
un terreny quasi verge per a l’observació etnogràfica dins del nostre àmbit
d’estudi local.

L’OBRADOR, LES MATÈRIES PRIMERES I LES FONTS D’ ENERGIA

Per a poder exercir l’ofici de ferrer calia un local on instal·lar el taller i algunes
ferramentes per a poder desenvolupar el treball. Generalment, solia tractar-se
d’una petita dependència auxiliar construïda, habitualment sota un cobert, a
la part darrere de la pròpia vivenda, on l’entrada d’accés es regulava a través
del corredor de la casa o bé mitjançant la portalada. Per a desenvolupar l’ar-
tesania del foc i del ferro trobem com a matèria primària o secundària, hacer
i ferro, entre d’altres elements derivats del ferro. També havia de disposar
d’algunes classes de fusta: lledoner, garrofera, taronger, etc. que s’emprava
per a fer mànecs de la destral, corbella, llegonets, falçonets, entre d’altres
ferramentes.
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L’art del foc i del ferro ha estat present en les troballes d’eines agrícoles al País Valencià des de temps molt remots.
Esquerra: Llegó de pala ampla, ferramenta de l’edat de ferro procedent del poblat de la Bastida de les Alcusses
(Moixent). Segle IV a.C.
Dreta: Forcat de ferro procedent del poblat iber de Covalta (Albaida).



Com a combustible tradicional a la ferreria s’emprava el carbó de coc i d’hulla.

Per a l’elaboració de les distintes ferramentes el ferrer havia de preveure  a
l’obrador diferents matèries primeres:

La fusta: Les classes de fusta emprades habitualment per a fer els
mànecs o de les eines eren: lledoner, garrofer, olivera, xop i taronger.

Els ferros i acers: són la matèria primera bàsica a la ferreria en totes les
varietats. Les peces acabades de ferro fos s’adquirien als diferents magat-
zems de la ciutat, com per exemple Hierros Miguel Mateu. Amb el ferro
verge es feien els distints accessoris del forcat i altres estris metàl·lics per
als treballs del camp. L’acer en les distintes qualitats, completava els
materials de la farga. Durant els anys de la postguerra es va crear una
situació de precarietat per la falta dels materials primaris: la distribució del
ferro era facultat exclusiva de l’Estat i es racionava a través d’una quota
molt restrictiva. El ferrer sols podia adquirir els retalls de ferro verge pro-
cedents de foneria i que eren unes peces quadrades que solien tindre per
exemple 4 cm per un extrem i 2 cm per l’altre. Per tant, el ferrer havia de
recórrer als desballestaments de vagons de trens per abastar-se del mate-
rial necessari. L’acer que s’utilitzava per a fer les relles, lligons, punxons,
orelleres, etc., no venia de fabrica sinó que era acer que es comprava en
ferralleries i altres llocs proveïdors de ferregada, peces de dos o tres
metres de llargària, que s’extreien indistintament dels para-xocs que por-
taven els vagons, carrils de via, fins i tot de ballestes de camió, que era
l’acer anomenat de carrilada; un acer molt dur i d’una qualitat excel·lent.
Els quadrats de ferro d’on es feien les corbelles també eren molt difícils
d’adquirir. Excepcionalment, s’aprofitaven materials originaris de ferralles;
materials trets dels llits vells de ferro verge que solia ser un ferro amb mol-
tes impureses. El millor ferro era el ferro originari de Suècia perquè les
colades del ferro es feien elèctriques i, òbviament, el procés elèctric elimi-
nava tota mena d’impureses.

Cal observar alguns detalls en la ferreria tradicional relacionada amb els
aspectes secundaris de producció. Segons apunta el mestre ferrer Alipio
González, a la ferreria arribaven les forques de ferro i les ganxetes de fem,
fabricades de fosa, pel que el ferrer sols es limitava a emmanegar-les; els trills
també es compraven fabricats i a la ferreria només s’introduïen aquells
enganxalls accessoris que demanava el llaurador. Tot i que aquests treballs
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realitzats en les eines de l’era, s’anaren perdent amb la progressiva incorpo-
ració de les màquines trilladores, les quals també estaven interrelacionades
amb l’activitat del ferrer, sobretot en aquells casos on les reparacions reque-
rien l’aplicació de la soldadura. 

ELS ESTRIS I LES FERRAMENTES

Per a poder desenvolupar el seu treball, el ferrer disposava d’una sèrie de mit-
jans de producció integrats per bancs, ferramentes, estris, maquinària, etc.
Habitualment, al taller es podia trobar: 

La farga. Entre els components de la farga cal distingir els següents ele-
ments:

- La manxa manual o manxó d’aire.
- La farga.
- La tovera.
- L’entrada de l’aire.
- La campana de la xemeneia.
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L’enclusa. És una peça de ferro de tronc circular que generalment es troba
col·locada damunt d’un tronc de fusta, habitualment es feia de la soca
d’una garrofera, proveït d’un espigó que va incrustat en el sòl del taller. La
base superior del tronc tenia dos forats per on queia la ferritja (llimadures
del ferro), que soltava la peça forjada. Sobre l’enclusa el ferrer llaura i forja
les peces a colps de martell o mall. Té una part central completament llisa,
en què es colpeja, i dos orellals, un quadrat i l’altre amb arestes que ser-
veix per a fer els angles en els ferros. A més, compta, en la superfície,
amb dos forats on es col·loca el tallant que permet tallar el ferro i un altre
on s’assenta el clauer.

Els martells i malls. Per a colpejar, el ferrer utilitzava una sèrie de martells
i malls de diferents formes i grandàries. El pes dels malls variava en fun-
ció de cadascú i solien oscil·lar entre els tres i els dotze kg.

La badila, la pala i el replegador. Per atiar el foc de la farga, s’emprava
la badila, paleta de metall amb què també s’arreplegava la cendra, i per a
tirar el carbó, la pala i el replegador.
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Les tenalles. Hi havien de diversos tipus Es feien servir per a subjectar el
ferro incandescent mentre es colpejava sobre l’enclusa.

Altres estris: Sobre la taula o banc del taller s’hi podia trobar els distints
estris manuals: mordasses, tallaferros, compassos, metre de fusta, cali-
brador, filaberquí, la cisalla, cisell, martell picot, quadrat o de penyo, etc.

El torn de ferreria. Solia estar adossat a un costat de la taula. S’emprava
per a subjectar aquelles peces que necessitaven serrar-se o llimar-se.

El manxó elèctric. És un aparell d’aire que hi ha al costat de la farga:
durant els diferents períodes de restriccions elèctriques s’utilitzava el
manxó manual per a dotar al fogó d’una major energia.

La pica d’aigua. Basseta xicoteta imprescindible en el treball de la forja
on s’introduïa la peça escalfada.

La roda d’esmeril. És una pedra circular que serveix per a desbastar els
cantons i rebaves de les peces forjades.
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La roda d’esmolar. Aparell de fusta format per una espècie de caixa de
fusta que tenia al centre un eix proveït d’una roda amb els extrems encai-
xats dins d’unes argolles. La roda es feia girar de forma manual per mitjà
d’un suport o pedal de ferro que es prolongava des de l’eix cap avall.
S’utilitzava per a esmolar les eines de fil.

El caragol de banc. Eina on es doblava el regal dels lligons.

El banquet de dentar corbelles. Cavallet o burro rudimentari, compost
d’una bancada, o cavallet de fusta longitudinal proveït de quatre peus rec-
tangulars i dos estreps. En un extrems de la bancada té un forat vertical
on va encaixat un tros de fusta, de secció quadrangular, que va fixat per-
pendicularment al cavallet mitjançant una fita. La part superior és plana
amb una canaleta longitudinal, on es fica l’os de cavall, el qual porta dues
corretges de subjecció creuades per damunt i enganxades de forma inver-
tida als dos estreps. Aquest cavallet s’emprava per fer les dents de les cor-
belles.

L’assentador. Eina de 0’05 m de llarg per 0’05 m d’ample que s’utilitzava
en l’elaboració de l’ametla del lligó.

La plana. Estri pla format per un totxo de ferro d’uns 0’08 m de llargària
per 0’08 m d’amplària, i proveït d’un mànec on es pegava amb el mall.

LES TÈCNIQUES DE TREBALL

LES TÈCNIQUES DE SOLDADURA

La soldadura tradicional

Per tal d’unir les diferents peces de ferro o acer s’empraven diversos tipus de
soldadura. La soldadura tradicional és realitza amb les dues peces de metall
escalfades al roig viu i a colp de martell. Les peces a soldar han d’estar en
continu moviment dins del foc, mantenint aquest encés al màxim a través de
la pressió del manxó. A la fi d’evitar la desintegració i descarburació, s’utilit-
zava arena molt fina i pesada i silici de muntanya o riu. De vegades, se subs-
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tituïa l’arena per escòria de carbó vegetal molt polvoritzat. Una volta escalfa-
des, les dues parts a soldar han de presentar un cert color esblanqueït, a més
d’assolir el ferro del fluid exterior, s’espolsa l’arena sobre el metall candent
dintre del foc. La pols té com a funció uniformar les temperatures, tant inte-
riors com exteriors, de les peces fins assolir un punt proper a la fusió, el pro-
cés del qual passa abans per distintes fases de colors: vermell, blau i blanc.
En aquest punt, el mestre col·loca la peça sobre a l’enclusa i escomet a colps
perquè es produïsca la soldadura.

Per aconseguir una soldadura com cal, és necessari anar colpejant gradual-
ment les dues superfícies des d’un extrem a l’altre. Aquest tipus de soldadu-
ra requereix pràctica i temps, malgrat la seua senzillesa.

La soldadura calda

És la tècnica de soldadura més emprada pel ferrer. Dins del lèxic artesà s’a-
nomenava calda a un determinat escalfament del ferro i l’acer quan són sot-
mesos a temperatures extremadament elevades a punt de convertir-se en
matèria líquida En realitat, es tracta d’unes plaquetes d’una substància que
s’interposen entre les dues peces que s’han d’unir. És imprescindible que per
a aconseguir açò les dues peces han d’estar roents, i una vegada interposa-
da la calda es colpeja sobre l’enclusa fins aconseguir que les dues peces que-
den perfectament unides i formen una única peça.

La soldadura de la calda s’emprava molt en les relles quan solien acurtar-se
pel desgast de l’arada i les llossades, i s’havien d’estirar uns 0’20 m. 

La soldadura autògena 

La soldadura autògena és la més antiga fins al punt que en l’actualitat enca-
ra és imprescindible en molts tallers per a poder realitzar determinades sol-
dadures. Està basada en una mescla química d’oxigen i l’acetilé a través de
la qual s’assolia una potencia de 18 kg per mm. Cada botella portava un barò-
metre que indicava la càrrega i la pressió. A l’extrem de la goma s’acoblava
un xoc d’embocadures de mesures diferents; a través dels distribuïdors es
regulava la temperatura fins que va aparéixer el “dado”, que era una espècie
d’indicador de la màxima concentració de calories. Així llavors, l’èxit de la sol-



dadura autògena estrebava molt bé en regular la pressió de l’aire per a no
recremar la planxa de ferro. Normalment s’emprava per a tallar i soldar les
dolles dels lligons.

La soldadura elèctrica 

És aquesta una tecnologia molt més moderna que ha tingut escassa incidèn-
cia en l’artesania tradicional. Es tracta d’una tècnica basada en la potència
dels elèctrodes que arriben a desenvolupar els 50 kg per mm, la qual cosa
posa de relleu la diferència que hi ha entre la soldadura autògena i l’elèctrica.

LA TÉCNICA DEL FORJAT

Varetes, ferros i planxes d’acer solien ser la base del forjat funcional, sent a
través de la seua manipulació quan s’aconseguia arribar a aquell clima de sim-
biosis entre l’artesà i la matèria primera, cosa que permetria dotar a cada
peça del segell personal.

Cada ferrer tenia el propi estil que deixava imprés en el seu treball, dotant-lo
de característiques peculiars funcionals; figura, tall, resistència, serà el segell
personal del ferrer. A tot açò s’afegien altres circumstàncies en l’elaboració
de la ferramenta: qualitat del ferro o acer, forjat, formes, tremp, etc., tot un
conjunt de factors que incidiran finalment en el bon rendiment de la peça
artesana.

El procés del forjat constava de diverses fases: la peça s’havia d’escalfar a
extrems excessius i quan ja assolia calories molt elevades; la peça havia d’a-
nar de la farga a l’enclusa diverses voltes calfant-se i gelant-se de forma pro-
gressiva i ritual fins canviar gradualment el color metafísic de l’acer. La
gamma de colors que prenien en la calda podien ser diferents: blanc, vermell,
groc o blau. L’acer de bellota solia fer un color blau quan la peça ja estava
trempada. La primera fase del forjat consistia a agafar la peça de la calda i dei-
xar-la damunt de l’enclusa assentant-la sobre aquesta per mitjà d’uns colpets.
Aleshores, el mestre forjador marcava amb el martell el ritme dels colps que
havien d’executar els malladors. Durant les distintes fases del forjat, el malla-
dor es posava una badana, espècie de davantal de cuiro que li cobria la part
davantera del cos, per a protegir-se de l’esguit de les espurnes, trossets de
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ferro roent, que eixien disparades pels costats de la peça forjada que impac-
taven en la roba o els braços del ferrer causant-li cremades de consideració. 

LA TÉCNICA DEL TREMP

És una tècnica artesana molt difícil que requereix un alt nivell d’experiència
per a poder elaborar tota una gamma de ferramentes de tall. Una tasca que
tan sols estava a l’abast de l’autèntic mestre ferrer. El procés del tremp es
una operació que consisteix en submergir la peça forjada en l’aigua per a
refredar-la, per exemple, per a trempar una corbella, el ferrer la treia de la
farga i l’havia submergir dins de la pica d’aigua diverses voltes per a trempar-
la, ja que l’acer es trempa per impressió, tant de l’aigua com de l’oli. Sense
dubte, la impressió a través de l’aigua era molt més ràpida que la de l’oli però
la qualitat del trempat per mitjà de l’oli resultava superior.

EL PROCÉS D’ELABORACIÓ DE L’UTILLATGE: UN INVENTARI DE L’ET-
NOLOGIA LOCAL I LA SEUA FUNCIONALITAT EN LES DIFERENTS OPE-
RACIONS DEL CICLE AGRÍCOLA

Per una part, estaven les peces que a penes necessitaven modificacions i
que solien canviar-se en les màquines a causa del desgast sofert en el treball
agrícola i, per tant, s’havien de llossar. Però habitualment, la fabricació de les
eines es caracteritzava per una història que afectava la forma en relació a l’ús
o a la funció. Al llarg del temps s’han produït canvis per adaptació cultural o
tradicional, determinant en cada moment la definició d’un conjunt de varie-
tats i sent, aquesta tradició, la que configura les característiques dels dife-
rents grups pel que fa a l’utillatge de cavar, segar, tallar i arada, els quals estan
formats per útils simples o eines manejades a braç; i els útils compostos per
eines arrossegades per bestiars.

Hi havia molts ferrers que adquirien les aixades a les cases industrials de la
ciutat. Eren les ferramentes conegudes com de desbast, és a dir, amb la
forma funcional però sense trempar. Aleshores, el ferrer havia de dotar la
ferramenta del tremp personal i d’algunes correccions en la figura o resistèn-
cia de l’eina. Excepcionalment però, eren molts els ferrers que fabricaven i
elaboraven a la pròpia ferreria totes aquestes ferramentes, passant pels res-
pectius processos de la farga i l’enclusa i del forjat i el tremp.
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El procés de treball estava basat fonamentalment en la producció d’aixades,
llegones i llegonets, aladres (la part de ferro), relles, xarugues, i tota classe
d’accessoris complementaris, com per exemple els carrets de ganxos en
totes les modalitats, entauladora de claus o tallants etc., així com els dife-
rents tipus de corbelles3.

LES AIXADES: EINES DE CAVAR I CLOTAR

L’eina més notable del treball agrícola a braç s’agrupa davall del nom d’aixa-
da, de la qual hi ha diverses formes que es corresponen a adaptacions fun-
cionals i tipus de conreu perfectament definibles. Fins ben avançat el segle
XX, totes les activitats es realitzaven amb una tecnologia tradicional, basada
en l’ús d’aquestes ferramentes manipulades a braç; així, cal observar com les
eines emprades en les etapes del cicle agrícola són instruments classificats
per a les successives operacions de cavar, tallar, remoure etc. Es poden clas-
sificar en aixades amples i estretes, aixades de pic i pala, aixades de ganxos,
aixadetes, etc.

Segons el tipus d’aixades, a més del volum i amplària de la fulla, tenen com
a aspectes rellevants la curvatura i el grau d’inclinació o angle del mànec res-
pecte a la fulla, que permeten definir el tipus de funció central.

Bàsicament, l’aixada està formada per una fulla o làmina més o menys gros-
sa, de forma i dimensions variables, que té a un extrem un tall i a l’altre, un
ull, canó o dolla, on va encaixat un mànec d’uns 0’70 m a 0’90 m, que cons-
titueix amb la fulla un angle bastant agut. La llargària del mànec varia segons
la funció o força que és volia imprimir al colp. Segons Alipio Sardina González,
el gendre del tio Moret, a meitats de segle XX, les aixades es reforçaven de
manera especial perquè en aquell temps a Aldaia hi havien moltes fàbriques
de rajoles i la terra que es carregava en bolquets als terrers es treia tota de
forma manual, amb l’aixada. Per la qual cosa la veïna localitat d’Aldaia arriba-
ria a representar la major font de clients.

Cada classe d’aixada es completa amb una seqüència de volums decreixents
que es designa amb el mateix nom, o amb diminutius les més menudes. El
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seu ús varia amb la grandària, les més grans s’usen per a entrecavades, girar
la terra etc. i les més menudes per a birbar les cebes.

Les aixades es poden agrupar segons categories i formes especials: aixades
de fulla ampla, aixades de fulla estreta, aixades d’arrabassar, aixades de gan-
xos etc., perquè les eines es caracteritzen per una història que afecta a la
forma i a l’ús al llarg del temps, on s’han produïts canvis per adaptació cultu-
ral i ecològica, i cada moment s’ha definit per conjunts de varietats classifica-
des de la següent manera:

L’aixada de fulla ampla, també anomenada de bellota, en al·lusió a la fac-
toria que la produeix industrialment, és la ferramenta més corrent de
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Quadre d’eines per a cavar i plantar. D’esquerra a dreta: (1) Aixada estreta, (2) Aixada mitjana, (3) Aixada ampla, (4)
Aixada de tonyar, (5) Aixada de clotar, (6) Paleta de traure mones, (7) Corbella de tallar bardissa. Museu Comarcal de
l’Horta Sud, Torrent.



totes. Està formada per una fulla de ferro acerat d’uns 0’30 cm, forjat de
forma quadrangular, a la part interior té un tall semicorbat, lleugerament
còncau, que de vegades forma unes ales o gavilans als extrems. La part
posterior de l’ametla està proveït d’un ull, on va encaixat el mànec, que
acaba en cabota. És pràctica habitual del ferrer calçar l’aixada, faena que
consisteix a reforçar la pala des de la meitat de la fulla fins al tall, a fi de
donar-li major resistència. El mànec es col·locava després d’haver-lo sub-
mergit en l’aigua bullent, cosa que el feia molt més flexible. S’encaixava
foguejat, de manera que quan es refredava quedava completament fixat.
La funció de l’aixada ampla és el treball primari i elemental de cavar la
terra, cavar a tall, operació que consisteix a cavar profundament la terra,
removent-la molt bé amb la finalitat de fer guaret, apartant al mateix
temps les arrels de l’agram, canyota o qualsevol altra brossa perjudicial.
També s’empra per a completar les faenes de llaurança que es feien amb
l’arada, és a dir, aquells llocs que el forcat o la giratòria deixava per llaurar,
accions com cavar cantons, retallar marges i antares, obrir regadores,
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Quadre d’eines per a preparar la terra. D’esquerra a dreta (1) Ganxetes de traure fem, (2) Aixada rabassera, (3) Aixada
de cavar.



netejar boqueres, trencar terrossos, clotar vinya, i sobretot, cavar els
horts, feina que consisteix a clavar tota la fulla en terra girant el gassó a fi
que s’assolellara durant un cert temps. La primera treballada es feia a
finals del mes de març.

L’aixada de tonyar. És una peça de ferro, bastant quadrangular, de vores
agudes als laterals dels talls. Acaba en gavilans, puntes curtes i amples i,
de vegades la curvatura del tall arriba quasi a la meitat de la pala. Des de
l’ull cap endavant porta l’ametla, espècie de nervi central que reforça la
fulla. Aquesta ferramenta, típicament hortolana, és ampla, lleugera i resis-
tent. S’utilitza per a cavar profundament la terra, per a remoure-la, cavar
en tira, cavar a dos colps, etc. Per a cavar correctament s’havia de tirar la
terra cap arrere, tapar el peu un pam.

L’aixada estreta. Consisteix en una fulla corbada, molt més estreta que
l’aixada comuna, còncava en sentit longitudinal i amb tall horitzontal i més
estret, cosa que permetia que la pala s’endisara més fàcilment en la terra.
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Hi ha instruments semblants en aparença i amb distints graus d’alçària i
curvatura des de l’ull cap al tall: l’aixada estreta simple i l’aixada estreta
doble. La primera es caracteritza per tindre una sola part activa i la sego-
na per tindre adaptat a l’ull en forma d’estraleta, escarpell o punta. Les
dues eines constitueixen unes ferramentes adaptades a l’àmbit muntan-
yenc o de secà que requereix un instrumental fort i resistent i que tenen
com a principal funció, tallar arrels, rebrotins, canyes, cavar i remoure la
terra amuntegada.

L’aixada de pic i pala. És escarpellat de fulla estreta que és caracteritza
per tindre a l’extrem davanter de l’ull una fulla estreta en forma d’estrale-
ta de tall recte, mentre que l’extrem oposat acaba en punta alçada o de
pic. La llargària dels dos extrems és 0’50 per 0’50 m. Pertanyen, principal-
ment, a la classe adaptada i funcional de les eines d’àmbits marginals de
secà amb dos extrems actius. S’empra per a cavar les terres pedregoses,
tallar canyes, rebrots en arbres adusts o gratar les arrels.
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Esquerra: D’esquerra a dreta(1) Perpal, (2) Massa de destarrossar, (3) Pic pistolet. Museu Comarcal de l’Horta Sud,
Torrent.
Dreta: Destral d’estellar.



L’aixada d’arrabassar. Està constituïda per una fulla de ferro molt estre-
ta, llarga, corbada i gruixuda, de secció quadrangular, prou més llarga i
amb curvatura. Acaba en punta i l’extrem de l’ull acaba en casc o motxo.
S’utilitza per obrir i cavar profundament la terra per extreure les rabasses,
arrels de l’alfals,  que es feien servir com a pinso per a vaques i vedelles.

L’aixada de ganxo. Està composta de dues pues (0’30 x 0’05 m), ganxos
o gavilans, ben definides i separades, paral·leles (0’18 m) que s’uneixen en
forma d’U a la part posterior on té, a l’extrem del coll, l’ull, on va encaixat
el mànec (0’80 m) de forma obliqua. És una ferramenta que ha estat intro-
duïda a l’Horta Sud per a arrancar creïlles i moniatos.

Ganxos de fem. Tipus d’aixada especial que presenta l’estructura dels
piocs. Està formada per una fulla amb tres pues o ganxos (0’25 per 0’25)
unides i constituïda d’una sola peça. Són de canó recte o lleugerament
arredonits als extrems. El travesser consta d’un ferro que fa colze, que
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Quadre d’eines de cavar i d’entrecavar. D’esquerra a dreta: (1) Gandula, (2) Rasclet, (3) Llegonet,(4) Llegona de birbar
i traure la fulla de la cassola, (5) Aixadeta, (6) Aixada, (7) Aixada estreta.  Museu Comarcal de l’Horta Sud, Torrent.
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acaba en una dolla semblant a la llegona on va encaixat un mànec curtet.
S’utilitza per a carregar i descarregar el fem de la quadra. Hi ha altres tipus
de ganxos com ara les ganxetes o la forca, que presenten lleugeres modi-
ficacions en l’estructura.

LA LLEGONA Y ELS LLEGONETS: EINES D’ENTRECAVAR I EIXERCOLAR

Per a les faenes complementàries de l’arada, també als conreus de l’horta, hi
havia tot un conjunt d’eines de mà, llegones i llegonets de diversos tamanys
i formes diferents, adequades per a realitzar les diferents faenes d’entreca-
var, birbar, remoure, allisar, o eixercolar l’espai més pròxim a les plantes en
els cultius d’hortalisses i llegums: llegó gran, llegona de formigada, llegonets,
aixadetes, etc. que s’usaven segons la tasca i gust del llaurador a l’hora d’en-
comanar-les al ferrer. Igual que les aixades, les llegones i els llegonets també
s’agrupen segons categories i grandàries. La fulla dels llegons grans podia
oscil·lar des dels 0’20 m fins als 0’30 m que tenia la llegona de fumigar. Pel
que fa als llegonets, la mesura variava entre els 0’03 i els 0’14 m que solia tin-
dre el típic llegonet anomenat cacauer. 

Igual que les aixades, els llegons i llegonets arribaven a la ferreria en desbast,
açò és amb l’ametla, regal i el tub, i el ferrer havia de rebaixar, doblegar, esti-
rar, ficar l’argolla o mànec de fusta, trempar i esmolar la pala amb la pedra d’ai-
gua etc. Als llegons o les llegones grans, el ferrer els anomenava de platina. 

La llegona. Eina de fulla prima i ampla (0’25 per 0’25) quadrangular en què,
per mitjà del colze, el coll va unit a la dolla de ferro on encaixa el mànec curt
(0’40 m). La dolla i el mànec tenen una llargària de 0’80 m. La llegona o
llegó s’usa per a desenvolupar diferents feines però, principalment, s’em-
pra per a allisar, estovar, rascar, recalçar cavallons, fer cassoles als taron-
gers, anivellar la terra cavada, fer cabets; regular l’entrada de l’aigua al
camp, netejar les sèquies, llevar el tarquim, allisar o recalçar els cavallons
de creïllars plantats amb el palustre; operació que es realitzava quan la plan-
ta assolia de tres o quatre dits d’alçària. Aleshores, un home es falcava al
mig del cavalló i amb el llegó anava tallant i voltejant la terra sobre la cara
més meridional del cavalló més pròxim. Dins de la varietat de llegones,
encara es conserva la llegona de fumigar, que es caracteritza per tindre una
làmina de dimensions molt més amples que la llegona normal.
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El llegonet d’entrecavar. S’anomenen llegonets a les eines de formes
més menudes emprades per a les faenes de rascar o entrecavar. Hi ha de
diverses grandàries, segons la tasca a desenvolupar. El tipus més regular
mesura 0’12 per 0’10 m. La llegoneta o llegonet té la mateixa estructura
que la llegona; la làmina va lligada a l’extrem d’un ferro format pel colze i
la dolla. El mànec és de fusta i va encaixat a la part de dalt de la dolla.
S’empra, principalment, per a entrecavar cebes, cacauets, forment, creï-
llars i tota mena de plantes.

Llegona de fumigar.

Llegona.
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El llegonet de birbar cebollí. Antiga eina de modalitat singular. Consta
d’una fulla petita (0’03 m) trapezoïdal semblant al càvec, amb un tall curt
a un extrem i, a l’altre, un ferro doblegat i coll amb un mànec de corbella.
S’usaven per a birbar els planters de cebollí.

L’aixadeta. L’eina més xicoteta inclosa en tota la nomenclatura de fessos.
Està formada per fulla de ferro llargueta, lleugerament corbada, de dos a
tres centímetres d’amplària i proveïda d’un mànec llarg de gran alçària que
servia per a birbar la brossa als cebars quan la tija de la ceba era molt volu-
minosa.

Llegonet de birbar cebollí.

Llegonets d’entrecavar.



El llossat d’aixades i llegons. Quan les ferramentes de mà, cas de les aixa-
des, llegons o llegonets, s’usaven amb molta freqüència, el llaurador havia
d’acudir a l’obrador del ferrer per a llossar-les El llegó s’havia de llossar amb
certa freqüència perquè no es trencara l’ametla i també per a treballar més a
gust. Com que el tall de cadascuna d’aquestes ferramentes definia una figu-
ra lleugerament còncava, quasi lineal, generalment es desgastaven pels can-
tells. Així que quan es gastava la ferramenta o bé presentava alguna mossa o
trencall a la vorera del tall, el ferrer recalçava amb el martell els cantells supe-
riors de la fulla; operació que consistia a estirar el material de dins cap a fora
de la fulla, per agrupar-lo als extrems restituint, d’aquesta forma, la part des-
gastada dels cantells. Posteriorment, se li donava el tremp i finalitzava amb el
llossat del tall. 

ALADRES I XARUGUES: EINES DE LLAURAR I PREPARAR LA TERRA.

El forcat ha estat un dels arreus més populars i de difusió general fins la seua
desaparició verificada a les darreries del segle passat. Hi havien tres tipus de
forcats: el de cameta alta, cameta recta i de mitja cameta. Els forcats de
cameta recta i mitja cameta eren utilitzats en l’arada de les terres de l’horta,
i el forcat de cameta alta, correspon a una adaptació funcional que permet
llaurar els bancals de vinya treballant prop dels ceps sense que els timons els
freguen. Una altra de les eines bàsiques de l’arada ha sigut la xaruga o gira-
tòria, que va significar l’expansió de l’arada de ferro com a instrument espe-
cialitzat en la diversitat funcional a través de l’artesania del ferrer. 

L’aladre es pot definir com una estructura complexa per a fixar una rella i ser
arrossegada per un o més animals. L’ús de la tracció animal modifica la forma
i l’aspecte de l’element de llaurar. Per tant, és una eina molt antiga. La
nomenclatura de les seues parts varia segons zones, funcions, formes i apli-
cacions, les quals han conservat, a través dels anys, el nom i la forma. El for-
cat està compost de dues barres llargues i corbades cap endins, timons 0’08
m de diàmetre, a l’extrem anterior, tres forats verticals, on anaven col·locats
els tellols. Tot i conservar la seua simplicitat, tant l’aspecte constructiu com
d’articulació, cada peça exigeix gran precisió. 

Sobre la forma bàsica esmentada, l’artesà ha desenvolupat modalitats deriva-
des on se citen diferències sustentades per la naturalesa o ductilitat del
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material; per correspondre a noves adaptacions funcionals o bé per canvis
directes en la funció de l’arada arrossegada per un animal.

Les diverses peces que conformen el conjunt de l’arada s’uneixen per mitjà
d’una sèrie de ferratges, com ara l’argolla, les tenalles o el pern. Aquestes
eren de diversa procedència: per exemple els perns i les tenalles, els forjava
el ferrer abans d’acoblar-les l’aladrer4. En canvi, les anelles, caragols, claus,
tatxes, etc., habitualment solia comprar-les l’aladrer en qualsevol ferreteria de
la ciutat.

En la fabricació del forcat, hom requeria la col·laboració de dos artesans: el
ferrer i l’aladrer. En tots els casos, l’aladrer elaborava fonamentalment aque-
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El forcat.

4 Antigament, els aladrers van pertànyer al gremi de fusters fins a l’any 1643. El gremi va estar establert a València
en el carrer que a hores d’ara encara porta retolat el seu nom.



lles parts diferenciades de l’arada relacionades amb fusta5, mentre que el
ferrer traginava tan sols una sèrie de peces accessòries fetes de ferro o acer. 

PECES I ACCESSORIS DE L’ARADA FABRICATS PER L’ALADRER

Per a desenvolupar el procés de producció del forcat trobem com a matèria
primària i secundària la fusta i el ferro, a més d’altres elements derivats del
ferratge. En aquest sentit, cal dir que no totes les classes de fusta eren aptes
per a la construcció de l’arada. Generalment es procurava que les cametes
altes o baixes foren fetes amb fusta de carrasca (alzina), o matacan (alzina
borda) o bé d’om. Mentre que per a la fabricació de la resta de peces es podia
emprar altres classes de fusta, com per exemple el lledoner, que era la fusta
que s’utilitzava per fer els timons i mànecs de ferramentes. I per a l’esteva,
la fusta de faig. No obstant això, també ha estat utilitzada la fusta de garro-
fer i taronger, arbres originaris del propi terme amb què es feien els dentals
tascons o entauladores. 
Aquestes són les respectives peces de fusta que integraven el procés de pro-
ducció de l’arada: dental, tascó, esteva, cameta, timonada, timons etc.

El dental. És la peça grossa inferior de l’arada de fusta, que pren una
forma cònica i arredonida a la base, la qual sol ser més estreta de davant
que de darrere i que serveix perquè no s’esmunyisca cap avant. La part
superior és plana amb uns relleus per a dur la rella; la part posterior de la
pala té un espigó, cua del dental que encaixa al buit de la cameta. De
vegades, el constructor, fixava la posició de la trava a la part darrera amb
una xaveta de fusta que travessava la cua. També solia protegir el dental
folrant-lo exteriorment amb planxes de metall. El dental es feia d’un tronc
de garrofera i es rebaixava amb l’aixa i amb un xerrac es tallava la fusta.
Després, amb el cisell es feia el buit per a col·locar la rella adaptant-lo a la
mesura del trau.

El tascó. És l’eina utilitzada per a calçar l’aladre. Està constituït per un tros
de fusta triangular d’uns 0’20 m de llarg que anava en definició de més a
menys grossària, ficat entre el dental i la cua de la rella. Té com a principal
funció subjectar el conjunt de peces desmuntables que integren l’arada.
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El tascó va reforçat a la part posterior per dues argolles perquè en colpe-
jar-lo amb la maceta de fusta per a travar-lo fortament no s’estellara o des-
motxara l’estructura.

L’esteva. Està formada per una taula corbada cap al sòl, d’un metre de llar-
gària, que finalitza per un extrem en forma de bisell que es passa per l’en-
caix de la cameta per damunt de la cua de la rella. Al cap superior dispo-
sa d’un buit o ull circular que serveix d’agafall per subjectar l’arada amb la
mà. Aquest forat es també el lloc per on es fan passar els ramals de la
cavalleria. Segons el tipus de treball a realitzar, l’artesà ha de fer l’esteva
més o menys llarga o més o menys corbada. Quan es tracta d’una esteva
curta, el llaurador pot ajudar amb el seu cos a mantenir la posició de la
rella. L’esteva pot ser de fusta o de ferro, i tots porten els tallants fixats al
dental. Ambdós tipus presenten una modificació respecte a la forma de la
rella. Per tal d’elaborar l’esteva de fusta, l’aladrer marcava, en primer lloc,
la forma de l’esteva sobre una post de faig i amb el xerrac es tallava la línia
dibuixada. Igualment, per fer el mantí es feien quatre forats amb la barri-
na per on s’introduïa un xerrac estret per anar tallant la fusta. Finalment,
les respectives superfícies de l’esteva s’allisaven amb la plana.

La cameta. És una peça de fusta un xic corbada a la part posterior de poc
més d’un metre d’alçària que forma un vèrtex o angle ben obert i fix amb
el dental, la qual cosa servia perquè no s’embussara constantment el for-
cat de terra o arrels durant la llaurança. A la porció inferior de la cameta,
l’aladrer feia un buit longitudinal de forma rectangular, a manera d’encaix,
on havien d’anar articulades la resta de les peces, com ara dental, rella i
esteva. Per encaixar la cameta al timó, l’aladrer també havia de fer una
ranura o tall longitudinal a l’extrem posterior del timó, on es ficava el cap
de la cameta, fixant les dues peces amb caragols i femelles. El timó i la
cameta van acollades per un extrem mitjançant dues abraçadores o argo-
lles de ferro. Els forcats més grans també s’havien de dotar d’un ganxo de
ferro a la part inferior, prop de la forca on és penja el balancí que subjecta
els tirants de la corda. Les diferents modalitats de cametes, permeten una
disposició funcional que afecta la varietat d’altures en funció de les neces-
sitats de la llaurança, ja que la seua estandardització oscil·la entre els 0’60
i 1’10 m. Usualment, sobre el llom porta dues anelles de cuiro en línia on
es trava el mànec de la maça de calçar el tascó. En el procés de fabrica-
ció, l’aladrer començava el procés desbastant la fusta amb    l’aixa plana
per les dues cares i costats de la cameta; després es deixava en una pica
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coberta amb un drap banyat durant 3 hores. Passat aquest temps, l’aladrer
encenia un grapat de borumballes i, a continuació, escalfava la cameta.
Una vegada estava prou calenta, la posava al torn i amb la mà li donava les
voltes necessàries segons l’acció que es volia donar. Aconseguida la cur-
vatura, la deixava al torn unes quantes hores a fi que mantinguera la
forma. Finalment, es passava la plana emplanxada voltada pels costats;
per damunt i per davall, atenent a la morfologia còncava de la fusta, posant
molta cura amb els dos migs braços de la cameta on s’assentaven els
timons.

La timonada. Es tracta d’un forcat amb cameta curta de secció quadran-
gular on s’acobla l’extrem de l’aparell per a la llaurada (arada, cavallonado-
ra, xaruga, etc.) per mitjà d’un sistema semblant al que presenta el forcat
de cameta baixa. La cameta acaba a l’extrem superior en forma de forca
amb dos bracets, que servien de punt d’unió dels timons mitjançant dues
argolles de ferro i dos perns.

Els timons estan compostos originàriament de dos braços arredonits i
corbats cap a dins i formen una mena d’oval on va col·locat l’animal, d’a-
proximadament 2 m de llargària, de secció circular de 0’08 m de diàmetre
amb la punta arredonida que serveix per junyir i estirar l’arada. A la part
davantera del timó, porta tres forats verticals, amb l’objectiu que es
puguera col·locar el tellol, que és un bastonet fet de fusta de garrofer
d’uns 0’10 cm de llarg que es fica dins del forat i serveix per a fixar l’ara-
da al jou. Tots els timons havien de portar uns passadors a anelles per als
ramals. El timons o cametatimó van assentats per darrere sobre els dos
migs braços, o forquetes de la cameta, i fixats per mitjà de dues argolles
de metall a cada part. El centre del timó estava proveït d’unes anelles de
ferro fixades directament a l’extrem d’una cadeneta, on va lligada la faixa
de corretja amb una sivella a un extrem que es passa per damunt de la
selleta i serveix per a sostindre i regular la inclinació del forcat en llaurar.
De vegades, els timons solien reforçar-se amb anelles prop de la part
davantera i a la part inferior, les quals s’usen per a passar els tirants de la
corda. Com hem esmentat adés, hi havien tres modalitats de timons: de
cameta alta, de cameta recta i de mitja cameta. Els timons de cameta alta
eren diferents perquè portaven un rabassot, que es la part del timó que
s’ajunta amb la cameta, el qual va subjectat per dos caragols. En el pro-
cés de fabricació, l’aladrer tallava els timons a mesura damunt del banc
per emparellar-los, operació que consisteix a donar o llevar acció als
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Dibuix il·lustratiu dels forcats de cameta baixa i alta.



timons a fi que quedaren igualats: es rebaixava el gruix amb la plana
emplanxada. Per acoblar-los es disposaven amb la cameta damunt d’un
banc. Una volta ajustats, es marcava amb la llapissera el lloc per on havien
de passar els perns i es feien els forats a cada extrem del timó amb la
barrina.

Per a l’atracció del forcat, l’aladrer hauria de tenir en compte, a l’hora de fabri-
car la vestimenta necessària per a junyir l’arada, tota una sèrie d’eines agrí-
coles accessòries, on la fusta apareix com a material predominat: jous, selle-
tes, forcassets, timonada, etc. 

El jouet. És tracta d’un estri o jou xicotet fet de fusta forta i resistent, nor-
malment de garrofer amb eixanguers de corretja; de secció quadrangular.
Bàsicament està constituït a la part superior per un capçalet corbat de
forma horitzontal, d’uns 37 cm que a cada extrem té un fort vertical on
encaixen les espadelles laterals d’uns 57 cm de llargària, un xic corbades
cap a l’exterior. Cada espadella està proveït, més o menys a la meitat de
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la longitud, per una ansa o eixanguer de cuiro que sosté el timó.
L’eixanguer consisteix en una tira grossa de pell replegada en forma d’a-
nella de tres o quatre dits d’amplària que l’aladrer encomanava fer al
corretger. L’aladrer agafava un tronc de garrofer i el tallava amb la serra per
a traure el capçalet i les dues espadelles. Després, amb l’escarpell i el
martell es practicaven dos forats rectangulars per on s’introduïen les espa-
delles. Tot seguit, amb la barrina i l’escarpell, es feien sengles forats en
sentit transversal, i es col·locava a pressió un tac de fusta per tal d’unir les
dues peces. Finalment, i cap a la meitat de cada espadella, es feien dos
forats que s’eixamplaven amb un xerrac de punta proporcionant-hi una
morfologia rectangular per poder allotjar els eixanguers.

La selleta. Estructura formada per un bastiment de fusta amb dos cava-
llets laterals molt semblant al selló. La selleta servia per a mantenir els
timons del forcat i estava subjectada per mitjà d’una cingla que anava pas-
sada per davall de la panxa de l’animal.

El forcasset. És tracta d’un estri de fusta en forma de vèrtex compost per
dues cames de fusta, corbades, que van unides en forca o forma de V
invertida a la part superior, habitualment per dues abraçadores de ferro.
S’empra indistintament en les feines, tant de l’arada com de ròssecs o
transport. Aquest aparell es feia amb fusta de carrasca. En primer lloc, l’a-
ladrer començava a tallar un tronc en forma de forqueta. Finalitzada l’ope-
ració, agafava la fusta i li donava la forma als bracets amb l’aixa plana i vol-
tada. Després, es passava de planes emplanxades (plana i envoltada) i,
finalment, es col·locaven els ferratges, perns i argolles, que feia el mateix
artesà.

L’entauladora plana. Eina composta per una taula de fusta rectangular,
de superfície longitudinal i plana. Les dimensions oscil·len aproximada-
ment entre 1’75 m de llarg, 0’30 m d’ample i de 0’04 m de grossària. Prop
dels dos extrems apareixen uns travessers clavats amb claus de ferro i
proveïts pels respectius enganxalls, que són uns segments fets de ferro
forjat i subjectats per mitjà de perns. L’entauladora anava enganxada al for-
casset de la collera de llaurar per mitjà d’uns tirants de cadena fixats a les
argolles de l’eina. Per donar-li pes, el llaurador anava pujat dret damunt
l’entauladora mentres guiava l’haca amb els ramals. A la part de darrere i
al centre, portava una cordeta enganxada a una anella que permetia girar-
la amb major comoditat al cap de les antares. Aquest tipus entauladora
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plana s’emprava fonamentalment per aplanar els solcs fets per l’arada,
desfer els terrosos, tapar la llavor després de sembrar, etc. Per a elaborar
l’entauladora plana, l’aladrer prenia una post de faig i la passava de raspa-
lladora per les dues cares i, tot seguit, passava la plana als cantons.
Després, es posaven les punteres, que són unes postetes posades en
forma transversal als extrems de l’entauladora per tal de reforçar-la, fixant-
les amb unes tatxes clavades amb el martell. Per últim l’aladrer, feia uns
forats amb la barrina per on havien d’anar col·locats els caragols que sub-
jectaven els enganxalls. El cap del caragol es ficava per davall sense que
sobreeixira de la post i s’enroscava per dalt per tal que la rosca no sofrira
massa desgast per l’acció del contacte amb la terra.

La tragella. Aparell agrícola compost d’una caixa quadrangular de fusta
(0’95 m de llargària per 0’43 d’amplària) tancada per darrere i amb parets
laterals que, de vegades, solen anar en definició de més a menys cap a

Forcasset.
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l’extrem superior. Algunes tragelles estaven constituïdes només de fusta
i altres anaven armades o reforçades amb ferro, tant a l’exterior com a la
base inferior del bastiment. S’utilitzava per a transportar la terra d’un lloc
a altre del camp per anivellar el terreny. En aquesta operació, la conducció
de la tragella es realitza per mitjà dels moviments de pressió que feia amb
la mà el conrador sobre l’esteva a l’hora de carregar o buidar la terra.

El balancí. Artefacte que el llaurador solia enganxar en un ull disposat a la
part baixa de la xaruga. Es tracta d’una peça corbada de fusta de secció
circular reforçada amb unes argolles cap a sengles extremitats, i proveïda
de dos ganxos a cada cap. S’utilitzava per enganxar una corda de dos o
tres cavalleries quan havia de fer-se una arada molt profunda. Per a fer el
balancí, l’aladrer emprava la fusta del lledoner o la carrasca que habitual-
ment sempre solia tenir al taller. En primer lloc, calia desfustar el tronc
amb l’aixa plana i voltada i, tot seguit, es passava de plana emplanxada.
Per últim, es col·locaven els ganxos que prèviament s’havia encomanat al
ferrer.

Tragella de fusta i de ferro.
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Malauradament, i des de temps enrere, la presència d’ambdues eines de l’a-
rada tradicional, l’aladre i la xaruga, fa temps que es deixà d’observar-se sobre
l’escenari rural, d’aquesta manera, en alguns llocs s’ha perdut, fins i tot, de la
pròpia memòria col·lectiva.

PECES DE L’ARADA ELABORADES PEL FERRER

El forjat de tota l’estructura de l’arada, tant asimètrica com la simètrica pre-
sentava una elaboració artesanal i molt meritòria dins del taller del ferrer,
atesa la complexa quantitat d’accessoris que eren necessaris, des la fabrica-
ció de la rella o dental de la giratòria, fins la cameta, abans de ser junyida i
arrossegada per un animal. 

Les principals peces del forcat que treballava el ferrer eren, com ja hem
assenyalat abans, aquelles que estaven formades pel ferro o l’acer com ara
les argolles dels timons, la tenella (també telera) i la rella, que formaven la
nomenclatura de peces forjades a la ferreria. 

Tragella de fusta.
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Les relles es forjaven d’una carrileta de moll del tren que es mallava a l’enclu-
sa amb el mall fins a elaborar la figura. Per a fer el gallet de la cua o punta, el
ferrer traginava un tros de ferro (0’50 per 0’25 m) i, una vegada el tenia llest,
se soldava a la rella amb la calda.

Les argolles del timons. Són anelles fetes de ferro que van acollades a
la cameta i als timons del forcat.

La tenella. Travesser de ferro que per un cap anava fixat des del dental a
la cameta de forma vertical passant per un forat transversal. Es gradua
amb una rosca que permet tancar o obrir l’angle que formen el dental i la
cameta per tal que la rella s’endinsara més o menys en terra.

La rella. Hi ha tota una nomenclatura de relles en les arades de ferro (ala-
dres), i són lanceolades, gruixudes i molt estretes. Està constituïda per un
ferro tallant de forma triangular amb unes dimensions totals que oscil·len
entre 0’60 i 0’70 m. La pala forma un triangle gairebé equilàter de 0’30 a
0’40 m de llarg per 0’08 per 0’25 m d’amplària, amb caigudes als extrems
de les ales. La punta o tall pot ser de diverses maneres, bé formada per

Detall del puntal i la rella.



vèrtex de triangle o per un espigó de 0’5 m de llarg per 0’3 m de tall.
L’espessor de la cua sol variar entre 1 i 2’5 cm i és recta. Usualment, es
calcen amb esteves de fusta que porten un tall recte El tall pot ser de
diverses maneres i varia segons l’aplicació pel que fa a l’aspecte funcio-
nal. Així, trobem les següents tipologies o modalitats:

La rella de punta estreta. De tall recte, és la rella més curta de totes i
s’emprava per a llaurar les terres fortes i pedregoses o de secà quan
s’havia de fer la primera llaurada, que consistia a fer una guaretada més
profunda. Abans d’encetar la llaurada, el llaurador havia d’apuntar la
rella, operació que consistia a obrir l’angle per a donar-li una inclinació
cap a dins de la terra.

La rella de punta de canal. Pala caracteritzada per formar al mig una
espècie de canaleta. Utilitzada a l’horta per a solcar o obrir cavallons i
també per a les altres tasques de l’arada.

La rella de boca ampla. Consta d’una pala ampla que acaba en forma
de mitja lluna. Equivalent per a la llaurança, tant del secà com de l’hor-
ta. S’emprava per a donar la segona passada de rella tasca que consis-
teix, bàsicament, a remoure la terra sense fer tant de guaret.
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Quadre de relles. D’esquerra a dreta: (1) Rella plana, (2) Rella de punta, (3) Rella de mitja lluna, (4) Rella coltellera, (5)
Rella plana de boca, (6) Rella de tall de canal. Museu Comarcal de l’Horta Sud, Torrent.



La rella d’ales. Consisteix en una rella de pala triangular ampla que als
extrems de les ales té unes prolongacions perpendiculars a l’eix major
en forma de tallants fixats a la base del dental, que algunes vegades
arriben a tindre entre 0’40 o 0’50 m d’amplària total. Emprada, en pri-
mer lloc, al secà per a birbar les entrelínies de les vinyes i, després, al
secà i l’horta per a tallar les arrels de les males herbes entre els con-
reus de cavalló ample. Cal destacar dos regularitats de la rella d’ales:
les més amples són les més llargues i les més estretes les més cur-
tes. Funcionalment, les últimes s’empraven per fer la primera llaurada,
molt més profunda, i les primeres per a les posteriors arades.

El llossat de les relles.Freqüentment, després d’un cert temps d’ús, la
rella comença a desgastar-se; aleshores el llaurador del poble la porta-
va novament a la ferreria del tio Moret i aquest procedia a llossar-la o
bé per a reforçar-la, calçar la rella, operació que consistia a col·locar a
la part superior, des de la meitat fins la punta, una planxa d’acer que
havia de restituir la part desgastada.

LA XARUGA

La xaruga és una arada de ferro amb pala lateral i de diverses formes i gran-
dàries lligades sempre a l’estil del ferrer. La xaruga es pot utilitzar amb les
dues formes d’enganxar les bèsties amb l’aladre de parell o de forcat. En
general, les parts i peces tenen la nomenclatura de les arades de fusta i pre-
senten la mateixa estructura i els mateixos elements constitutius, en gene-
ral. Hi ha de diferents formes i tamanys, lligades als estils dels ferrers locals.
Es poden distingir dues formes: la xaruga gran de rodes, que és la més anti-
ga, freqüentment tirada per més d’un animal per ser una arada massissa i
pesada; i una modalitat més petita que inclou la giratòria moderna i la giratò-
ria fixa són les que es gasten en el conreu normal.

La versió de la xaruga fixa es molt anterior respecte a la moderna i presenta
algunes característiques tecnològiques en l’arada, car s’havia de xarugar a
volta canviada, com diuen els llauradors. Açò significava que el llaurador, quan
arribava al cap, no podia girar la pala i tornar llaurant en línia, com es el cas de
la xaruga giratòria. Això feia perdre temps, ja que cal tornar arrere per a
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començar. Per evitar aquesta situació, el llaurador mamprenia pels marges
rodejant-los a la redona i en espiral, o bé obrint un solc al mig del camp per a
fer la tornada. En aquest cas, l’arada finalitzava al mig del bancal amb la terra
voltejada en dues direccions. A la part interior, els timons són iguals al del for-
cat i amb els mateixos detalls funcionals. El volum, com en totes les arades
forcades, varia segons l’envergadura de l’animal. Podem distingir diferents
tipus de xarugues:

La xaruga de rodes és una màquina d’arada gran, més pesada i que
requeria d’una força considerable dels animals per a arrossegar-la, ja que
s’emprava per a fer molt de guaret. Estava formada per una estructura rec-
tangular que se sostenia sobre dues rodes. Consta de les següents parts:
pals per als ramals, manillar, dues pales, l’arbre, el punxó, l’estrinquet
i un regulador per apujar o abaixar l’eix de les rodes. Per a la seua elabo-
ració, es requeria una tecnologia molt més complexa que la giratòria peti-
ta. Generalment, la seua construcció era industrial.

La xaruga de pala giratòria pertany a una arada de fabricació més recent
i, per tant, ha estat molt més present al taller del ferrer. La xaruga de pala
giratòria per davall és un sistema que pot desplaçar d’un costat a l’altre,
mitjançant procediments més o menys complexos, i que permet anar i tor-
nar llaurant en una línia. Porta cameta més tisora, amb l’extrem més
ample amb forats verticals que permeten fixar més alt o més baix la tiso-
ra i donar més a menys altura als timons. Aquestes són les parts princi-
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Esquerra: Xaruga fixa.  Dreta: Giratòria moderna.
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pals que formen la xaruga menuda: un dental, dues galteres, un punxó
quadrat, l’esteva, la cameta que era el punt d’unió amb els timons, i la pala
giratòria que anava encastada en dos gallets, l’un fix i altre mòbil. Es car-
golava per mitjà d’un clauet transversal. La pala tenia una inclinació de 45
graus que facilitava el volteig de la terra. Hi ha altres tipus de xaruga gira-
tòria anomenada Vernet, de característiques molt paregudes a la xaruga
fixa i que probablement va precedir a la giratòria. La xaruga és una arada
adaptada per a dur una pala que amb l’ajuda d’un punxó, talla, recull, gira
la terra, fa guaret, tomba la terra i colga el rostoll.

Entre les funcions secundàries de la xaruga es troben algunes tasques molt
específiques en les etapes més avançades del cicle agrícola, com per exem-
ple la recol·lecció de la creïlla o el cacauet: 

Per a collir la creïlla s’incorporava a la xaruga una mena de pinta de ferro
en forma de pues, a la part darrera del dental, que permet tallar el cavalló
per la base deixant a l’aire el tubèrcul, que es replegava a mà.

Pel que fa a l’arada d’arrancar cacau, es reemplaçava la pala giratòria per
una planxeta de ferro estreta i allargassada (0’40 m) i doblegada en angle
recte pels extrems, formant un tallant d’uns 0’15 m perpendiculars a la
barra que s’articula de la mateixa manera que la pala. Amb el tallant, es
trenca el cavalló per la base, facilitant així l’arrancada de les mates.

La xaruga pertany a l’arada simètrica i té com a part activa una pala que al
tallar i endinsar-se en la terra la gira, invertint la seua posició original i llançant-
la cap als costats.  

L’arada asimètrica es diferenciava per desenvolupar la part activa i funcional
per mitjà d’una rella que talla la terra de forma superficial. 

El procés d’elaboració de la xaruga moderna es realitzava a l’obrador (quasi
sempre del tio Moret ), on el ferrer aplicava la seua tècnica personal. A la xaru-
ga es pot distingir:

La cameta que és una barra de ferro corbada a la part superior, que té un
forat o caragol i va fixada a la part inferior, de cantó a la base trapezial; i
porta una anella per al balancí. La cameta acaba en forma d’U, on encaixa
l’espigó de la forca dels timons, els quals van subjectats amb perns.
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L’espigó té una ranura longitudinal d’encaix, on es passa l’extrem de la
cameta de ferro. Per a subjectar les dues peces hi ha un forat a cada late-
ral, en el mateix pla per on passa el ferro, i a la part superior disposa d’un
pontet de ferro amb un ull per on passa un cargol vertical que serveix per
a graduar la posició de la xaruga.

El dental. Es una  peça estreta de ferro i de perfil que va fixat a la base
per mitjà de soldatges. Es tracta d’una peça tubular, que acaba a l’extrem
en un espigó de secció circular on encaixa la pala.

L’esteva. Està composta per una barra de ferro, que al cap superior acaba
en forma d’espigó on encaixa un mànec de ferro, que acaba en un agafall
de fusta, i prop d’aquest té una anella per a lligar els ramals.

El punxó. És una barra de ferro d’uns 0’8 a 0’5 m de llargària de secció
quadrangular que acaba en bisell i amb un tall recte. Va col·locat sobre el
dental travessant el buit de les planxes que fixen les peces; se subjecta
amb un tascó de ferro.Es col·loca a la xaruga de la mateixa manera que la
rella El punxó forma part de l’estructura de la xaruga. De vegades, quan el
llaurador volia fer la mateixa activitat de remoure la terra sense girar-la, uti-
litzava només el punxó. El punxó, l’igual que altres parts de l’arada, es
fabricava amb quadrats d’acer trets de carrilades de via que s’estiraven de
martinet a l’enclusa.

La pala. És una peça llarga lanceolada formada per una làmina de ferro
acerat, en forma d’ala, de figura còncava, que a la banda inferior porta una
planxeta d’acer rectangular més grossa, que acaba amb un tall en bisell.
La pala giratòria té una doble ala, que forma una sola peça. A la punta té
una mossa que s’encaixa sobre la vora externa del punxó. El sistema fona-
mental de la pala consisteix en el fet de poder desplaçar-se d’un costat a
l’altre mitjançant procediments més o menys simples o complexos, que
permet anar i tornar llaurant en una línia. L’articulació de la giratòria es feia
per mitjà d’unes ungletes o argolles col·locades a la part superior entre les
planxes del cos trapezoïdal; l’una, posterior fixa amb un reble i, l’altra, que
es pot subjectar o llevar per mitjà d’un caragol amb femella. Amb aquest
sistema, la pala té al dors i al centre un ferro de secció circular, paral·lela
a les vores.La pala encaixa per la part davantera del dental mitjançant una
peça accessòria, potetes en forma de Y. Les dues potetes s’enganxen a la
pala i se sostenen per mitjà d’un ganxet que es trava a la pala i a l’extrem



oposat, passa per una anella central i es fixa amb una rosca o una femella
d’orelles.

ELS FERRERS I ELS ACCESSORIS COMPLEMENTARIS PER A TREBALLAR LA TERRA

La introducció de la xaruga modificà les seqüències, no tan sols de l’arada de
fusta sinó també tot el conjunt d’accessoris complementaris que han estat
reproduïts pels ferrers. Entre aquest grup d’accessoris per a treballar i prepa-
rar la terra es podien trobar estris de llarga tradició com són el tallant i les ale-
tes. Com totes les arades, la xaruga sense pala giratòria pot ser usada en les
diverses operacions agrícoles. Així, podem assenyalar el desenvolupament
de tota una sèrie de peces (una part de les quals són les mateixes que hi ha
per als aladres i forcats de ferro), que barrejades amb altres accessoris de tec-
nologia molt més moderna completen tota una nomenclatura d’estris dife-
rents com poden ser les entauladores, cavallonadores, carrets de ganxos, bir-
badores, etc., que han estat la part accessòria més fonamental de l’arada de
ferro per a tallar, remoure, quarterar, trencar la crosta o construir els cavallons.
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Segons el cas, el llaurador havia de proveir-se dels respectius complements.
Alguns dels accessoris complementaris més coneguts son: 

Les orelleres. Són dues planxes de ferro aplanades de secció rectangular
en forma d’aletes molt obertes, que van encastades a la part anterior del
dental de manera divergent cap arrere, lleugerament alçades, tot i que la
posició pot variar segons l’ús que hom volia donar-hi. Aquest arreu i el
punxó formen una base triangular ampla, molt similar a la rella del forcat.
Les orelleres serveixen per escampar, esmicolar la terra i obrir solcs.

Els tallants. És un dels accessoris de l’arada de ferro Està format per una
planxa de ferro en forma d’arc, que pot arribar a tindre 0’30 m d’amplària
i que té un tall a la part externa. Va col·locat en una ranura que es troba a
la davantera del dental, quedant fixat entre aquest i la rella o punxó, que
ocupava tota la part superior d’aquest. El tallant ha estat emprat al secà
per a birbar les entrelínies de les vinyes. També fou incorporat a les faenes
de l’horta, per a tallar les herbes paràsites que creixen als solcs.

Les aletes. Modalitat de tallant constituït per unes planxes estretes de
ferro, rectes més o menys convexes, que van col·locades a la part darre-
re del dental en encaix vertical d’aquest; poden tindre formes rectes, cor-
bades o convexes, disposades en un pla més o menys vertical i un poc
alçades. Van col·locades en una ranura obliqua en la part de davant o la cua
del dental. El punxó o la cua de la rella les subjecten fixes en la seua posi-
ció. Serveixen per a llaurar, remoure la terra i tallar les herbes.

El mosso de ferro. Es tracta d’una modalitat de ferro desenvolupada a
mitjans de segle XX: Està formada per dues barres de ferro, que s’usen
entravessades prop d’un extrem constituint una mena de forqueta. En
aquest cas, la rella va encaixada entre el travesser i el vèrtex. A l’extrem
inferior de la forqueta va un eix que sosté als costats unes rodes de fusta
protegides per una rodella de ferro. S’utilitzava per a traginar l’arada d’un
camp a l’altre, o bé des de casa al camp quan no es volia utilitzar el trans-
port del carro.

El rastell. Paleta triangular de ferro amb un tall recte a un cap i proveït d’un
canó o dolla, a l’altre, on s’encaixava el mànec de fusta. Es portava penjat
de l’esteva agafat per una cadeneta. Es feia servir per a netejar la pala de
la giratòria i la rella i també per a desembussar de terra i arrels l’angle for-
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mat pel dental i la cameta.Encara es conserva una dita popular que resa-
va així: “Llaurador sense rastell, caga’t amb ell.”

Les paletes d’encavallonar. Són unes peces de ferro de forma trapezoï-
dal invertida, lleugerament còncaves longitudinalment. La planxa pot tin-
dre un forat, al centre i cap a baix, o una mossa allargada, on encaixen la
cua del dental i la cua del punxó. Van recolzades contra la part posterior de
l’esteva i se subjecten amb un tascó. Hi ha de diverses mides, segons la
mida dels solcs que es vulguen obrir. Les paletes de ferro són dues plan-
xes divergents que es col·locaven a cada costat de la planxa del dental de
la xaruga, que serveixen per ampliar el solc que fa el punxó. S’utilitzaven
per obrir, solcar o recalçar els cavallons als creïllars plantats amb el forcat.

L’entauladora de claus. És una post de fusta rectangular d’aproximada-
ment d’1’70 a 1’90 m de llarg, 0’30 m d’ample i 0’03 m de grossària. La
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Quadre d’entauladores. D’esquerra a dreta: (1) Entauladora de tallants, (2) Entauladora de claus,(3) Entauladora plana
(4) Entauladora de ganivets. Museu Comarcal de l’Horta Sud, Torrent.



part de davall és llisa i està armada de ferro punxats o bastonts sense pun-
tatallants, que van encaixats verticalment de dues a tres línies en plans
diferents, i amb unes mesures de 5 cm d’un a l’altre. Com a travessers,
porten uns ferros que acaben en anelles on s’agafen els tirants.
S’apliquen, sobretot, en les modalitats de treball, que consisteixen a rom-
pre la crosta superficial del terreny abans de passar la saó. Hi havia una
modalitat d’entauladora mixta armada amb línies ordenades per tallants i
altres de claus. Aquesta eina sol ser arrossegada per un sol animal. Igual
que les birbadores, l’entauladora de claus s’elaborava amb barres de ferro
de 0’14 per 0’14 m de diàmetre. Després de forjar, el primer que es feia
era la boca i, després, l’espigó; en acabant, es foguejava la fusta i es
doblegava l’espigó sobre la fusta.

L’entauladora de ganivets. Dins d’aquesta varietat d’entauladores, es
troba l’entauladora de ganivets o fulles que es diferencia amb l’anterior
per la forma dels tallants. Es tracta d’una post rectangular feta de fusta o
amb barres de ferro, d’uns 1’90 m de llargària per 0’35 m d’amplària, que
al davall, i a espais regulars, porta unes fulles o ganivets corbats, en dis-
posició cap arrere, recolzats de cantó contra el tauler, i es disposen
endauats i distribuïts a vuit centímetres de cada tallant. S’empra per a
rompre la crosta, esmicolar els gassons, tallar les herbes, etc. Els ganivets
s’extreien de peces de ballesta. Primerament, el ferrer forjava i estirava la
peça de martinet a l’enclusa. A continuació, el ferrer marcava els ganivets
amb un ratllador groc sobre una plantilleta de ferro i els tallava aproxima-
dament per l’angle que havien de portar. Finalitzada la primera fase, es
passava a la segona, que consistia a forjar la figura del ganivet, aleshores
el ferrer agafava la peça per la part més ampla, que era la part més roma,
i feia la boca del ganivet. En acabant, traginava el tallant, que era la part
més estreta; seguidament, es rebaixaven en la mola fins dotar-los de la
mesura exacta, el ganivet havia de tindre 0’15 m des de la boca fins a la
base de l’entauladora. Una volta estaven fets els ganivets, es col·locaven
sota les planxes del bastiment i se soldaven a una distància de 0’12 m. El
bastiment es forjava amb tres plaques de ferro, una per cada filera de gani-
vets i l’altra al mig, on havia d’anar l’home que guiava l’animal.

L’encavallonadora. Modalitat especialitzada que anava enganxada als
timons reemplaçant el dental. Estava formada per dues pales allargades,
còncaves, més amples a la part posterior. Disposades una al costat de l’al-
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tra, separades, formant una figura trapezoïdal i anaven unides als extrems
per travessers o bracets de ferro. La cameta tenia un forat davant per on
s’incrustava en la timonada i es passava i s’ajustava amb un passador. La
cavallonadora s’articulava per mitja d’un regulador que permetia pujar o
baixar de la boca de la cavallonadora. S’utilitzava per a fer els cavallons que
dividien el camp en taules amples per a regar i així canalitzar millor el reg.
Hi ha la cavallonadora de disc, que és una modalitat més moderna de l’a-
rada i que va aparéixer a la dècada dels anys cinquanta o seixanta. Estava
constituïda per dos plats circulars en forma de disc, que representa tota
una transició entre la cavallonadora tradicional de tir i la cavallonadora
mecanitzada, emprada indistintament per l’animal, la muleta mecànica o
el tractor. S’emprava per a solcar o recalçar els cavallons, tot i que la cons-
trucció de cavalló amb aquest modern aparell era menys sòlid perquè dei-
xava la terra més tova, de manera que els trencalls es produïen amb molta
freqüència. Les pales de la cavallonadora s’elaboraven d’una platina (0’70
per 0’25 m). En el procés del forjat s’havia d’estirar i traginar diverses vol-
tes sobre l’enclusa fins donar-li la longitud adequada i, després, s’elabora-
va sobre una plantilla de ferro en forma de creu a esquadra que el ferrer
tenia al terra de l’obrador, fins que les dues pales tenien una inclinació
semblant. Per a comprovar si les pales havien quedat perfectes, el ferrer
utilitzava una galgueta de ferro que tenia la mateixa mesura i inclinació que
havia de tindre la pala. Una volta fetes les pales, se soldaven amb els
suports complementaris, espècie de pont que es forjava per mitjà d’una
platina (0’20 per 0’06 m), un davant i altre darrere: el suport de darrere es
reblava sobre l’esteva i la cameta, mentre que el de darrere se li feia un
forat o passador al mig per a poder passar i agafar la cameta. La cavallo-
nadora havia de quedar en terra plana i centrada: davant havia de tindre
1’10 m d’amplària i 0’45 m, darrere. En el procés de construcció col·labo-
rava l’aladrer i el ferrer. Segons la tècnica i perícia del ferrer, la cavallona-
dora podia facilitar una millor l’elevació de la terra alhora de construir el
cavalló amb un menor esforç de la cavalleria.

El carret de ganxos. Eina de forma senzilla que està constituïda per una
post rectangular, que oscil·la entre els 0’60 i 0’95 m, a la part posterior de
la qual van fixades unes barres de ferro, que acaben en punta corbada cap
a baix, en forma vertical. Hi ha de cinc o set barres o ganxos corbats.
També hi ha dues mesures de ganxos que s’ubiquen alternades, un curt i
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un llarg, els curts van sempre als extrems, i formen dues planes. A cada
costat de la part de davant duia unes argolles que servien per a enganxar
els tirants a la collera de la bèstia. El sistema de tracció es facilitava per
mitjà d’unes rodes fixades a un eix paral·lel als costats davanters. La majo-
ria dels carrets de ganxos amb bastiment de ferro porten esteva adossa-
da a la part de darrere d’aquest. Hi ha amb una sola roda central i amb
dues. Fins i tot, i per tal de facilitar i millorar la tracció, alguns porten a la
part de sota una planxa en forma d’anelles aplanades o ovalades en forma
de patinets que substituïen les rodes. Aquest tipus de carret anaven pro-
veïts de 4 ganxos llargs i 3 curts. Els ganxos s’aprofitaven per a trencar la
crosta als horts, remoure, trossejar la terra de la vinyes, etc. En l’elabora-
ció dels ganxos s’empraven quadrats de ferro de 0’22 per 0’22 m. Una
volta traginada la peça de ferro, el ferrer marcava i tallava els ganxos a la
mesura exacta (3 llargs de 0’90 m i dos curts de 0’70 m). Una vegada
tallats i preparats, el ferrer havia de doblegar-los sobre un motle, seguida-
ment, l’escalfava i anava fent la figura de la corba. La boca del ganxo es
feia amb l’obridor o bé amb la màquina de trepar, tot i que aquesta tècni-
ca li restava consistència. Quan ja estaven fetes les boques, se soldaven
sobre la platina frontal del bastiment i després es cargolaven els ganxos a
la part inferior de la post. El ferrer havia de preveure l’elaboració dels
tallants (peça independent que té prop dels extrems uns bracets perpen-
diculars que acaben en forma de rella), que s’elaboraven amb dues plan-
xes de ferro subjectades perpendicularment a la part davantera, els quals
exercien de reguladors de les rodes. El ferrer feia tres forats a les planxes
del regulador on deixava una anella oberta perquè el llaurador poguera
col·locar-la en el forat adequat a l’hora d’apujar o abaixar els ganxos.

El rutló de punxos. Es tracta d’una birbadora que consta d’un bastiment
de fusta rectangular sustentat per dues barres laterals sobre les quals van
encaixades dos corrons cilíndrics de metall proveïts d’espigons disposats
en forma lineal. La birbadora de rutló està articulada per una o dues rodes
fixades als caps d’un eix, que permet manipular-lo apujant i abaixant amb
el sistema d’espigó o barra dentada. S’utilitzava per a birbar o esbocinar la
crosta de la terra als cultius de forment i camps de cebes trasplantades.
Per elaborar els espigons del rutló el ferrer utilitzava unes barretes d’acer
(0’95 per 0’08 m). El primer que es feia era forjar i tallar els 104 espigons
arredonits que portava cada barra així com elaborar la punta de cada espi-

Modalitat de carret de ganxos. 
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gó. A continuació, es marcava la xifra exacta de forats en cascun dels
rutlons (dos tubs de ferro de forma cilíndrica de 0’12 m de grossària).
Finalment, es col·locaven els espigons i se soldaven amb un punt de sol-
dadura. L’espigó havia de tindre una longitud de 0’10 m des de la base del
rutló fins la punta. A cada tub, el ferrer havia de ficar una barreta de ferro
perquè exercira d’eix i facilitara la rotació del rutló sobre un coixí d’om que
prèviament s’havia incrustat a cada una de les testes laterals. Els rutlós
havia de col·locar-los el ferrer al davall del bastiment de fusta que, amb
anterioritat, havia fabricat l’aladrer.

La birbadora gran de tallants: Instrument o estri semblant al carret de
ganxos constituït per una post rectangular proveïda de dues rodes davan-
teres que porta adaptada a la part de davall un tallant de 0’90 cm de llarg
per 0’10 cm d’ample, disposat de forma horitzontal. A la part de darrere,
porta incorporada una esteva de 0’58 m d’alçària. El sistema de tracció
està constituït per dues planxes ovalades molt semblants als del carret de
ganxos sobre la post del bastiment. S’empra als cultius amb entrelínies
amples: vinya, tarongers, carxofers, tabacs etc. Hi ha una altra modalitat
de birbadora més petita que és diferencia per portar, a la part davantera i
al davall de la postissada, a espais regulars uns bastonets o tallants sem-
blants a la resta de birbadores.

La birbadora de claus. Típica birbadora anomenada també posteta de les
creïlles per ser el tipus de birbadora mecanitzada que millor s’acoblava al
solc per la seua forma ovalada. Està composta bàsicament per un tros de
tronc tallat longitudinalment o bé per una o dues taules rectangulars, uni-
des per un lateral amb frontisses que al cap oposat es continuen en unes
barres fins l’altre lateral i acaben en argolles. Aquestes s’uneixen amb
corda per a donar-li l’amplària desitjada, segons el tipus de regadora. Una
variant que inclou diverses modalitats de birbadores que van proveïdes a
la part de sota de tres fileres transversals de claus: 4-3-4 a cada costat de
la part davantera, té sengles argolles per a fixar els tirants de l’animal. A la
part del darrere va agafada a l’argolla una cordeta que permet girar i can-
viar de solc l’instrument en arribar a l’antara o solà del camp. Hi ha tota
una varietat de birbadores que s’agrupen en diferents mesures (la birba-
dora de bastiment ample i pla i les de bastiment estret i pla) que afecta a
la forma i a l’ús: la birbadora de posteta plana que era la més xicoteta i

Rutló de punxos.
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Dalt: Birbadora gran de tallant. Baix: Birbadora  xicoteta de tallant.
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Dalt: Birbadora de tallants. Baix: Birbadora de claus.
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tenia les formes planes tant en la base com la part de davall. Ambdues bir-
badores portaven entre o set i nou claus. S’empraven per passar els cul-
tius de peu i de cavalló: creïllars, cacauers, cebars etc. Aquest tipus de bir-
badora es caracteritzava per portar a la part de darrere una esteva en posi-
ció bastant acotada que oscil·la entre 0’58 i 0’75 m d’alçària. Les birbado-
res de postetes més amples, es gastaven en els cultius de peu i d’entre
línies, dacsars, tomateres, tabacs etc. Hi havia altres varietats de birbado-
res de bastiment ample (0’50 o 0’55 m) que estaven fetes de ferro, les
quals portaven dues o tres fileres de claus soldats. Les birbadores també
es diferencien per portar fixades unes barres de ferro paral·leles a les vore-
res laterals subjectes amb perns que sobreïxen cap enrere uns 0’20 m i
acaben en un ull on encaixen i articulen les potetes d’un tallant semicircu-
lar, o planxa de ferro amb tall interior horitzontal (0’49 m), o bé en forma
de rella ajustada a l’esteva que, a més de remoure la terra en profunditat,
tallava horitzontalment les arrels de les males herbes. La birbadora es
regulava per mitjà d’una cremallera de forats que s’ajustava amb els de
davall i actuaven com a reguladors per a apujar, abaixar o desplaçar la bir-
badora segons l’amplària de la regadora. La birbadora va ser incorporada

Birbadora de punta tallants.
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en la dècada dels quaranta i va representar un avanç tecnològic per a l’a-
gricultura. En el procés d’elaboració de la birbadora participava l’aladrer i el
ferrer: l’aladrer era qui tallava la fusta (habitualment de portes o bigues
velles) i preparava la posteta; i el ferrer havia d’elaborar tot el ferratge que
portava la birbadora. Els claus van foguejats i clavats a la fusta de la post
i s’elaboren d’un quadrat de ferro (0’14 per 0’14 m) que s’eixamplava en la
banya de l’enclusa. Aleshores, el ferrer agafava un tros de ferro, d’uns 0’60
cm de llarg, de manera que puguera sostindre’l en la mà, i començava a
fer, primer la boca i, quan ja tenia feta la boca, es tallava la peça amb unes
tenalles i es tornava ficar al foc per forjar l’espigó. Una vegada fets tots els
claus amb la mateixa mesura, es foguejaven dues o tres voltes per a mar-
car els forats (que prèviament ja havia fet el ferrer en el bastiment).
Finalment, s’escalfava la punta de l’espigó, que era la que havia de doble-
gar-se en el gat de banc, es posava el clau i es pegaven dos o tres colps
perquè quedaren ben incrustats.

El rutló de plats. Eina composta de discos de ferro. La part superior està
recoberta per una plataforma feta de taules de fusta, mentre que el basti-
ment inferior porta dos eixos de fusta del tròlec i pot oscil·lar entre els set
i vuit. Van col·locades en plans verticals diferents que corresponen a eixos
també diferents. Aquesta eina va enganxada a l’animal per mitjà d’unes
argolles que porta a la part davantera. Serveix per a remoure o obrir la terra
per a facilitar la penetració del sol.

LA CORBELLA: EINA DE SEGAR I TALLAR

Corbella és el terme que s’empra a l’horta de València per a designar l’eina de
tallar cereals, com ara alfals, forment, ordi, civada, fesols, faves, etc., sent per
excel·lència la sega del blat i de l’alfals les activitats més fonamentals a la
nostra comarca. A la ferreria hi havia tot un conjunt d’eines de tall esmolat o
dentat, de diferents grandàries per a segar, desbarbar, dallar, desbrossar,
tallar, etc., que abraçava tota una estructura elemental i comuna d’hàbits i tèc-
niques determinades en funció d’usos i de terminologies, que estaven a l’a-
bast del ferrer: la falç, la corbella, el corbellot, el falçó, el falçonet, etc. 

La corbella està formada per una fulla corbada de 40 cm entre els extrems i
0’3 cm d’amplària que acaba davant en punta i a l’extrem oposat en el mànec,
que és el lloc on va incrustat l’espigó. La fulla consta de totxo, part darrera
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dels gavilans, i tall dentat a la part còncava davantera. A l’extrem del mànec,
la fulla té una segona corba que es desvia del pla normal, fent el colze que
facilita segar més a ras de terra, servint, al mateix temps, de protecció a la
mà, cosa que permet un millor maneig de l’estri. La corbella sol tindre de
tres-centes a tres-centes cinquanta dents. Habitualment, la fulla es marcava
amb el segell del ferrer quan s’estava treballant a la farga.

Quadre de corbelles. D’esquerra a dreta: (1) Corbella de desbarbar l’arròs, (2) Corbella esparvera, (3) Corbella de des-
barbar, (4) Falç. Museu Comarcal de l’Horta Sud, Torrent.



319

EL FORJAT

La fulla o l’ànima que formava la corbella s’extreia d’una planxa o vareta de
ferro colat anomenat quadrat, que tenia una grossària de 14 per 14 cm. La
peça es tallava a mida sobre uns 30 cm de llargària i amb una peça d’acer
d’uns 10 cm s’agafava la plaqueta de soldar i es posava al mig de les dues,
posant-se tot junt a caldejar a la farga per a la fusió de les matèries. Després,
es forjava la fulla i el colze i es deixava uns 5 cm d’espigó, que era la part que
s’havia d’introduir dins del mànec. Durant l’elaboració, la corbella es ficava i
es treia del fogó diverses voltes fins que se li donava la forma i el tremp, cosa
que s’aconseguia per mitjà de la impressió amb l’aigua. És a dir, calia calfar-la
a la calda fins assolir d’un color roig quasi blanc i tirar-la de colp a l’aigua per-
què com més impressió, més dur es feia l’acer i, aleshores, calia revindre-la
perquè anara prenent el color que li donava el tremp 

EL DENTAT

Una volta preparada la corbella, es posava damunt de l’os que hi havia
col·locat en la canaleta del banquet de dentar; aleshores el ferrer s’asseia a la
part del darrere de l’aparell i ficava els peus dins dels estreps i amb la part
superior de les cadenetes s’envoltava l’eina, i fent pressió cap avall se sub-
jecta sobre l’os. D’aquesta manera, deixava lliures les dues mans per a
enllestir el dentat. En una mà agafa el picot i en l’altra el cisell, que col·loca
en diagonal sobre el tall. Aleshores, anava pegant colps seguits acompanyats
de moviments ràpids, i desplaçant-lo al mateix temps que fa córrer la fulla
sobre el suport fins a completar les tres-centes cinquanta dents de la corbe-
lla. Com ja hem dit, en aquesta operació, el ferrer havia d’exercir la pressió de
les corretges que subjectaven la corbella a través de la manipulació dels
estreps. La corretja dreta es flexionava amb la cama esquerra i a l’inrevés;
mentrestant un peu tensava la cadeneta de l’estrep des de davall, l’altre que-
dava a mitja altura recolzat sobre una mossa que tenia el banquet, fent pres-
sió amb el genoll sobre l’os i la corbella. Aleshores, es foguejava el mànec
introduint l’espigó que es doblegava i es clavava dins de la fusta per la part
darrera del mànec, ajustant-lo amb una argolleta per l’extrem de davant on es
formava el colze. 
L’os que s’emprava per a dentar la corbella (l’os de cavall), havia de ser un os
de canella, la dreta, d’animal bestiar. El ferrer solia comprar-los directament
de la caldera d’animals en quantitats que oscil·laven entre els vint-i-cinc i els
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El dentat de les corbelles.
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trenta, que era la quantitat que necessitava per a tot l’any. Per tal que es con-
servaren millor, s’acostumava colgar-los, tots junts, en un munt fet amb arena
de platja. A mesura que anaven gastant-se, el ferrer els quarterava amb l’aixa
en quatre cantells; després en la roda d’esmeril els deixava completament
plans perquè s’acoblaren correctament al banquet de dentar. 

L’ ESMOLAT

Les corbelles de tall llis (falç canemera) requerien ser esmolades al mateix tall
de la sega i, per tant, els segadors portaven pedres d’esmolar en receptacles
de metall. Per contra, calia portar les corbelles comuns o terreres al ferrer per
a fer-les dentar. Aquesta operació requeria d’una elaboració molt complicada:
el primer que feia el ferrer era destrempar la corbella per a poder invertir la
posició del toix, trencar les dents, estirar la peça o traginar la rosta del toix (la
rosta que feia la fulla de la corbella havia d’estar cap avall al final del procés,
per tal d’ajustar el tall ran a terra alhora de segar). A continuació, el ferrer des-
dentava la corbella colpejant les dents amb un martell quadrat i, una volta
desdentada, s’esmolava en la roda d’esmeril i passava de nou a dentar-la en
l’os del banquet. En acabant, es tornava a trempar el toix i, una vegada girat,
es deixava gelar per a tornar-lo a la posició inicial. Finalment, es pegava una
passadeta en la roda de l’aigua per a llevar-li el color negre de la farga.

TIPOLOGIES DE CORBELLES

Deixant a banda les terminologies més o menys acceptades i prenent com a
terme intercanviable la corbella, amb totes les varietats que presenta cadas-
cuna de les modalitats, tipològicament hem constatat: 

La falç. Modalitat de corbella constituïda per una fulla de ferro acerat, cor-
bat, que es va aprimant-se envers un cap fins acabar en punta. De la part
més ampla s’estreny, prolongant-se en forma d’espigó, on s’encasta un
mànec de fusta. A la vora còncava té, tot a la llarga, el tall que pot ser llis
o dentat. El dors és més gruix o es representa reforçat. El mànec sol estar
fet per un bastonet de fusta de plataner de secció circular de 0’10 o 0’12
m de llarg, que permet subjectar l’eina amb la mà plena dins del palmell
del mànec. La fulla de la falç potser quasi el doble de gran que la corbella
i, des del punt de vista funcional, s’empra per a segar els cereals, així com
per a tallar la brossa als marges de la séquia o dallar el favó.
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Falç de dallar favó i podó de vinya.



La corbella arrossera. Corbella de tall llis i esmolat que es caracteritza
per tindre la fulla i el mànec en el mateix pla. S’emprava per a segar l’a-
rròs i alguns cereals de secà. També s’usava per a tallar rebrotins tendres,
desbrossar els marges, etc.

La corbella de blat. Està formada per una fulla corbada de 0’35 cm entre
extrems i 0’3 cm d’amplària màxima, que acaba en punta un xic alçada cap
a l’exterior. El mànec i la fulla es troben al mateix pla perquè l’acció no
requeria fer-se a ras de terra. S’emprava al secà per a segar el blat, avena,
ordi, civada, etc. 

La corbella d’alfals. Eina molt semblant a l’anterior, anomenada també
corbella terrera. Es diferencia perquè la fulla té a l’extrem del mànec una
segona corba que es desvia del pla normal, fent un colze. S’utilitzava per
a segar el forment i l’alfals6, tant per a verd com per a sec. Els segadors
solien ser persones que segaven a preu fet i cobraven una certa quantitat
de diners per cada càrrega segada. A principi del segle XX, el segador
cobrava tres aguiletes per càrrega quan la carrega tenia divuit garbes, però
posteriorment aquesta xifra va ser modificada passant a tenir vint garbes
com la càrrega de forment. Els segadors d’herba tendra estaven sota les
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6 L’alfals és una planta lleguminosa de la família de les papilionàcees, de fulles compostes de tres foliols i flor
violàcia; es fa servir com a farratge molt apreciat per a les cavalleries i animals domèstics. La sembra d’aquesta
planta es realitza en el mes de gener; mentre que el primer segó de l’herba novella es feia entre els mesos de
maig i juny, és a dir, que tarda al voltant de cinc mesos a créixer des de la sembra fins a la primera sega. Els llau-
radors o herbessers propietaris de terres preparaven el camp abans del mes de gener i, quan ja estava la terra a
punt, es tirava la llavor amb molta cura, caminant pel mig de la taula. Durant el procés de creixement de l’alfals,
solien haver plagues d’insectes com ara l’eruga, aleshores el llaurador o herbesser, agafava un artefacte molt
típic de l’època, que consistia en un pal de fusta que finalitzava a la manera de sedàs ovalat i proveït d’una tela
en forma de cul de sac, i des de dalt del cavalló anava replegant dins la bossa tota l’eruga. Quan arribava al cap,
deixava caure els cucs en terra i els xafava amb la sola de les espardenyes. La vida d’aquesta planta, normalment
dura tres anys. El seu ritme de creixement varia en relació a l’època de l’any; així, observem com durant els mesos
d’estiu pot arribar tan sols a trenta dies, el temps que transcorre d’una sega a l’altra. En canvi, a l’hivern poden
passar els 90 dies del procés de creixement. L’alçària normal de l’alfals pot sobrepassar el metre d’alçària al mes
de juliol, mentre que en ple hivern i amb temperatures molt baixes, com sol donar-se al mes de gener, tan sols
aplega als vint centímetres d’alçària. Quan l’alfals arriba als tres anys sol estar bastant aclarit pel lògic procés
degeneratiu que pateixen les plantes, aleshores és quan es llaura el camp amb una xaruga gran arrossegada per
una corda de dues o tres cavalleries amb l’objectiu de voltejar la terra i extraure les rabasses, les quals s’aprofi-
ten com a pinso per a les vaques després de escurar-les i picar-les amb el totxo de l’aixada abans de tirar-les al
pessebre. La rabassa com element nutritiu, tenia un valor excel·lent. L’alfals per a llavor s’ha de mantindre en el
camp fins els quatre anys i deixar de segar-lo al mes de juny. La llavor tarda tres mesos en grana i és doncs al
mes de setembre quan se sega la planta i s’extrau la llavor en una era. El camp destinat a l’herba de llavor s’ha-
via de regar amb aigua de riu i, per tant, se solia conrear en terres que no en foren marginals, per exemple
Alaquàs, Aldaia, Paiporta, Picanya i Xirivella, eren localitats que gaudien d’un gran prestigi.
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ordres dels herbessers locals (Jesús el Pastoret i José el Quinqui), dels
quals rebien les instruccions per anar cap a un lloc o altre a segar l’herba,
així com la quantitat aproximada de càrregues que necessitava per a l’en-
demà. Els segadors solien ser homes molt hàbils amb la corbella, amb set
o vuit colps feien la garbeta, que la nugaven en l’aire abans de tocar terra.
El segador solia tindre un joc de cinc o sis corbelles perquè diàriament
sempre portava al tall de dos a tres per si de cas es produïa algun tipus
d’avaria, mentre que a cal ferrer sempre hi havia un parell en dipòsit per a
dentar. Les dentades duraven de dos a tres dies a causa, sobretot, a que
l’alfals se segava molt ran a terra i això gastava moltíssim les dents, per la
qual cosa s’havia d’esmolar la corbella amb bastant freqüència.

La corbella de desbarbar. Falç composta per una fulla molt més llarga
que la corbella, d’uns 0’45 m de llargària per 0’04 d’amplària i estava dota-
da de gran resistència. La part còncava de la fulla presenta un tall afilat,
però menys tancat i sense colze. S’emprava a la marjal per a serrar o des-
barbar les garbes d’arròs; és a dir, tallar les espigues, ras al vencill de
nugar la garba, que és la part que es porta a batre. Per a desbarbar, es
col·locava la corbella sota la garba, amb el tall cap a munt, i mentre s’a-
guantava amb un peu per la part de dalt de la garba, s’anaven serrant les

Corbelles de segar. 
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tiges fins tallar la garba en dues parts. Aleshores, es deixava el cap de la
garba damunt del rostoll perquè es mantigueren seques les espigues.

La corbella canemera. Està formada seguint el model comú de la falç
gran. Presenta una fulla grossa i ampla i amb el tall llis sense dentar que
acabava en un extrem en forma de bisell, mentre que per l’altre, s’uneix a
un mànec sense colze. S’utilitzava en la sega del cànem. Aquest tipus de
corbella de tall afilat requeria ser esmolada sovint durant la sega, és per
això que els segadors solien portar pedres d’esmolar ficades en recepta-
cles de cornaló o metall.

La corbella esparvera. Falç constituïda d’una fulla llarga i corba (0’45 m
d’extrem a extrem) que assolia d’una gran resistència. S’utilitzava en l’era
per a tallar les espigues de forment a l’hora de batre-les amb el trill.

El corbellot. Hi ha tota una varietat de models i grandàries: està format
per una fulla acerada i grossa sense dentar que acaba en bisell i va encas-
tada dins d’un mànec redó de fusta. S’empra per a tallar les canyes o
capolar la branca.

Corbella canemera.
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Dalt: Falçonets de granerer i de verema. Baix: Navalles d’empeltar vinyes.
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Els falçons i falçonets: Espècie de falç molt menuda. Consta d’una làmi-
na o fulla corba amb tall a l’interior, de vegades dentat en la part còncava.
La grandària és molt variable i pot oscil·lar entre 8 i 20 cm entre un extrem
i l’altre. Encaixa en un mànec de fusta de garrofer, de secció circular de 10
cm. Ha estat emprat en les tasques agrícoles, sobretot, la verema, per
tallar els xanglots de raïm, rebrotims xics, birbar cebollí, etc. També ha
estat utilitzat pel granerer per a tallar la palmeta de la granera.

El serrador de pallissa: Espècie de corbellot que solia estar col·locat en
disposició vertical en un costat del pessebre davall del forat o trampa de
la pallissa i que servia per tallar o serrar trossos d’alfals sec, canyots o
qualsevol classe de farratge. Estava format per una peça de ferro corbada
amb tall dentat a la part còncava, d’uns 0’05 m d’amplària per 0’30 m de
llargària, que va doblegat cap a munt formant una espècie de U. A l’extrem
superior porta l’espigó doblegat cap a baix, el qual va penjat verticalment
a l’ull d’una anella que es troba incrustada en la paret de l’estable. 

ALTRES EINES: LA DALLA, LA GANIVETA DE CARNISSER

La dalla és una eina composta d’una fulla (0’65 m) irregular amb tall inte-
rior en forma de semicercle que va disminuint cap a l’extrem exterior.
S’articula a través del punt d’unió del mànec, junt amb la fulla, per mitjà
usualment d’un caragol i femella. Està proveïda per un mànec de fusta al
qual s’ajunta un rastell de pues de fusta encaixades perpendicularment, i
a espais regulars, de més a menys, envers l’extrem del mànec. L’angle
que formen les dos peces, rastell i mànec, pot variar segons la quantitat
d’herba que es vulga arreplegar cada vegada. Aleshores, amb una corde-
ta lligada al mànec i a l’extrem exterior del rastell, es passa per la barra i
se sosté en la posició desitjada. Hi ha rastells de fusta i altres amb les
pues de ferro. En la forma terminal de la dalla és tota de ferro, aquest
accessori és també tot de ferro. Segons siga l’angle de la fulla, variarà l’ex-
tensió del semicercle de la dallada i la posició d’acció de la dalla: amb l’an-
gle més tancat, l’eina treballa a un costat del daller, i prop d’aquesta, més
ample l’angle. La dalla permet segar sense que el llaurador s’haja d’incli-
nar. La dalla s’utilitza per a segar herba, especialment alfals. La dalla se
subjecta amb les dues mans a l’hora de segar i l’herba es deixa escampa-
da, formant cavallons. 
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Dalt esquerra: Corbella de paret o serrador que solia haver a la pallissa.
Dalt Dreta: Eines de diferent ús agrícola.
Baix: Ganiveta de carnisser.
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La ganiveta de carnisser. S’elaborava amb materials procedents del des-
bastellament del molls i para-xocs de 0’12 m que anaven enrotllats i el
ferrer havia de desenrotllar-lo sobre l’enclusa fins donar-li la figura quadran-
gular de la fulla plana de la ganiveta de 0’20 per 0’20 m d’amplada i l’es-
pigó, que posteriorment s’havia de foguejar i incrustar-hi el mànec de
fusta.

ELS RUTLÓS I TRILLS: EINES D’APLANAR I TRILLAR

Fins que van ser desplaçades per la moderna màquina trilladora, les principals
eines de trillar i batre el forment en la tradicional erada7, van ser sense dubte,
el trill, el rutló, la corbella esparvera, el ramàs, les forques de fusta i les pales
de ventar. Hi havia diferents formes de fer la batuda: la batuda a pota, és a dir,
amb matxos, ases o cavalls. Habitualment, açò es feia quan es tractava d’e-
res de terra. Antigament, al nostre poble arribaren a haver cinc o sis eres que
eren utilitzades entre els veïns per les bones relacions que hi havia entre els
llauradors a l’hora de col·laborar en els treballs que requerien la preparació de
l’era quan arribava la primavera; treballs com raspallar, ramassar, banyar o
piconar la terra amb un rutló de pedra llisa. En aquests casos, el ferrer era el
principal agent per a proporcionar totes les eines i elements relacionats amb
la batuda quan la gent acudia a la ferreria. Generalment, el ferrer rebia a l’o-
brador les eines de fosa i ell es limitava a fer els enganxalls del trill, a mane-
gar les forques o ajustar algunes modificacions i també reparar les possibles
avaries, a més de proveir al llaurador dels elements de fusta. 

EL TRILL

És una post de fusta allargassada de forma trapezoïdal rectangular, que té la
part davantera alçada per tal d’evitar que en rodar dins de l’era arrossegue la
palla. Les dimensions varien entre 0’80 per 1’20 m. La part inferior del basti-
ment pot anar guarnida o clavetejada de ferros, pedres folgueres, tallants,
claus o serres. Hi ha una varietat de tipologies o versions com ara el trill armat
de pedres; el trill que va armat únicament amb tallants de ferro, el trill que
alterna tallants de ferro i el trill de serres disposades en línies verticals i
paral·leles. Ha estat emprat de forma fonamental per a batre el forment; acció

7 Per a fer una erada es gastaven al voltant de 120 garbes. 
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Trill de batre forment.
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que consistia a tallar, trossejar, regirar i piconar la palla per a separar el gra.
La conducció del trill es realitzava per mitjà d’un balancí o anelles on anava
enganxat a la cavalleria: Un home o dona anava dret sobre la plataforma del
trill i amb els ramals guiava la marxa de l’animal. En aquesta tasca ajudava
quasi tota la família del llaurador: la dona o la filla era qui guiava l’animal men-
tre rodava el cercle, sovint asseguda en una cadira que anava damunt del bas-
timent, mentre que els homes tallaven l’espiga i, després, ubicats en línia
regiraven, pilotaven, alçant i deixant caure la palla perquè es batera millor la
batuda. Una altra forma de conducció consistia a dirigir els moviments des del
centre de l’era, amb una corda subjectada al capçal i l’altra cap a la mà, i hom
feia donar voltes a l’haca. Al centre, se solia deixar un menudet cercle, ano-
menat l’ull, net de messes on se situava l’home. Durant la feina de trossejar,
si era l’home el batedor, aquest parlava a l’haca, taral·leja, improvisa amb tros-
sos de cançons populars. A nivell de comarca o país, algunes d’aquestes can-
çons han sigut recuperades i cantades al Museu Comarcal de l’Horta Sud, a
Torrent, pel xativí Pep Gimeno Botifarra. Escoltar-les és tota una delícia que
fan bullir els sentiments.

L’aladrer fabricava tota la plataforma del trill on predominava la fusta de carras-
ca, mentre que el ferrer forjava la part activa proveïda de ferro, claus, tallants,
etc., anava junyit sempre a una cavalleria. 

EL RUTLÓ DE PEDRA

És una peça de pedra llisa de secció cilíndrica o octagonal, d’aproximadament
1 m de llargària. Al centre de les cares laterals sobreïxen els eixos sobre els
quals el ferrer adaptava sengles anelles als caps que permetien nugar les tira-
des de cànem que es lliguen a la collera de llaurar de la bèstia que el feia
rodar. El rutló s’usava quan les terres ixen molt gassonades, per esterrossar
o esmicolar les gleves als camps de guaret deixant ordenada la terra, a més
de piconar i preparar l’era. Després de raspallar el cèrcol que formava l’era,
es regava amb poals d’aigua i s’escampava una capa de pallús molt menut
per tota la superfície. Aleshores, es passava durant hores el rutló traginant la
superfície fins que restava la terra ben piconada i atapeïda, formant un pis llis
i dur. El rutló de pedra també s’emprava ocasionalment, en la batuda del blat.
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EINES D’ARRANCAR I ESTELLAR LA FUSTA

Fins a la primera meitat de segle XX, als habitatges del poble no hi havia gas
ni aire condicionat ni cap aparell modern de què gaudim en l’actualitat. La
xemeneia s’havia d’escalfar amb branques i estelles de llenya provinent de
l’esporga o l’arrancada dels arbres fruiters. Des de l’antiguitat. han existit una
xarxa de llenyaters que s’han encarregat de proveir la gent de la llenya per al
consum domèstic per mitjà del carro de transport tirat per una bèstia. Els llen-
yaters eren homes que tenien com a activitat la compra de partides d’arbres
vells (garroferes, oliveres, tarongers), per a destinar la fusta als forns de coure
pa i a les cases particulars, tant del poble com de la ciutat, (en aquell temps
les dones alaquaseres guisaven amb llenya o, a tot tirar, amb els innovadors
foguers de serradura que feia el tio Toni el Paellero). Aquests comerciants de
la fusta solien tindre llogada una colla d’homes coneguts com estelladors,

Rutló de pedra llisa.
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que eren les persones encarregades d’arrancar i estellar els arbres. Al primer
quart de segle XX, així com a la dècada dels quaranta, a Alaquàs hem trobat
alguns homes que van desenvolupar aquesta tasca: Vicent Tàrrega de ca
França, Vicent Aguilar, Francisco Toledo, Ramon Bessó Patilla, Enrique el
Bunyoler, el tio Hilario, els germans Elies i Jesús Ferrer Sena, fins i tot els
xavalets Jesús, Vicent i Elietes Ferrer Lino, tots ells membres de la família
Anguila. Elies de Puça era qui solia transportar la llenya amb el seu carro.

Per desenvolupar la seua tasca, els estelladors empraven una sèrie de ferra-
mentes fetes a l’obrador del ferrer local (als anys cinquanta solia ser la ferre-
ria del tio Moret), eines com l’aixada, la serra gran de dues mans, la destral,
el tascó de ferro o la maça de colpejar, han sigut algunes de les ferramentes
més elementals utilitzades, tot i que com es pot observar, aquesta nomen-
clatura representa sols un xicotet percentatge dins de la producció del ferrer
respecte a l’utillatge agrícola. Segons el mestre ferrer Alipio Sardina, el gen-

Quadre d’eines d’estellar llenya. D’esquerra a dreta: (1) Destral, (2) Massa, (3) Aixada de pic i pala.
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dre del tio Moret, tot això és molt relatiu perquè depén de les circumstàncies
climatològiques, “jo recorde que en les gelades de 1948 i 1959 ens faltava
temps i mans en la ferreria de tanta faena que teníem”. 

La serra de dues mans. Espècie de xerrac de grans dimensions (d’apro-
ximadament 1’20 m de llarg per 0’20 m d’amplària), que tenia un mànec

Dalt: Tascó de ferro. Baix: Xerrac de dues mans.
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de fusta col·locat a cada extrem de la fulla dentada. Per al maneig calia la
participació de dos homes. S’usava per a serrar la soca de la garrofera
quan l’arbre ja estava tombat.

La destral. Aixada de fulla estreta amb un tallant (0’26 m de longitud des
de l’ull al tall) que acaba en forma destraleta. Va manegada a l’ull de la pala
per un mànec de fusta de 0’97 m d’alçària. S’utilitzava per a tallar les arrels
una vegada gratada i llevada la terra de damunt.

La massa. Instrument compost d’una peça feta de fusta de carrasca en
forma cilíndrica ferrada als extrems. Va calçada per un mànec (0’90 m de
llargària) de fusta entravessat pel mig de la base central. S’utilitza amb les
dues mans i serveix per a colpejar la testa del tascó a l’hora d’obrir i este-
llar el tronc de l’arbre.

El  tascó. Està constituït per una barra de ferro amb la base més ampla de
la figura, la qual va en definició des de la testa fins al tall. Hi ha de dife-
rents mesures i volums que oscil·len entre els 0’25 i 0’20 m.

LES PECES ACCESSÒRIES FABRICADES PELS FERRERS

Es tracta d’una varietat de materials, o xicotetes peces auxiliars, les quals
s’havien de disposar per a complementar alguns treballs. Entre les peces
accessòries fabricades pel ferrer s’hi podien trobar els cargols mascles que
es feien amb un tros cilíndric de ferro. Una volta mesurada la secció de la
rosca amb equilibrador, s’agafava la femella en la mordassa de la taula de tre-
ball i amb el manual mascle es feia girar la peça de ferro per l’interior de la
rosca i es feia la femella.

Hi havia, a més a més, la possibilitat de fabricar diferents tipus de reblats i
claus. Per a facilitar-ne l’elaboració, el ferrer disposava d’un clauer, peça d’a-
cer que té distints orificis per a fabricar els reblats, gabarrotets o claus, tant
en grossària com en capçal. 

Per a la fabricació era necessari escalfar abans els ferros a la farga. Situat lla-
vors, el clauer sobre l’enclusa, es feia coincidir el forat elegit en el clauer amb
el forat que té l’enclusa pròxim a la bigòrnia corba; després, s’introduïa el
reblat o clau incandescent i amb el martell de bola es feia la cabota.
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Tots aquests accessoris es fabricaven amb ferro verge. Amb aquest material,
el ferrer també feia els dentals i altres parts del forcat. El ferrer, en determi-
nades ocasions, també col·laborava amb la seua tasca artesana amb el mes-
tre d’aixa i fabricava diferents peces metàl·liques del carro.

ELS ASPECTES ECONÒMICS I SOCIALS 

La dinàmica econòmica del ferrer estava sotmesa pel cicle agrícola. Sempre
s’ha dit que el ferrer cobrava d’acord amb la collita, cosa per altra banda rigo-
rosament certa perquè en termes col·loquials açò significava dos fets fona-
mentals que condicionaven directament la dinàmica econòmica. Si el campe-
rol era conreador de terres de secà, i per tant la seua economia bàsica depe-
nia sols dels productes, fins que no venia els cereals, garrofes o raïm de taula
o de trull, el ferrer no cobrava durant un any. Si pel contrari, aquest conreava
les terres d’horta, el cicle s’acurtava pel fet que es podien verificar de dues a
tres collites al llarg de l’any, depenent de la classe de collita tradicional culti-
vada: les creïlles i cebes, eren collites que es podien fer dues voltes a l’any;
les hortalisses o forratges podien passar les tres collites. 

Tot i que de forma excepcional, aquesta fórmula de pagament es desestabi-
litzava en períodes de gelades o caiguda dels preus, aleshores s’ajornava l’e-
fectivitat del pagament. I, per tant, si el ferrer no cobrava, els agents proveï-
dors, òbviament tampoc. Hi havia excepcions en què els clients pagaven reli-
giosament amb una quantitat fixa de diners; en principi es tractava de gent
benestant que procurava, d’aquesta manera, aguditzar la urgència del ferrer
a l’hora d’enllestir la seua arada, la qual solia estar en funció del nombre de
bèsties que posseïa el llaurador. D’aquesta manera, sempre es tenia al ferrer
sotmés a una certa predisposició a l’hora d’atendre les seues encomandes.
El propi gremi de carnissers, tampoc es lliurava de les penúries econòmiques
del moment; així es pot comprovar com el tio Pardala, Enrique el Xato, el tio
Salvadoret, Pasqual Pistoles o el Carreño, carnisser de la veïna població
d’Aldaia, rarament pagaven els treballs encomanats en metàl·lic, ja que gene-
ralment ho feien en carn. 

El ferrer comprava el material: planxes, quadrats, platines i ferramenta en des-
bast a les ferreteries de la ciutat, casa Bellota, casa d’Aleix, que tenia el
magatzem al carrer de Jesús, on hi tallaven les planxes amb una cisalla gran
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a la mida indicada pel ferrer i després ho pagaven com podien. Un dels magat-
zems més important de València era el de Miguel Mateu, que estava al carrer
de Guillem de Castro i tenia el taller al carrer de Sant Vicent, al costat de casa
Devís, on feien les màquines del tren. 

Els ferrers pertanyien al gremi del metall. Durant la República molts ferrers
van estar afiliats al sindicat de la CNT, un sindicat molt combatiu sobretot als
inicis de la contesa, període on arribaren a implantar un cooperativisme molt
poderós basat en l’expropiació i la col·lectivitat de tots els ferrers de la locali-
tat sota un mateix obrador, el cas de Torrent. A Alaquàs sols va afectar als
mestres d’aixa. Als anys de la postguerra tot el gremi del metall estava sub-
ordinat al sistema de racionament establert pel govern. Els ferrers tenien
designat una certa quantitat de ferratge que es distribuïa als magatzems de
la capital, que eren els distribuïdors oficials. Tanmateix, i segons assenyala el
mestre ferrer Alipio Sardina Rodríguez, quan acudien els ferrers a arreplegar
el material “només ens donaven les sobres”, car es tractava d’un material gai-
rebé defectuós i molt fluix; habitualment puntes o trossos de planxes destria-
des en el procés de fosa.

El ferrer treballava al voltant de dotze hores diàries. A les vuit del matí comen-
çava la jornada, la qual solia finalitzar de vuit a nou de la nit per ser en aques-
tes hores quan més s’acumulava la feina. No s’ha oblidar que la majoria de
clients eren llauradors amb pocs recursos econòmics per això estaven obli-
gats a anar al ferrer cada vesprada per a poder llaurar al dia següent, tal i com
ens recordava el tio Tomàs el Capdell: “Les cases de llauradors que no tenien
dos jocs de relles, les portaven a llossar al ferrer quan arribaven del secà a
poqueta nit perquè encara les llossara la mateixa nit i així poder-les utilitzar
l’endemà”.
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