Ramon Tarín i López

L’ofici del sabater. Una aproximació
a l’artesania del calçat en Alaquàs al
llarg del segon terç de segle XX

ELS ORÍGENS DE L’OFICI DE SABATER
Segons apunten alguns historiadors, l’ofici de sabater passa per ser un dels
oficis més antics del món. Es calcula que va nàixer fa uns 15000 anys.1 Durant
l’edat del paleolític, les dones eren les responsables de la confecció del calçat per a tota la família fins que alguns clans més jerarquitzats no tardaren en
establir la divisió dels treballs de forma que un dels membres del grup quedà
encarregat de l’elaboració de les sabates.
Una de les representacions suposadament més antigues de les que es disposen sobre l’ofici d’un sabater data de fa 4000 anys. Es tracta d’un fresc
egipci, no massa ben conservat, trobat en la tomba de Rejmire a Tebas, que
esbossa una espècie de història de distints oficis. Altre dels testimonis
escrits sobre l’ofici de sabater apareix per primera vegada en l’àrea germànica durant el segle VI dC. en el dret borgonyó, i en el segle IX en les lleis de
Carlemagne (capítol XLV sobre hisendes). Al citat document, s’obliga a l’administrador de la hisenda a buscar bons artesans.
Per a posar fi a les desavinences que des de l’antiguitat regnaven entre els
romans, el segon emperador romà, Numa Pompilla (715-672 aC.) dividí als
ciutadans en nou comunitats segons la tradició, tenint en compte llur llinat1

Consulteu El taller de sabateria en pàgina http://www.cueronet.com.
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ge. Els sabaters estaven situats en el rang número cinc. Tanmateix, en l’imperi romà, les agrupacions d’oficis de caràcter gremial no seran documentades fins el segle II a. C. Aquestes associacions van estar controlades per l’estat i entre llurs principals deures s’hi trobava el regular l’exercici del culte així
com els esdeveniments de tipus social o interessos comuns de l’ofici. Els
sabaters i treballadors de cada ofici s’agrupaven tots en la mateixa zona i instal·laven els seus tallers en carrers secundaris de la ciutat.
A finals del segle XI, les confraries van derivar en els gremis medievals. Els
gremis determinaven llurs propis codis i observaven el seu compliment de
forma molt estricta, exercint els controls de qualitat a més de dictar les ordenances per a la regularització i promulgació dels horaris de treball i de les condicions d’admissió, així com les disposicions sobre els aprenents i oficials.
Entre les seues atribucions també es trobava la de supervisar la vida social
dels seus membres.
Així mateix s’hi pot observar com al voltant dels segles X i XI es produeix un
canvi decisiu en la història dels sabaters quan s’agrupen en confraries ja que
a partir d’aquest moment seran ells mateixos els que representen els seus
propis interessos econòmics i socials. Els sabaters que arriben a la ciutat procedents del camp no sols podien comptar amb la protecció de la confraria,
sinó també amb els avantatges econòmics que oferien els mercats i places
comercials. Aquestes confraries estaven sotmeses a les lleis episcopals de
forma que la seua vida social estava orientada al clergat.
Segons consta als gremis medievals dels sabaters,2 les persones que desitjaven aprendre l’ofici de sabater devien complir amb nombroses condicions.
Els aprenents que provenien de matrimoni ordenat i virtuós, tant per part del
pare com de la mare, o aquells casats amb una vídua de sabater, després de
presentar la corresponent cèdula de naixement, passar el corresponent període de prova i pagar la tarifa de l’aprenentatge, es signava el contracte amb
el mestre, aquest es comprometia des d’aqueix moment, a transmetre-li tots
els coneixements i trucs de l’ofici i menar perquè la seua moral fóra exemplar. L’aprenentatge solia durar uns tres anys. Una vegada finalitzat el període
acordat i elaborat el corresponent examen, havien de romandre uns determinats dies en un taller de sabateria per a provar la seua habilitat i enginy. De
forma que el sol·licitant, l’oficial de sabater, havia d’iniciar un pelegrinatge de
2

Vegeu Els gremis de sabaters en les pàgines http://www.cueronet.com.es.
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Obra del pintor Gabriel Poveda que
reprodueix la fabricació manual del
calçat en un taller de sabateria.
Museu del Calçat d’Elda.

sis a nou anys en altres tallers per a fonamentar i ampliar els seus coneixements (al segle XVII, la peregrinació fou reduïda a un any i mig). Durant
aquests anys, l’oficial havia de passar un mínim de sis setmanes al mateix
taller reflectit en un document, i posteriorment s’anotava en un llibret el comportament que havia tingut. Al finalitzar el pelegrinatge, l’oficial confeccionava la seua peça de mestria, amb la qual cosa quedaven qualificats, per mitjà
dels quatre membres més antics del gremi de sabaters, llurs coneixements i
la seua habilitat per a desenvolupar l’ofici.

LA FIGURA DEL SABATER REMENDÓ
Sembla ser que fins èpoques més recents els mestres sabaters urbans gaudien d’una vida més opulenta i còmoda que els mestres sabaters de poble,
que en línies generals era gent més pobra i que solia agrupar-se en els àmbits
rurals i confeccionaven calcer molt més senzill i econòmic. Els sabaters
remendons, normalment, han viscut afincats en miserables rafals i han tingut
sempre una millor reputació en les zones rurals que en la ciutat on han segut
objecte de dits o sofismes més o menys despectius, sent aquest un dels
aspectes més significatius en la vida dels artesans de la primerenca Edat
Moderna, que comporta una visió bastant ajustada a les vivències i condi-
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cions de vida dels nostres artesans preindustrials. «El valor de l’artesania del
calçat no ha segut mai reconegut» és la queixa més amarga entre els sabaters o familiars que hem entrevistat. Més sort ha tingut la figura del sabater
en el camp literari on diferents autors s’han ocupat d’acostar-nos a la seua
realitat en obres tan significatives com La zapatera prodigiosa escrita al primer quart de segle XX per un dels més grans poetes de l’estat espanyol
Federico García Lorca, que han ajudat a compensar d’alguna forma als més
humils del menyspreu al que els ha sotmès la història. En aquesta línia cal
recordar el famós edicte de Carles III en què proclamava l’ofici del sabater
com «una professió noble» davant les insídies i desdenys de l’època. Dins
d’aquest marc social i històric, inimitable i irrepetible, val observar com una
minoria de sabaters rurals han representat una forta competència per als

El mestre sabater Rafael Castillejo Coves, a hores d’ara, és un dels quatre o cinc mestres sabaters que integren actualment la població artesana local dedicada a la reparació del calçat. Nascut a l’emblemàtic barri de Patraix, és fill del matrimoni format per Ciriaco Castillejo Cebrián, natural de Conca i Ángeles Coves Puig, de Sueca; aquest artesà s’aveïna a la
nostra localitat en 1965 a l’edat de quatre anys. Treballa en distintes activitats abans d’aprendre l’ofici de sabater de
mans del seu sogre Salvador Montoro Llácer, un torrentí cosí de Martinet, el que va ser alcalde d’Alaquàs, qui tenia la
seua sabateria al carrer Sant Salvador, número 1, de la veïna localitat de Xirivella. Després d’estar 9 anys sota el patronatge del seu sogre, en 1988 obri la seua pròpia tenda-taller de sabateria al carrer de Vicent Estellés, número 22 on a
més de reparar el calçat, canvis de ferros, de cambrelló, folrat interior, etc., explota altres alternatives comercials: corretges, bosses de mà, carteres, etc. així com la confecció de peces o d’objectes derivats del cuir. (Foto de l‘autor).
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sabaters de la ciutat degut a que aquests solien confeccionar sabates per al
camperolat amb algunes pells que aquests emmagatzemaven a les seues
cases.
Tal i com es va desenvolupar des del segle XIX el capitalisme al País València,
seria el principal factor que fomentà la mobilitat social i el sorgiment d’una
classe social lligada a la producció i comercialització manufacturera del calçat
sobre la qual arribaria a sustentar-se la independència organitzativa i artesanal
del sector basada sempre, o quasi sempre, en el taller domèstic, on els mestres sabaters podien treballar amb les úniques ferramentes de què disposaven: les seues pròpies mans, on l’habilitat, la tècnica, i el coneixement eren
criteris objectius molt decisius.
Cal senyalar com en una societat rural com la nostra, el desenvolupament de
les tasques del camp van imposar des d’antic la necessitat d’un calcer específic: l’austeritat del primitiu calçat camperol confeccionat amb materials molt
toscos com va ser la típica alborga feta d’espart i cànem. Aquesta varietat
d’espardenya rural va tindre un gran auge al nostre poble al primer terç de
segle XX sent utilitzada tant pels homes com per a dones i xiquets implicats
en les feines del camp.

Espardenya masculina de la varietat alborga, utilitzada als anys quaranta. Elaborades totalment amb material d’espart, la pala i la zona del taló presenten uns trençats de reforç. (Foto: Arxiu fotogràfic del Museu del Calçat d’Elda).
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Dalt:Alborga femenina amb sola i taló d’espart i pala
confeccionada en fil de cànem.
Dreta: Típiques alborgues infantils de principi de segle XX. (Foto: Arxiu fotogràfic del Museu del Calçat d’Elda).

A pesar de no haver trobat cap document que faça referència a aquest ofici,
no se’ns escapa que al nostre poble la figura del mestre sabater va estar present en la vida quotidiana dels alaquasers des de temps remotíssims. Segon
l’índex de població activa, d’acord amb les xifres del cens de 1939-1940, sols
hi havia dos sabaters en la nostra localitat. D’altra banda i seguint la línia del
període estudiat (1934-1970), hem de senyalar com a Alaquàs la indústria
artesana del calçat, al passat segle, ha tingut una influència poc rellevant (al
contrari que la veïna població de Torrent, on la manufactura del calçat arribà a
comptar amb nombroses fàbriques),3 ja que es limitava a la producció de quatre o cinc sabaters normalment forasters, establerts a la nostra localitat: cas
de José Chuan Brull, el tio Cafís, Rafael Mellado Ramírez o Pedro Borrega
Díaz el tio Frasquito qui encarnà la figura del sabater remendó a la nostra localitat. En tot cas es tracta d’analitzar el caràcter econòmic i social d’un ofici i
d’uns artesans encasellats per l’empremta del seu legat personal, que encara perdura en la memòria de la gent, i del romanticisme amb què es contempla des dels nostres dies les elaboracions dels artesans de la postguerra, i
fins i tot una certa forma de vida lligada al seu treball i al de tota una societat
abans de l’etapa preindustrial. Perquè si l’enyorança és un criteri perfectament legítim per construir un espai crític, i possiblement alternatiu, amb un
món cada vegada més deshumanitzat, no hauríem d’oblidar que el passat no
és més que una construcció feta des del present..
3
A mitjans de segle XX Torrent contava amb vora 34 fàbriques manufactureres del calcer. Entre els fabricants pioners
de l’època estaven Àngel Puig, Sirvent Martínez, Vilarroya, Casabán, Ibáñez, José Sanchis, Nelo Soria, Alberto
Rentaterra, a més de les antigues nissagues dels germans Vicent i Salvador Beguer, Pedro Sirvent Sàez, els germans
Llópez, els Nadalos de vora sèquia (Gómez Ferrer) i de l’avinguda del País Valencià. (Dades proporcionades pel mestre sabater Enric Castelló. Memòria oral de l’Horta Sud. Museu Comarcal de Torrent).
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Col·lecció de sabates de miniatura. Obra del mestre sabater Pedro Victoria Soriano. Museu d’Elda.

El mestre sabater Pedro Victoria mostrant la seua prodigiosa obra de calçat en miniatura. (Foto de l‘autor).

L’artesania del calçat en miniatura és una modalitat creadora minoritària que
va sorgir a nivell de l’Horta Sud enllà pels anys 90 del segle XX, sent el màxim
precursor de la mateixa el torrentí Pedro Victoria, un enginyós artesà del calcer femení de 80 anys d’edat, artífex d’una fecunda obra d’aquestes figures.
Aquest artista, nascut a la localitat de Ginés (Múrcia) i establert a Torrent
envers 1941, posseeix una col·lecció de més de dos mil models diferents de
sabates de miniatura. És l’únic miniaturista de l’Horta Sud que té l’honor de
tenir dues-centes disset sabates i quinze formes exposades de forma permanent al Museu del Calçat d’Elda4.
Els patrons dels sabaters medievals eren els Sants Crispí i Crispià, la seua
onomàstica es celebra el 25 d’octubre.
Com a conclusió final d’aquesta mena d’introducció, cal dir que si el caràcter
d’un poble s’adquireix per les vivències que el temps ha anat imprimint en els
seus ciutadans, sense dubte aquest fet queda reflectit en l’empremta dels
nostres artesans: segurament perquè la seua creativitat era una creativitat
imaginativa que creix i mor amb l’artesà.

ELS MESTRES SABATERS D’ALAQUÀS:
FRANCISCO LINO GAUDISA. Nascut al carrer de València número 21, el 27 de
juny de 1898. Fill de José Lino el Coixo, coetani del tio Maxi i un dels sabaEl patronat de la fundació del museu del calcer d’Elda (Alacant) va reconèixer el seu fer a l’artesania del calcer en
miniatura el 26 de novembre de 2004.
4
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ters locals més antics del poble, començà la seua trajectòria a la primera meitat del segle XX, aquest artesà va compaginar els estudis amb l’aprenentatge de l’ofici al taller familiar que tenia son pare on treballen tres o quatre oficials del calcer. Envers 1940 es fa càrrec del taller i s’especialitzà en la facturació de la sabata a mida per a parroquià sense oblidar les tasques de reparació. La seua germana, María la Sabatera, s’ocupà de realitzar els treballs de
cosir, repuntar, fer el corte amb la màquina sabatera, ficar el viu, folrar, etc..
Casat en 1925 amb Remedios Peiró Mora, una jove natural de Xilxes, però
amb parentesc familiar amb la família dels Blais d’Alaquàs, població a la que
solia visitar en festes. Del seu matrimoni naixeran els tres fills: Remedios,
Paco i Pepa. Degut a la nombrosa clientela que té en la veïna població
d’Aldaia, cap a 1947 trasllada el seu taller al carrer de l’Església de dita localitat, on deu anys més tard patirà els danys materials i econòmics derivats per
la riuada de 1957. En 1963, s’acomiada de l’ofici i passa els darrers anys de la
seua vida junt als amics de la placeta de Sant Roc fins que li sobrevé la mort
el 29 de juliol de 1975.
Dreta: El mestre sabater Francisco Lino amb la seua dona
Remedios el dia que es van casar.
Baix: El mestre sabater Francisco Lino.
(Fotos cedides per la família Lino-Peiró).
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Dreta: El tio Cafís i la seua dona Conxa fotografiats amb el
vicari don Vicent Lis i unes veïnes del carrer.
Esquerra: El mestre sabater José Chuan Borull.
(Foto: família Chuan-Chulià).

JOSÉ CHUAN BRULL, el tio Cafís. Va nàixer a Torrent, el dia 5 d’abril de 1905 a
la popular barriada de Poble Nou. Sabem que als inicis va treballar de boter
en una tonelleria de la seua localitat i, després de treballar molts anys en la
mateixa, aprèn l’ofici de sabater en un modest talleret de Torrent. Envers
1935 es trasllada a Alaquàs i s’aveïna en la casa número 43 del carrer Major
on Benito Montalt Martínez, el tio Benito, li havia llogat un quartet per a muntar el taller de sabates. En aqueixa casa, es dedica a reparar el calçat vell, ficar
tapetes, mitges soles, tacons, etc., i a mesura que va depurant la seua tècnica va introduint al seu taller el procés d’elaboració de les primeres sabates
noves. Amb el pronunciament militar de 1936, es vorà immers per l’immediat
període bèl·lic per tindre que incorporar-se al front. En acabar la guerra, José
Chuan, el tio Cafis, que ja s’havia casat pel civil en 1936 amb la torrentina
Conxa Chulià Mora, s’instal·la amb la seua família en la casa número 45, propietat de la tia Maria la Nena, situada al carrer Major, casa on avui té la botiga de roba el seu fill major José. El taller de sabates serà ubicat als antics
estables o cellers situats a la part darrera de la vivenda. En els primers anys
el tio Cafis recorre el poble amb una vella bicicleta provista d’un caixó de
fusta on porta el calcer reparat per a distribuir-lo entre les dones a les quals
cridava l’atenció a ple pulmó matiner.
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Col·lecció de sabates de miniatura. Obra del mestre sabater Pedro Victoria Soriano. Museu d’Elda. (Foto de l‘autor).

El mestre sabater Pedro Victoria mostrant la seua prodigiosa obra de calçat en miniatura. (Foto de l‘autor).

A finals de la dècada dels quaranta, José Chuan, el tio Cafís5 compta ja amb
quatre homes treballant al seu taller, per a poder atendre a tota la clientela,
que de forma imparable havia anat acumulant-se, degut sobretot, a la constant expansió demogràfica de la població que es vorà incrementada per l’obertura del barri de l’Ave Maria (1950) i San Fermín Sanz Orrio los Faroles
(1954), als quals s’afegiran posteriorment, el barri de Socusa (1960), el barri
conegut com el barri Roig o de Garrofa, construït també al mateix temps, així
com el barri dels Sisos situat a la part meridional del terme d’Aldaia, a l’altura
de l’antic magatzem dels Burros6.
Coincidint amb aquesta època, el mestre sabater José Chuan, el tio Cafís,
obrirà una tenda d’espardenyes a l’entrada de la casa: espardenyes, alborgues, sabatilles o les espardenyes de careta que anaven brodades tan típiques de Pasqua, etc., que era el calcer tradicional d’una societat rural com la
nostra, dominada majoritàriament pel camperolat i la classe assalariada industrial7. La seua dona Conxa s’encarrega d’atendre el comerç espardenyer i, a
Segons la família, el malnom de Cafís li ve d’un avantpassat seu que venia algeps pels carrers i quan anava a comprar el material sempre demanava un cafís.
6
El barri Viviendas de Ruiz, més conegut com dels Sisos, va ser construït envers 1945 exclusivament per als treballadors o tècnics que arribaren des de Bocairent i Ontinyent per a treballar en la fàbrica de mantes propietat de la família Ruiz d’Aldaia. Els veïns d’aquest barri van estar molt vinculats al poble d’Alaquàs. De fet, d’ací sorgiren dos futbolistes de l’Alaquàs amb una tècnica molt depurada com José Debustos Cresito i Ricardo Montes Garrigas; sense oblidar a l’eximi poeta Manuel Santonja, autor de la lletra de l’himne d’Alaquàs.
7
Les fibres de l’espart (stipa tenacisima) ha segut la matèria prima emprada en la confecció de les alborgues i les típiques espardenyes de careta. L’antiguitat de l’ofici d’esparter, la testimonien, entre altres indicis, la indumentària i l’aixovar funerari d’espart domèstic trobat a la cova dels Rats Penats d’Albuñol (Granada), jaciment que data de fa 5.500
anys, si atenem a les proves de carboni. En el període feudal, les grans demandes de la ciutat, les solien atendre sobre5
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més de vendre espardenyes, ajuda el seu marit en les tasques del taller:
repuntar amb la màquina sabatera, passar els cordons, traure-li lluentor a les
sabates etc. A Torrent, el poble natal de la tia Conxa, les tasques d’aparar, preparar el tall, repuntar la pala, el taló, el viu o el folre, les feien a casa les dones
amb les màquines sabateres, mentre que a la fàbrica eren els homes qui confeccionaven la sabata8.
Els seus fills José i Paco, que no van enllestir l’ofici del pare i treballen en
altres parcel·les del mercat laboral, també ajuden en tot allò que poden: el
dissabte s’encarreguen de lliurar a les clientes les sabates reparades durant
la setmana i el diumenge es dediquen tots al cobrament per les cases; la
família es distribueix les diferents zones del poble: El tio Cafís, s’encarrega de
la part més cèntrica del poble, els seus fills es reparteixen els barris perifèrics; José, recorre la placeta dels Santíssim i els barris de l’Ave Maria i Socusa,
mentre el seu germà Paco s’encarrega del cobrament als barris de San
Fermín i Sisos.
Durant molts anys de trajectòria artesana, el seu taller es distingirà pel procés manufacturer industrial del calçat nou tant per a les dones com per als

Típica espardenya de careta.
(Foto de l‘autor).
tot els musulmans del Camp del Túria (Llíria, Bétera, Benaguasil etc.) i de la Vall dels Alcalans (Llombai, Catadau,
Alfarb i posteriorment Torrent), això explica cert comentari del frare gironí Francesc Eiximenis, quan valorava l’espart
com una de les riqueses naturals del regne, en el proemi al Regiment de la cosa pública, obra dedicada als jurats del
Consell Municipal de València en 1383.
8
El primer departament de dones aparadores que treballaren en una fàbrica torrentina va ser instaurat per Pep Beguer
a la dècada dels anys cinquanta.
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homes. El tio Cafís és el creador dels diferents models que manufactura; primer ideava el model que volia fer i després ho plasmava sobre el patró.
Segons les característiques personals de la clienta també feia models a
mesura. Si la clienta patia d’ull de poll, joanet o tenia els peus plans, aleshores el mestre sabater procurava introduir determinades modificacions en la
sabata que pogueren proporcionar certa comoditat al peu. Molts dies ha de
treballar fins les dotze de la nit per acabar la feina. Degut a l’excessiu treball,
ha de recórrer a alguns fabricants torrentins com ara Joaquín Puig Garrigues,
els Ximos, o Alberto Mora, Rantaterra, per a poder manufacturar certs tipus
de sabates com eren els clàssics models de sabates de col·legial.
Home de fortes creences religioses i posseïdor d’un caràcter ferm i bondadós, ben aviat es guanyarà les simpaties i estima de la gent alaquasera, a
nivell professional o personal al llarg de la seua trajectòria. D’ell es conta que
en certa ocasió en què va anar a cobrar a casa d’una clienta que li devia vàries
setmanes, es va trobar amb un panorama desolador: la dona que tenia al seu
marit malalt des de molt de temps, es posà a plorar al veure’l perquè no podia
pagar-li ni tenia res per a donar de menjar als seus quatre fills ja que el forner,
cansat de no cobrar, no volia fiar-li més el pa. El tio Cafis no s’ho pensà dues
voltes i anà a pagar els diners que la dona devia al forner.
José Chuan, el tio Cafís va estar treballant pràcticament fins la seua mort ocorreguda el dia 6 d’abril de 1972.
PEDRO BORREGA DÍAZ el tio Frasquito. Afincat al nostre poble a finals de
novembre de 1937, representa el tradicional model de sabater remendó que
tan sols reparava el calcer usat i espatllat, és a dir, posar mitges soles, tacons,
tapetes, etc., «mon pare només feia remendos», matisa la seua filla Pilar.
Nascut el dia 1 de juny de 1898 en Alcántara (Càceres) va començar a treballar en les tasques del camp durant molt anys. En 1930 abandona el seu poble
natal amb tota la seua família per a traslladar-se a Madrid on ocupa una plaça
civil el mateix quarter militar on desenvolupen la seua carrera militar dos germans seus. Casat el dia 25 de desembre de 1925 amb Casimira Solano
Borrega, una cosina seua del poble, el matrimoni tindrà una descendència de
tres xics i dos filles: Regino, Francisco, Conxa, Pedro i Pilar.
Arriba a Alaquàs en plena guerra civil espanyola i després d’instal·lar-se en la
casa de don Francisco Forment el Mestrico a la plaça d’Espanya, número 3,
s’incorpora de nou al front. En acabar la contesa bèl·lica és detingut i empre-
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El mestre sabater Pedro Borrega Díaz, el tio Frasquito.
(Fotos cedides per Pilar Borrega Solano).

El tio Frasquito amb la seua dona Casimira.

sonat a Portaceli i després a la Càrcel Model de València. Quan eix de la càrcel és desterrat a Madrid per un període de dos anys més. Durant la seua
estada a la capital d’Espanya, viurà en casa de la seua germana Rosa i treballarà en diferents activitats, principalment de maxacador de pedra en les
obres de carreteres estatals, fins que aprèn l’ofici de sabater. Durant aquest
traumàtic període de la seua vida, la seua dona Casimira ha de cuidar i alimentar a la seua família venent peix pels carrers d’Alaquàs9 mentre que el seu fill
major Regino s’encarrega dels germans menuts als que llava, vist i gita. Com
que no té rellotge ha de dormir “amb un ull tancat i altre obert” per a no fer
tard ja que tots els dies ha d’alçar-se a les quatre del matí per agafar el tramvia i anar a comprar el peix al Mercat Central, fins que tots els matins i de
forma sistemàtica, cridaran a la seua finestra el tio Paco Tirri o bé Juanito el
Sereno, que eren els dos serenos que hi havien en aquell temps a Alaquàs.
El primer dia que va eixir a vendre no disposava ni tan sols d’una cistella i va
Segons la seua filla Pilar, la tia Casimira va estar venent peix pels carrers del poble fins la dècada dels anys setanta
data en què obrirà una peixateria al carrer del Convent.

9
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La tia Casimira amb devantal i cistella de vendre el peix.
Fotografia de 1955. (Foto cedida per Pilar Borrega Solano).

haver de portar el peix amb una safa de ceràmica; aqueix dia quan acabà de
vendre el peix havia guanyat només 3 pessetes. Posteriorment, i a mesura
que anà augmentat la clientela ja va poder comprar una cistella de vímet, un
poal de cinc i un pes de plats. En la venda de peix pels carrers del poble l’ajudava Conxa, la seua filla major (a qui li donava molta vergonya cridar a les
dones, per la qual cosa sa mare li posà una paradeta al xicotet mercat qui hi
hagué a la porta de ca Patilla als anys quaranta), mentre la tia Casimira recorre els carrers al crit de «dones porto peix....!».
Finalitzat el dolorós període de repressió, el tio Frasquito torna a casa i es
posa a treballar de sabater envers 1943. El taller es troba ubicat en la segona
habitació a mà dreta del corredor de la casa: el xicotet taller de sabateria està
format per una modesta taula amb el corresponent instrumental i materials
de treball: retalls de pell, tacons, fils i cordons, un pot de llauna per a guardar
les xinxetes etc.: La taula disposava de dues cadires baixetes que li permetia
treballar amb més comoditat i també al seu fill Francisco Frasco qui compartirà l’ofici amb el seu pare des de la seua infantesa.
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Al llarg de la seua trajectòria el tio Frasquito va ser un sabater molt estimat per
la gent del poble degut al seu caràcter afable i bondadós. Solia treballar tots
els dies de la setmana, de vegades, algun diumenge quan es trobava dinant i
apareixia alguna xicona amb la sabata espatllada, s’alçava de la taula per apanyar el calcer de forma que poguera eixir a passejar per la vesprada (als anys
cinquanta la majoria de la gent sols tenia un parell de sabates de mudar). Tot i
del seu bon tarannà el tio Frasquito viurà marcat per la tragèdia de la guerra (li
van matar un germà), un fet que es traduirà en una clara obsessió per estar al
costat de la seua família. La seua dona Casimira procura recordar-li el seu
deure de pare: “disfruta de tus hijos que són los que tienes aquí presentes”.
Pedro Borrega, el tio Fransquito, mor el dia 10 de maig de 1958.
RAFAEL MELLADO RAMÍREZ. És un dels deixebles de José Chuan Brull, el tio
Cafís. Nascut a Valdepeñas (Ciudad Real) el dia 20 de setembre de 1920, arriba a Alaquàs sent encara un minyó i es posa a treballar d’aprenent a la sabateria del tio Cafís, on rebrà una excel·lent formació artesanal. Durant la seua

Dreta: Rafael Mellado i la seua dona Concha,
fotografiats el dia del seu casament.
Esquerra: El mestre sabater Rafael Mellado Ramírez.
(Fotos cedides per Carmen Mellado Castellote).
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època de fadrí, i al llarg de molts anys viu i treballa al taller; per la nit dorm en
companyia del seu germà Pablo a la pallissa que hi ha damunt del mateix
taller.
Arran la seua boda en 1950, amb Conxa Castellote León, una xicona natural
de Gestalgar que va estar servint a la casa del tio Rafael Medina, amb la que
tindrà dues filles, Carmen i Conxa, es posa a treballar pel seu compte a la placeta de Sant Roc número 6 on, a més de treballar en les reparacions del calcer, s’especialitza en la confecció i facturació de les sandàlies. A més d’abastar a la clientela local, de tant en tant eix a vendre la mercaderia per distintes
poblacions interiors de la comarca dels Serrans i Camp del Túria: Llíria,
Alcublas, Bugarra, Gestalgar i Pedralba, entre d’altres.
FRANCISCO BORREGA SOLANO, Frasco. És el segon fill del tio Frasquito. Nascut
a Alcántara el 7 de febrer de 1930 es dedica des dels primers moments a ajudar son pare en les reparacions del calçat. Ben aviat va saber interpretar la
constant evolució que trencava el tradicional immobilisme de la figura del

El mestre sabater Francisco Borrega Frasco, en plena tasca de treball artesà. (Foto cedida per Pilar Borrega Solano).
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sabater remendó, a través d’una concepció més ampla de la seua activitat,
incorporant al seu taller les noves tècniques en la manufactura del calçat per
engegar tot el procés, és a dir, des del disseny del model fins la confecció i
remat de la sabata. Com a cas curiós de la seua trajectòria assenyalarem que
també aborda algunes tasques secundàries de l’ofici com ara cosir botes i
balons de futbol o reparar toldars per al propietari d’un circ aveïnat al carrer
de Sant Francesc. Envers 1968 deixa l’ofici de sabater per associar-se amb un
empresari local: Pepin Mompó qui té un taller del moble auxiliar on treballarà
de tapisser.
De les seus noces amb Carmen Fraile va tindre dos fills Carlos i José, els
quals aprendran l’ofici del seu pare. A Francisco Borrega Frasco, li sobrevé la
mort el dia 22 d’octubre de 2005.
FRANCISCO LINO PEIRÓ, el Sabater. Naix a Alaquàs l’1 d’agost de 1932. Pertany
a una de les nissagues més antigues de sabaters locals. Criat en l’ambient
familiar, de ben xicotet treballa junt a son pare en l’artesania del calçat i molt
prompte aprèn les tècniques de l’ofici i acompanya son pare a localitat

El mestre sabater Francisco Lino Peiró el Sabater.
(Foto cedida per la família Lino-Peiró).
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d’Aldaia per arreplegar els encàrrecs i prendre mesures als clients fins que a
la dècada del quaranta s’estableixen definitivament en aquesta població. En
aquesta sabateria treballarà fins la jubilació del seu pare. És a partir d’aquest
moment quan entra a formar part de la nòmina d’operaris a la fàbrica de calçat de Joaquín Garrigues que ostenten els germans Ximets a Torrent.. Les
constants crisi que viurà el sector manufacturer del calçat finalitzarà amb el
posterior tancament de la fàbrica on treballa per la qual cosa s’ha de reubicar
en un nou lloc de treball: la casa Promon de València especialitzada en sabates ortopèdiques.
Casat en 1957 amb Milagros Sanmartín, una jove natural de Quart. el matrimoni tindrà un sol fill: Francisco Lino Sanmartín qui a l’edat de setze anys s’endinsa també en les parcel·les del calçat ortopèdic treballant junt al seu pare.
El mestre sabater Francisco Lino Peiró mor al seu domicili de Quart de Poblet
afectat per una greu malaltia el 19 de maig del 2007 a l’edat dels setanta
anys.
PEDRO BORREGA SOLANO A pesar de viure sota l’ambient familiar del calçat, el
fill més menut del tio Frasquito es distingirà per no manifestar cap interès per
aquesta activitat, «les sabates, devien de menjar-se-les les rates» solia dir
quan son pare li manava algun treball dins del taller. Nascut a Madrid el 10 de
març de 1936, compagina l’escola amb el treball. Al taller s’encarrega d'untar
amb cera amb un drap les vores de les sabates després de cosir-les, netejar el
calçat, etc. És el seu germà Frasco qui li ensenya i l’inculca l’amor a l’ofici de
sabater «has d’aprendre un ofici perquè no saps com és de bo».
Arran la mort de son pare en 1958, es replanteja el seu futur i es posa a treballar de sabater junt al seu germà Frasco fins que són desallotjats de l’antiga
casa materna i s’han de separar. Pedro lloga una planta baixa a l’avinguda
Genovés (actual País Valencià), davant de la Unió Musical on trasllada el taller.
En aquest lloc, a més de muntar la sabateria a l’interior de la vivenda, obrirà
una tenda de sabates. A finals dels anys seixanta traspassa la tenda de sabates i abandona l’ofici de sabater per endinsar-se en les arriscades parcel·les del
món empresarial. Dissortadament, li arriba la mort el 12 de novembre de 2003.
Pedro Borrega Solano era casat amb Assumpció Bodí; el matrimoni va tindre
dos fills, Juan Manuel i Miguel, els quals tampoc enllestiran l’ofici familiar.
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El mestre sabater Pedro Borrega Solano.
(Foto cedida per Pilar Borrega Solano).

EL TALLER DEL SABATER
Tradicionalment, el taller de la sabateria solia estar ubicat en una habitació a
la part interior de la casa. Estava integrat per una banquilla (taula) i una cadira baixeta que facilitava els moviments de cos i braços de l’artesà, depenent
dels artesans que treballaren però, variava en número cadires, així s’hi pot
observar com la sabateria del tio Frasquito en tenia dues cadires, mentre que
la sabateria del tio Cafís comptava amb sis. El tipus estàndard de la banquilla
era d’un metre i mig de llargària per vuitanta centímetres d’amplària, a pesar
que el volum o llargària de la taula també estava en funció del nombre d’operaris que treballaren. La taula del taller del tio Cafís mesurava vora els 2
metres i estava provista d’una baraneta d’uns 0’12 mm d’alçada que envoltava les vores de la mateixa. Els sabaters treballaven asseguts al voltant de la
banquilla i encarats uns als altres, la taula disposava d’un caixó al mig de cada
lateral, perquè els artesans pogueren agafar amb facilitat el respectiu material o ferramentes a utilitzar. El mobiliari es completava amb una o dues
màquines de cosir i la caixa o prestatges que servia per a col·locar les saba-
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Màquina de la marca United Shoe Machinary Company
utilitzada a principi del segle XX per a picar la pell. Museu
del Calçat d’Elda.

Màquina de cosir de columna col·locada sobre una bancada de fusta amb peu de fos que data de 1930. Sala de
maquinària. Museu d’Elda.

tes o patrons. Cadascuna de les màquines de cosir s’empraven per diferents
tasques; la màquina anomenada sabatera es distingia per tenir un espècie de
braç que facilitava el cosit de les punteres, contraforts o laterals de les sabates, mentre que l’altra màquina s’utilitzava en el cosit de les costures i parts
superiors de la sabata10.

ELS MATERIALS
A més de l’instrumental, a la taula del sabater havia d’haver sempre tot un
ventall de materials, pots amb xinxetes del nou, caixetes de betum, fil, un
tros de vidre, alenes, punxonets, paper de vidre, les formes, tacons o tires de
pell que és la matèria prima en la confecció de les sabates.
La pell: És la matèria prima que s’emprava el les diferents parts de la sabata. La pell devia ser de ramat boví, normalment de vaca i segons la part de
l’animal, el sabater era qui decidia la seua utilització en una o altra part del calcer durant la seua confecció. Així, per exemple, la zona del coll i les faldes,
que solien tindre entre els 2 i 3 mm. de grossària, s’emprava per a confeccionar les peces interiors de la sabata. La zona més gruixuda de la pell bovina
(pot arribar als 6 mm de grossària després de curtida), és la que està situada
a ambdues parts de l’espina dorsal, sent la part més adequada per a fer aquelles parts de la sabata exposades a una major pressió. En canvi, els extractes
La màquina de cosir el calcer va ser creada en 1840 i va ser introduïda als tallers de confecció a mitjans del segle
XIX, perfectament adaptada a l’ofici de sabater.
10
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Tauleta de sabater.
(Foto: Arxiu fotogràfic del
Museu Comarcal).

del tacó procedeixen de la pell del cap o muscles. Aleshores, i depenent de
la peça que es vulga elaborar, el sabater ha de tallar la part més o menys gruixuda de la pell. Entre les pells de major qualitat estaven les conegudes baix
el nom de boscal, tafilet, dongola o de daina, que era una pell molt flexible
per a confeccionar les botes. Així mateix, la pell de vedella, que era una pell
molt fina, que s’utilitzava en la confecció del calcer femení més luxós.
Després estava la pell de corder o de cabra que es van introduir en el sector a mitjans dels anys quaranta. Al principi, la pell es comprava a Alacant.
El mestre sabater rebia la pell de curtit vegetal en rotlles al mateix domicili, i posteriorment els sabaters ja començaren a comprar la pell a la pròpia
capital de València. La pell arribava al taller en fulles quadrades o bé en tires
irregulars.
Entre les capes de pell més conegudes destaca el boscal, el dongola o la
badana amb la qual es feien els folres interiors de la sabata. Altres classes de
pell utilitzades al taller del sabater, han segut la pell de cabra i la de corder
que han estat utilitzades en la confecció del folre, així com la pell anomenada de tafilet procedent dels corders o vedells molt xicotets que es gastava
per a elaborar sabates molt luxoses de dona. Entre els recursos pioners dels
sabaters estava el de planxar la pell abans de tallar-la amb una planxa tèbia.
El tirapeu: Consta d’una tira de pell forta d’1’50 a 2 cm d’amplària. El sabater es col·loca el tirapeu al voltant de la cama i el peu, actuant de forma sem-
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Banc de tallar els patrons. (Foto de l‘autor).

Banc de tallar la pell. (Foto de l‘autor).

blant al nus corredís, el qual es tensa o s’afluixa amb el peu segons la tasca
o activitat de cada moment. Serveix perquè el sabater puga tindre les mans
lliures en la majoria de les accions.
El cristall: Constitueix un recurs molt antic utilitzat pels artesans en la confecció tradicional del calcer per ser una ferramenta molt econòmica i fàcil de
substituir. Es tracta d’un tros de cristall molt senzill procedent d’una finestra
o bé d’una botella amb caire irregular que s’empra per a gravar, reduir, allisar
o marcar la superfície de la pell.
Manyopla: Espècie de guant de cuiro amb una sola separació per al dit polze que
servia per protegir la mà del sabater en algunes fases del procés de confecció.

Manyopla
(Foto: Arxiu fotogràfic del Museu
Comarcal).
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Manil: Espècie de davantal fet de cuiro que s’ajustava a la part darrera de la
cintura. Tenia com a funció protegir de les brutícies o puntades que pogueren
escapar al sabater durant la feina.
El patró: Forma retallada de cartró que serveix de patró per a tallar la figura
del peu sobre la mateixa superfície de la pell. Existeixen una gran varietat de
patrons que afecten a les diferents parts de que consta un determinat model
de sabata, els quals es realitzen en cartró i a escala real. Lògicament, la
mesura dels patrons correspon a la talla que es desitge fabricar. Quan es tracta del calcer d’encàrrec fet a mida, el patró pot reflectir amb fidelitat les característiques del peu del client.
El fil de cosir: Fet normalment de fibres de cànem, sol estar reforçat amb
una cerra de la crinera del cavall. El fil s’utilitzava per a cosir fonamentalment
la gireta que és la peça que uneix la sola i la plantilla. Depenent del tipus de
cosit, es gastava una quantitat determinada de vetes: així s’hi pot observar
com en el cosit normal s’empraven 4 vetes, per a cosir a cordó 5, per al puntejat 6 i per l’emplantillat 7. Els tipus de cosit que hi havien eren els següents
punts: d’espasa, enredat, a cordó, emplantillat, puntejat a fendit, de goma, de
llàntia, el punt vist, cosit de Califòrnia, etc. El punt d’espasa es gastava en la
confecció de sabates de nadons, de xiquetes i xiquets o de comunió.
El cerol: Mescla de pega i cera que utilitzen els sabaters per enfortir el fil de
cànem.
Els materials es podien comprar en distints indrets de Torrent o València: A
Torrent estaven les botigues d’adobs Francisco Mora Mineta, qui tenia una
casa d’adobs a València i altra a Torrent, al carrer de la Mare de Déu dels
Desemparats, on estava el seu germà José, la de Julio Tiroll, a la plaça del

Esquerra: Fil encerolat de cosir la gireta. Dreta: Pot de guardar el fil. (Fotos: taller de sabateria: www.cueronet.com.).
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Raval, o la de Cervera, ubicada al carrer Marcos, on es podien adquirir les
comandes d’algunes matèries primes com ara pells, tatxes, xinxes, cera,
suro, paper de vidre, cerol, ferramentes etc. A València, les cases d’assaonats
més famoses eren la de Cortits Collado, i la de Vila que estaven situades a les
rodalies de la plaça del Collado. Altra de les botigues d’adobs a la ciutat de
València, era la del torrentí Vicent Beguer, el iaio de Cento Beguer, president
del Bloc de Torrent. «Si era poca cosa anàvem a Torrent però si necessitàvem
molt de material aleshores ens desplaçàvem a València perquè en aqueixes
cases hi havia de tot a un preu millor» assenyala Pilar, la filla del tio Frasquito.
Entre els magatzems o fàbriques de pell de la capital, on anaven a proveir-se
els sabaters locals, si trobava l’Espanyol, situat al carrer de l’Arcilla, número 4,
darrere de la Llotja, o bé a l’esmentada Casa Vila, que estava prop de l’església de Santa Caterina11.
Pel que fa a l’adquisició de les formes, els nostres sabaters també es desplaçaven a la ciutat on estava la fàbrica de Benet, fins que esta casa desaparegué a la dècada dels anys seixanta i van tindre que exportar-les des d’Elda, la
capital del calcer on s’aglutinaven totes les fàbriques de formes així com a la
majoria dels seus dissenyadors.

Màquina d’eixamplar
la sabata. (Foto de l‘autor).
11
Segons el mestre sabater Enric Castelló Hernández, a Torrent van funcionar dues cooperatives de sabaters molt
importants, fundades, una durant la República i l’altra després de guerra, on acudien molts sabaters quan mancaven
de qualsevol instrument, material o determinada forma. La més primitiva va estar ubicada al mateix recinte on anys
després s’instal·laren els antics quarters de soldats, i la segona a l’actual carrer de Blasco Ibáñez.
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LES FERRAMENTES DEL SABATER
Per a desenvolupar el seu ofici el mestre sabater ha d’envoltar-se de les
següents ferramentes de treball al seu taller:
Ganivet de tallar. Existeixen dos tipus de ganivets: el Clicker i un altre molt
més senzill. El clicker era el ganivet que s’utilitza per tallar les distintes parts
de la pala i ocupa en una manufactura de sabates un lloc semblant al del tallador d’una sastreria. No de bades té la responsabilitat de tallar la valuosa matèria prima. En la fabricació de cada parella de sabates un error comés en
aqueix precís moment resulta molt perjudicial per als interessos de l’artesà.
El segon ganivet estava constituït per una senzilla peça de metall provista
d’un tall esmolat un xic més corbat que permetia adaptar-se millor a la pell
durant el tall. El mànec estava cobert per vàries capes de pell a la fi d’evitar
que el sabater es llastime les palmes de les mans a l’hora d’exercir la força
durant el tall. Alguns sabaters com José Chuan, el tio Cafís, emprava una fulla
d’acer feta de la corda d’un rellotge de paret, que formava una corba molt
semblant al serpentí, el qual anava ficat dins un canutet i funcionava de forma
semblant a l’actual cúter. A mesura que s’emossava el tall, s’anava estirant i
buidant en la pedra d’esmolar. S’emprava per a tallar les peces inferiors de la
sabata.
Martell de sabater: Eina consistent en una peça de metall amb un extrem
que acaba en una boca plana lleugerament corbada i l’altre remat amb una
peça cilíndrica que es disposa formant creu al capdamunt d’un mànec que el
travessa per un ull central. El martell de sabater és molt semblant al martell
comú, però s’utilitza de formes diferents: Les superfícies útils del martell ser-

Esquerra: Martell de sabater. Dreta: Pinet. (Foto: Arxiu fotogràfic del Museu Comarcal).
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Eines i productes de sabateria

(Dibuixos: Diccionari Alcover-Moll).
368

(Dibuixos: Diccionari Alcover-Moll).
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Esquerra: Ganxo de desformar. Dreta: Planxeta. (Foto: Arxiu fotogràfic del Museu Comarcal).

veixen per allisar les arrugues que sorgeixen entre els claus; amartellar els
laterals de la sabata quan s’han d’eliminar les arrugues que forma la pell, clavar tatxes a les soles i tacons de les sabates, garantir una transició suau en
la part superior del contrafort del taló i la puntera etc. El sabater també utilitza el mànec del martell per allisar la sola després del cosit.
Pinet: Objecte format per una peça de fusta que acaba amb una forma semblant
a una sabateta, que serveix per allisar i brugir el tacó i la sola de la sabata.
Ganxo de desenformar: Barreta de ferro de 6 o 7 mm de grossària amb el
cap un poc corbat que va unida en perpendicular a un mànec i serveix per a
traure les formes de les sabates una vegada acabada la seua confecció.
Planxeta: Escampador format per una peça de ferro completament llisa que
acaba en un cap de ferro en forma triangular amb els costats laterals corbats
de forma còncava i el superior de forma convexa amb un mos a l’extrem, que
s’uneix a un mànec de fusta tornejada que serveix d’agafador. S’empra per a
allisar i brunyir la pell o sola de la sabata encerada, a la fi de donar llustre i
forma a la pell sense haver de tallar el patró quan ja està feta la sabata.
Rodeta d’adornar: Eina consistent en una rodeta de ferro armada de punts
posada a l’extrem d’un mànec de fusta que serveix per a marcar els punts
figurats de la sabata abans de perforar la gireta i la sola així com per a gravar
motius decoratius en la pell. Abans de començar l’adornament, el sabater
escalfava la rodeta amb una espècie de cresol, fet d’un pot de llauna amb
tapadora que funcionava amb un metxa de filets i una mica d’alcohol. Els brodats d’adornament de la pala requerien d’una elaboració molt costosa que
solia fer-se també amb l’escarificador.
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Dalt esquerra: Rodeta d’adornar. Dalt dreta: Conjunt de rodes dentades emprats per a gravar els motius decoratius en
la pell de la sabata. Baix esquerra: Pestanyer de rodeta. Baix dreta: Pestanyer amb capçal adaptable a distints detalls
decoratius. (Foto: Arxiu fotogràfic del Museu Comarcal).

Ruleta de picar punts: Ferramenta de ferro proveïda d’un solc amb fons pla
o corb, més o menys ample que posada a l’extrem d’un mànec es fa servir
per a picar el punt de la sabata.
Pestanyero de rodeta: Útil constituït per una peça de ferro proveïda a l’extrem superior d’una rodeta dentada que serveix per a fondre i distribuir la cera
en el franc de la sabata, entre la sola i el cuiro. També s’empra per a fer l’acabat del viu en el calçat de senyora o cavaller o per fils del taló12. En termes
col·loquials del sabater també figura com a «pestanya de viu».
Ferro d’obrir entretalls: Eina d’entretallar que té forma corbada i acaba en
tall i que serveix per obrir els talls que es fan a la sola per repuntar la sabata
12

Voreta o regruix que es fa a la vorera de la pell i que forma una mena de cordonet.
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Dalt esquerra: Rebavero de pestanya. Dalt dreta: Rodeta de mitja lluna de llevar les rebaves. Baix esquerra: Viu de
desenformar la sabata de cavaller. Baix dreta: Alena. (Foto: Arxiu fotogràfic del Museu Comarcal).

Rebavero de pestanya: Eina constituïda per una pala de ferro que acava un
xic corbada formant dues ungletes puntiagudes en forma de V als extrems de
la ranura. Serveix per a llevar la pestanya i matar els cantells superiors de la
sabata.
Esbravador: Ferramenta de sabater proveïda d’un mànec que està formada
per una peça d’acer corbada que acaba en tall que s’utilitza per a traure el perfil o fer recta la rebava de la sola en la part que toca el cuiro.
Ferro de davants: En sabateria, eina consistent en una pala recta i acerada, semblant a la planxeta, posada en un mànec de fusta tornejada, que
acaba al centre de la part superior en una espècie d’ungleta que s’empra
per a brunyir els flancs de la sabata tant de senyora com de cavaller.
Aquesta ferramenta s’anomena en el lèxic del sabater com a «viu de
desenformar la sabata».
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Alena: Eina consistent en un ferro prim amb punxa d’acer i mànec de fusta,
per a fer a la sola o pell els folrats per on s’ha de passar el fil de cosir. Per a
treballar amb soles de goma s’emprava una alena com aquesta feta amb una
vareta de paraigües, per tal que la goma quedara oberta i no es tancara. Una
vegada passat el fil, ja es podia traure l’alena. El mànec de l’alena és redó i
s’utilitza com el típic didal de cosir, per espentar l’agulla de fil prim. La varietat d’alenes presenten una tipologia formada per un conjunt de punxonets
d’aplicacions funcionals diferents que van de major a menor; alguna d’aquestes alenes es adaptada pel sabater per a cosir la pell de mitja carn, nom amb
que es coneix el teixit més prim.
Punxonet: Instrument de ferro armat amb un mànec i que acaba per l’extrem
superior amb una punxa puntiaguda que serveix per a perforar el cuiro del calcer.
Marcador: Estri molt semblant a l’alena, un xic més gruix, de la qual es distingeix per tenir el pla de la punta en el mateix sentit del pla que descriu l’arc
de la fulla, mentre que l’alena té la punta en sentit invers. Serveix per a mar-

Dalt esquerra: Punxonet xicotet. Dalt dreta: Punxonet de cosir a cordó. Baix esquerra: Picador de marcar la distància
entre fils. Baix dreta: Tornavís d’alçar el fendit de la gireta. (Foto: Arxiu fotogràfic del Museu Comarcal).
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Dalt, esquerra i dreta i baix esquerra: Diferents peus de ferro. Baix dreta: Planxa de sabater.
(Foto: Arxiu fotogràfic del Museu Comarcal).

car la distància entre els punts de la sabata. En algunes zones es conegut
sota el nom d’esquirol.
Puntacorrent: Instrument de ferro semblant a l’enformador, un xic més
ample de boca i més prim que s’utilitza per a perforar el cuiro.
Peu de ferro: Eina de sabater coneguda popularment com «el burro» que
s’empra per entatxar que va unida a una pota de fusta sobre la qual recolza
en terra i que acaba en la forma i dimensions de l’interior d’una sabata. Es
posa dins aquesta per picar-hi damunt amb martell i esclafar les puntes de tatxeta que sobreeixen i que farien mal al peu. Existeixen versions més antigues
d’aquesta ferramenta fetes totalment de ferro.
Tisores: Instrument compost de dos fulles amb tall encreuades i unides per
un pivot sobre el qual poden girar. Manejades per unes anses on s’introdueixen els dits, serveixen per a tallar la pell, les plantilles, el cartró o d’altres
materials propis de l’ofici.
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Tenalles d’entatxar: Estri de ferro format per dues fulles amb ranures que
tenen com a funció realitzar distints tipus de treball. Amb les mandíbules de
les tenalles el sabater estira i tensa la pell de la sabata, mentre que per a fixarla, utilitza la superfície quadrada que sobra per un dels costats de les tenalles
alhora de clavar els claus.
Tenalles de posar ullets: Eina molt antiga anomenada pels sabaters «maquineta de ficar ullets». Està constituïda per dues fulles dotades per un extrem,
amb un xicotet espigó de perforar, i per l’altre en caire pla o rom i que acaben
en línia horitzontal formant una figura quadricular al tancar-se. Es fa servir per
a posar els ullets sobre l’extrem superior de les angorilles.
La raspa: Làmina plana d’acer que té els vorells planiformes ratllats per ranures obliqües en sentit contrari i paral·leles entre si. Un dels extrems de la llima
és quadrat i l’altre presenta l’espigó foguejat on va encaixat el mànec. La
raspa s’utilitza per a retocar o allisar les rebaves de la pell.

Dalt esquerra: Tisores. Dalt dreta: Tenalles d’entatxar. Baix esquerra: Tenalles de posar ullets. Baix dreta: Tallantet de
treure les tatxes. (Foto: Arxiu fotogràfic del Museu Comarcal).
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Banquet de fenissatge convencional. A la foto el
mestre sabater Rafa Castillejo. (Foto de l‘autor).

Versió moderna del banquet de fenissatge. (Foto de l‘autor).

Bigalot: Totxo o tros gruixut de llenya constituït per un rectangle de fusta on
el sabater fixa la sabata per a batre la sola de la sabata.
Banc de fenissatge: Banc de fusta de construcció vertical dotat d’una barra
central unida a l’arbre del banquet on anaven fixats els roleus amb paper vidre
gros o fi, per a les mitjes soles, pedra d’esmolar o tac que rematava barra el
qual es fa servir per a polir els tacons, a més d’una sèrie de raspalls de color
que es gastaven en els retocs de les plantes; posteriorment s’ha incorporat
un puntal taladrador que fa de pistó. A la part superior del banquet disposava
per un dels costats, del desvirador, constituït per una barra horitzontal i un
petit caixonet que, armat d’un raspall esmolat i provist d’una guia s’utilitza per
a retirar les superfícies de la pell de forma mil·limètrica i per anivellar els
vorells de la sabata i el tacó. El banc de fenissatge funcionava per mitja d’una
politja de cuiro adaptada a un motoret monofàsic de transmissió. A hores
d’ara encara s’utilitza en alguns tallers dels sabaters locals, mantenint quasi
intacta la seua estructura original, llevat de la incorporació de la campana
extractora o qualsevol afegit funcional semblant.

ANATOMIA DE LA SABATA
Cada sabata i, dins d’aquesta, cada model, està format per una sèrie de
peces, en alguns casos diferents d’una sabata a altra. Les distintes parts que
subdivideixen l’anatomia de la sabata està constituïda per les següents parts:
el contrafort del taló, pell de la pala, topall dur, folre, vira, plantilla, conglomerat, sola exterior, tapa del tacó, parxe (pegat) de goma, reviró, cambrelló i con-
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Diferents modalitats de sabates de senyora i cavaller.
(Foto de l‘autor).

Les distintes parts que subdivideixen l’anatomia de la
sabata estan integrades per (1) contrafort del taló,
(2) pell de la pala, (3) topall dur, (4) folre, (5) gireta,
(6) plantilla, (7) conglomerat, (8) sola exterior,
(9) tapa del tacó, (10) parxe de goma, (11) reviró,
(12) cambrelló i (13) contrafort del taló exterior.

trafort del taló exterior. En definitiva, podíem dir que el calcer en general té
unes parts perfectament definides, encara que existeixen altres que obeeixen més bé al tipus de disseny concret o model que s’ha creat. Bàsicament
estan formats per una part inferior: la planta, part interior i més ampla d’una
sabata, la qual va clavada sobre la forma que és la zona sobre la que es construeix tota l’estructura, i altra exterior, que està formada per un tall que serveix d’unió de la pell i de l’empenya, del folre i la zona de la sola, en la que
s’inclou la part del taló, entresola o cèrquill. Dins de l’anatomia de la sabata,
cal senyalar les característiques pròpies i diferenciades entre la sabata femenina i masculina que requerien la presència d’artesans especialitzats en la
confecció de la sabata de la dona així com en la de l’home.13

MODELS DE SABATES EN L’ARTESANIA DEL CALÇAT FET A MÀ
Entre els diferents models que predominaven a mitjans del segle XX es focalitza el model blücher, que es un tipus de sabata molt elegant que porta el
13
En l’arxiu de la memòria oral de l’Horta Sud, del Museu Comarcal de Torrent es menciona la figura de l’oficial de
sabates de senyora així com l’oficial de sabates de cavaller.
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taló cosit a la pala i es distingeix per ser un calcer ample i obert que es tancava amb cordons. En aqueixa mateixa època també s’estilava la sabata
anglesa, que era un tipus de sabata molt semblant al model blucher, ja que
només en diferenciava d’aquest per portar el taló dins de la pala mentre que
el blucher ho porta damunt de la pala. La sabata anglesa va ser un model de
calçat masculí amb el característic picat i ullets per a passar els cordons que
ha estat a l’abric de modes i tendències des del segle XIX. Però tot i això el
model estàndard de cavaller per excel·lència ha sigut el típic model anomenat
de puntera Vega que porta damunt uns forats d’adornament fets de forma
manual. El calcer femení es distingia fonamentalment per les característiques
de la seua anatomia com per exemple el tacó d’agulla i sola apujada, que els
sabaters anomenàvem «desvirat a mà». La dècada dels anys cinquanta va
estar marcada per una gran creativitat en el sector manufacturer del calçat.
Van ser uns anys molt importants que aportaren noves varietats industrials en
el calcer femení introduint per primera vegada el tacó d’agulla als tallers dels
nostres sabaters. En la sabata de cunya que es duia a mitjans de segle XX, el
suro era un material fonamental en la construcció tant, en la sabata de senyora de sola apujada amb el cosit enredat i després cosit a cordó, com en el
calcer masculí.
Cenyint-nos exclusivament a la confecció de les sabates fetes a mà cal distingir dos tipus o modalitats. La sabata de gireta cosida i la sabata de doble
cosit. El principi bàsic és el mateix en tots dos casos, la pala es fixa al suport
de la gireta. Altres procediments a utilitzar poden ser, per exemple, el cosit,
que es porta a cap amb dues agulles. No obstant, les tècniques de confecció
corresponents, presenten diferències molt significatives que deriven en dos
tipus de calçat, tant en el l’aspecte interior com en el seu ús.

Sabates de xarol de xiqueta pertanyent al famós
model Merceditas molt en voga als anys trenta.
Museu del Calçat d’Elda.

Sabates infantils amb un bany metal·litzat daurat. Model
típic a la dècada del anys vint Museu del Calçat d’Elda.
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Sabata de cosit doble amb gireta cosida.
(Foto: www.cueronet.com).

Les principals característiques entre alguns models es poden focalitzar, per
exemple, en la sabata de cosit doble i sola simple la qual presenta dues costures sòlides. En canvi si la sola es doble (en la pràctica és la més habitual),
la sabata compta amb tres costures.
Tant les sabates de vira cosida com les sabates de cosit doble, la funció de
la gireta consisteix en mantindre unides la sola la planta i la pala. La diferència entre ambdues tipus resideix en l’accentuació de la gireta i de les costures. Contràriament a les sabates de vestir de vira cosida, en les sabates de
cosit doble, la funció de la gireta i de les costures dins de l’aspecte estètic és
molt constructiva. La sabata de cosit doble també compta amb dos variants
molt esteses: En la primera, que és la més comuna, la gireta recorre la sabata d’un extrem a l’altre del tacó. En la segona, la gireta també abasteix aquest
últim. En aquest cas, la zona del tacó resulta més ampla de l’habitual. En tot
cas i, depenent del model, serà adequat per a l’ús diari o bé per a mudar.
Algunes diferències a senyalar entre les sabates de sola simple o sala doble
són les següents: En el cas de la sola simple, els punts es reparteixen en
dues costures rodejant la gireta i medeixen més del doble que els punts
d’una sabata de gireta cosida. La sabata de doble sola compten amb tres costures al llarg de l’exterior de la sabata.

LA SABATA D’ENCÀRREC
La sabata feta d’encàrrec o per a parroquià, com era anomenada en el lèxic
del sabater, era una sabata especial amb escasses referències dels típics
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models comercials i, per tant, requeria d’un procés diferent d’elaboració, al
ser una peça única. És el que s’anomena «un parell emplantillat de sabates
d’artesania». Entre els diferents models de sabates d’encàrrec que es podien
confeccionar als tallers dels nostres artesans es podia trobar des de la sabata de comunió, sabata de cunya o de taló amb «l’emporrillat postís», que és
el model femení que s’ha dut sempre, fins la sabata de la persona que anava
a casar-se i duia la tela del vestit per a fer les sabates del mateix color. En la
sabata cosida antigament es feia l’emporrillat postís, operació que consistia
en practicar uns forats al tacó per a ficar unes canyetes a l’interior amb l’objectiu que pesara menys.
Segons el poder adquisitiu del client, la sabata podia ser de més o menys
qualitat. Aspectes com la pell i els adornaments de luxe comportaven un preu
prohibitiu per a moltes economies. I encara que avui la sabata està a l’abast
de tothom, fins que no aparegué la sabata industrial, el principal calcer de la
gent fins el primer terç de segle XX ha estat per excel·lència la tradicional
espardenya de careta, l’alborga o la típica albarca, de forma que la sabata era
un article de luxe que sols estava a l’abast de la classe més acomodada.
La sabata feta a mesura era una sabata més còmoda i lleugera que es duia
molt a gust; La diferència entre la sabata confeccionada de forma artesanal i
el calcer industrial que es podia comprar a les botigues de la capital era notori; ja que no era el mateix la sabata de fàbrica on la gireta i el tall anava entatxat, que el sistema artesanal de l’emplantillat que no duia cap de tatxa i anava
tot cosit.
Abans de construir el calçat, el client solia anar al taller del sabater i aquest li
prenia la mesura. El client posava el peu en terra, damunt d’un paper, i aleshores el sabater agafava una llapisera i anava marcant el contorn del peu. El
sabater mesurava els dos peus perquè segons algunes versions oficials entre
un peu i altre hi ha unes dècimes de diferència Després amb el metre de
sabater es mesurava l’amplària dels dits i de l’empenya a la fi de precisar el
número de la forma adequada. A partir d’aquest moment, el sabater començava a confeccionar les sabates atenent al gust o particularitats expressades
pel client. En alguns casos particulars, havia que modificar la forma posant un
suplement de cuiro o goma en un o altre costat de la sola Cal senyalar com
aquest tipus de confecció ha estat el principal sistema de treball als tallers
dels nostres sabaters fins el segon terç del segle XX.
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PECES I OPERACIONS QUE CONFORMEN LES DISTINTES FASES EN LA
FABRICACIÓ DE LA SABATA
Els materials que intervenen en la confecció d’una sabata es deuen sometre
a diferents transformacions per adaptar-se a la missió que han de complir en
el seu conjunt.
Una volta es disposa de les pells tallades, han d’unir-se entre si; així com el
folre per a formar la pala que ha d’arribar acabada al taller. El procés de cosir
les pells que formen la pala s’anomena «aparado», paral·lelament, les giretes
que són el suport de la pala sobre el qual es munta la sabata i uneix la pala,
la plantilla i la sola, es preparen intercalant l’ànima metàl·lica o cambrelló
entre la sola i la plantilla. Podríem dir que bàsicament les peces o parts bàsiques que conformen les distintes fases del muntatge de la sabata està integrada per la plantilla, la forma, el contrafort de la sola, el contrafort del taló, la
preparació de la pala, el tensat, l’amartellat, fixar el reviró14.
L’aplicació de la sola, el marcat de punts a la sola, confecció i cosit de la gireta, preparació de la sola, el fendit, el cosit de la costura de l’entresola i sola
exterior, el tacó, el raspallat de la sabata, el brillantat, el desformat, etc.
La plantilla: Capa de pell grossa que representa la base de la sola sobre la
que s’arma la sabata i que va coberta amb un folre suau anomenat plantilla15.
Constitueix una peça fonamental per a la unió de la sabata ja que sobre ella
es fixa la pala i la gireta. Fet i fet, el muntatge de la sabata comença amb l’aplicació de l’emplantillat, és a dir, cosir la plantilla de la sabata amb la vira i
l’empenya. La plantilla ha d’ésser sobretot molt forta i al mateix temps blaneta i flexible. El sabater solia raspar amb un tros de cristall esmolat el costat
flor16 de la plantilla tallada, i a través d’enèrgics moviments retira una capa fina
que serà la cara orientada cap a l’interior: una operació fonamental per allisar
correctament la cara exterior de la mateixa. A continuació, el sabater col·loca
la norma sobre el seu genoll, amb la part de la sola cap amunt, situa la plantilla sobre la norma i la nuga fortament amb el tirapeu. Aleshores, amb unes
14
En terme de sabater, el reviró es una tira o tros de pell que es clava en la cara exterior, entre les soles grans, i té
com a funció adreçar-les i igualar-les. També serveix de suport al tacó.
15
Peça que cobreix la planta del calcer. Es confecciona a partir d’una capa fina de la mateixa pell del folre i va col·locada a l’interior de la sabata des de la puntera al contrafort.
16
Terminologia emprada pels adobadors de pells i sabaters per a denominar a la primera pell de l’animal que és una
pell prima com una tela de ceba.
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Col·locació de la plantilla dins de la sabata.
(Foto: www.cueronet.com).

Per a fixar la plantilla a la forma el sabater se serveix d’un
tirapeu nugat a la cama. (Foto: www.cueronet.com).

tenalles estén correctament la sola en totes les direccions, fixant-la amb tres
o quatre claus de metall i doblant els caps per tal que la plantilla quede provisionalment ben fixada a la forma. A continuació, el sabater talla la pell que
sobreeix de la gireta i adapta la plantilla a la forma; durant l’operació ha de presionar-la contra la forma recolzant el ganivet verticalment als cantells d’aquesta forma, rodejant-la per complet de forma precisa per tal de contribuir al realçament de l’arc. La perforació de la plantilla es materialitza només acabar la
seua elaboració.
Depenent de l’exigència del client alhora d’elegir la plantilla superior, és a dir,
la peça que cobreix la planta del calcer, el sabater ha de triar la més escaient,
donat que pot tractar-se d’una plantilla sencera, de tres quarts, o bé de tan
sols d’un quart de plantilla. Una volta elegida, el sabater aplica una capa fina
de cola a la plantilla de la grandària desitjada i l’apega a la sabata. Per a les
persones que patien d’una caiguda significativa de l’arc del peu o de peus
plans, el sabater, a partir de la fulla de mesures i, tenint en compte el tipus
d’arc, incorporava uns suports ortopèdics de suro, rebaixats als cantells,
situats entre la sola i plantilla per a realçar l’arc i ho completava amb la
col·locació d’un disc de 2 cm sota la línia central del metatars.
La forma: És una peça feta de fusta normalment de bedoll, faig o carpe, que
té la peculiaritat d’ésser una espècie de còpia del peu humà. La forma és la
peça bàsica per a la reconstrucció del calcer. Entre llurs principals funcions
s’hi troba la de substituir al peu durant la confecció de la sabata ja que actua
com a superfície de treball. També funciona com a reflex d’orientació de la
moda i dels requisits estètics. Hi ha diferents tipus de formes que es carac-
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Dalt esquerra: Les formes.
Dalt dreta: El sabater col·loca
la forma sobre la pell i copia el
seu entorn. Baix dreta: El
sabater adapta la sola a la
forma abans del muntatge.
(Foto: Arxiu fotogràfic del
Museu del Calçat d’Elda).

teritzen entre elles per tindre les punteres ovalades, amb arc, plana, elevada
o lleugera. Les formes corresponents al volum interior i a la forma exterior de
la sabata, s’elaboren d’acord amb les mesures que s’han pres del peu i sempre per parells ja que el peu dret mai és el reflex perfecte del peu esquerre.
El sabater ha de triar el tipus de forma més adequat per a cada client. A pesar
que tots els models de sabates poden confeccionar-se amb qualsevol classe
de forma, segons la tradició sabatera alguns models s’adapten millor a determinats tipus de sabates, encara que únicament es possible elaborar sabates
perfectes a partir de formes perfectes. Ja que evidentment la sabata confeccionada a mesura resulta perfecta donat que, a més de durar molts anys, té
la facultat de reproduir o corregir tots els trets característics del tipus de peu,
d’acord amb el model elegit. En el cas de les formes amb puntera alta, el
reforç interior de l’esmentada part no es fixa junt a la pala sinó que es claveteja a banda.
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El contrafort del taló: És un reforç que permet que el taló adquirisca més
fermesa en la zona on s’uneixen les dues canyetes. Tal rigidesa és necessària a l’hora d’introduir o traure el peu de la sabata, així com alhora de caminar.
A més, de contrafort funciona com extensió del tacó i ofereix estabilitat a la
sabata. El sabater ha d’anar rebaixant el contrafort de forma gradual a partir
de l’extrem situat a la sola i l’introdueix entre la pell de la pala i el folre de
manera que l'extrem superior coincidisca amb l’extrem superior de la pala ja
que pel contrari la pell quedaria amb arrugues. El sabater fixa el contrafort a
la sabata de la mateixa forma que el topall de la puntera17. Per últim, s’estenia les tres pells sobre la forma. Per a rebaixar els contraforts i puntes de sola
s’emprava una fusta especial que servia de topall a l’acció de la fulla.
Altre tipus de reforç són els suports de suro els quals, una volta rebaixats els
vorells, se situen entre la planta i la plantilla per tal de contribuir l’alçament
del cèrcol.
La preparació de la pala: La pala constitueix la part superior de la sabata i
està confeccionada amb les parts més sòlides de la pell com és la zona del
coll. Una volta cosida i folrada la pala el sabater ha d’elaborar altres parts o
complements com ara el topall de la puntera recta o la puntera vega. Com
que el topall constitueix una protecció forta i fixa sobre els dits del peu, la
volta produïda pel topall ha de ser el suficientment gran per tal que els dits
es puguen moure còmodament sense xocar contra la pell. Dels trossos més
petits de la pala, talla el folre de reforç: també introdueix el topall de la puntera entre la pell de la pala i de folre; el taló i el contrafort i en els laterals els
folres de reforç. A continuació, rebaixa els vorells de dits trossos i pinta ambdós costats amb l’engrut presionant amb força i amb la mà, s’allisa primer la
part exterior de la pala estesa sobre la taula i després la del folre, perquè l’engrut es repartisca de forma regular i les superfícies queden ben apegades.
Finalment el sabater raspa la pell primer amb un ganivet i després amb una
llima o tros de cristall, fins que gradualment assoleix una grossària de 0’5
mm. Una volta preparada la pala, es col·loca la sola a la part interior de la
forma i es fixa la pala amb claus. El següent pas consisteix en el tensat de la
puntera, d’aquesta forma s’evita que la pell mostre arrugues.
El tensat: Representa una part molt important del muntatge de la sabata.
Una vegada fixada la plantilla a la part inferior de la forma, i entatxat amb claus
17

El topall és la peça que va situada a l’extrem davanter de la sola de la sabata que protegeix els dits del peu.
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El sabater tira de la pell de la pala amb les tenalles.
(Foto: www.cueronet.com).

El sabater fixa la pala a la forma amb tatxes.
(Foto: www.cueronet.com).

que s’introdueixen uns 5 mm, es doblen en direcció a la línia mitjana interior
de la forma per a donar-li un suport fonamental a la pell, el sabater mamprén
el delicat procediment de donar a la pala cosida la forma plàstica corresponent a la forma, així com donar forma a la puntera i zona del taló, la qual cosa
requereix d’una precisió especial ja que la pell tendeix a arrugar-se al voltant
de la forma i s’ha d’allisar i doblegar-la. A partir d’aquest moment, s’ha de treballar des de la sola de la sabata; tot seguit, el sabater tira de la pell de la
sabata amb unes tenalles, començant per la zona dels metatarsos i interiors.
Aquesta operació es coneguda com el tensat previ, perquè la sabata comença a prendre forma. Després fixa la pala amb huit claus de metall per tal d’evitar que rellisque: tres en la puntera, dos en cada lateral i altre en el taló.
Aleshores, el sabater comença a tensar la pell amb l’ajuda de les tenalles, i la
fixa a intervals de 5 a 6 cm. Dobla la pell sobre la plantilla i la fixa de nou amb
els claus d’un sol cop de martell. Durant el procés, el sabater dóna la volta a
la forma per controlar que la pala es desplace de l’eix central Una volta estirades les tres capes de la pala mitjançant el tensat, el sabater elimina amb el
ganivet la pell sobrant de tot l’entorn a la fi que els extrems de la pala queden a l’altura del fendit de la plantilla.
L’amartellat: Acció que es realitza desprès del tensat i que consisteix en
sometre la pala al procés de l’amartellat amb la part plana del martell de sabater. Amb aquesta delicada i precisa operació, el sabater comprimeix els teixits de la pell i optimitza la forma i la solidesa de la sabata. Segons el material amb què s’ha elaborat la forma, la qualitat de la fusta vibra amb les martellades i s’adapta automàticament al seu ritme, cobrant vida amb els colps
del sabater.
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Dalt esquerra: Amb les tenalles es tensa la
pell de la pala. Dalt dreta: Acabat el procés
del tensat el sabater comença amartellar la
sabata per a donar-li la figura plàstica de la
forma. Baix esquerra: El sabater elimina la
pell sobrant de l’entorn de la plantilla.
(Foto: www.cueronet.com).

Fixar el reviró: El reviró es el complement de la gireta i està constituït per
una tira de pell semblant a l’amplada de la gireta, amb tres talls realitzats de
forma triangular que facilita una millor adaptació a la corba del taló del peu. El
primer reviró és la peça que funciona com a base per a la sola i es fixa amb
tacs a la zona del taló: actua com a complement de la gireta, i també com a
nivell per a la sola de la sabata, al mateix temps que compleix la funció de
suport, donat que la gireta ha segut cosida, i el reviró fixat amb tacs al suport,
pala, contrafort del taló i el folre; la longitud dels tacs sol ser d’uns 14 mm,
amb un diàmetre de 4 mm. Una volta clavats els tacs a la zona del taló de la
plantilla, el sabater talla la tira a l’alçada correcta en cada cas. La fixació final
requereix una densitat de tacs, ja que s’han de clavar amb el martell un tac
cada 6 o 7 mm en l’interior d’un forat fet prèviament amb el puntacorrent i
s’ha emplenat amb cola. El diàmetre de perforació ha de ser més reduït que
el del tac per tal de quedar totalment fixat. Els tacs a utilitzar solen ser de
fusta de bedoll o de faig tot i que han predominat les preferències pel tacs
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del bedoll per ser una fusta que encara que sol estellar-se longitudinalment,
resulta difícil que es trenque en direcció transversal.
En el cas de la sabata de sola simple, es cus la gireta a la sola, mentre que si
la sabata és de doble sola, es col·loca una entresola entre la gireta i la sola
exterior: aleshores el sabater fixa amb tacs altre reviró a la cara exterior de la
sola sobre el qual s’incorpora el tacó. Una tasca on el sabater ha de presionar
enèrgicament la sola pegada amb el mànec del martell i a continuació l’amartella per a comprimir la cola en aquells punts on ha sigut aplicada. Finalment,
es donen els retocs d’adornament amb la ruleta de marcar en calent.
El marcat dels punts: Per a marcar els punts de l’emplantillat, és a dir, de la
gireta i la sola, el sabater empra el marcador, que es una ferramenta de metall
que disposa de dos dents arrodonides i una fenedura al mig. Com que en la
part exterior, la costura que uneix la gireta i la sola té a més una funció estètica, de fet els punts regulars de la costura constitueixen un element decoratiu més de la sabata. És per això que, prèviament al cosit de la gireta i de la
sola, es marquen les posicions que deuen ocupar els punts en la plantilla. En
aquesta operació, el sabater aplica el marcador o rodeta d’adornar al llarg de
la gireta i va marcant cada un dels punts al mateix temps que pressiona amb
força sobre la gireta per tal que les dents del marcador deixen un rastre semblant a un punt sobre la pell. En el cas del calçat de gireta cosida, la distància
entre els punts és d’uns 6’6 mm. Els punts marcats han d’estar disposats a
la fi que la punta de l’alena, quan perfore les nombroses capes de pell,
sobreisquen al centre de la perforació. La grossària de les capes de pell que
s’han de perforar poden arribar als 9 mm en les sabates de sola simple i 12
en les de sola doble.

Esquerra: El sabater marca en la gireta cosida la situació dels punts. Dreta: Els punts de la gireta i de la sola es practiquen amb dos fils encerolats i de forma inversa: l’un cap a munt i l’altre cap avall. (Foto: www.cueronet.com).
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Esquerra: Una volta està llesta la plantilla per a cosir la gireta, la perforació de la sola resulta perfectament visible.
Dreta: El sabater rebaixa la vora de la gireta amb el ganivet o fulla. (Foto: www.cueronet.com).

Confecció i cosit de la gireta: En termes de sabateria la gireta, vira o cerquill, com també s’anomena, està formada per un trosset de sola que els
sabateres cusen per a reforç del calçat, al voltant de la sabata entre la sola i
la pell. Es tracta de la base o suport fonamental sobre el qual es munta la
sabata. La gireta està feta amb tires de pell d’uns 18 mm d’amplada per 3
mm de grossària que extrau de la zona de la falda. Per a confeccionar la gireta s’han de reblanir abans les tires de pell amb aigua i posteriorment es deixen una nit enrotllades en paper, en un lloc humit per tal que s’estove la pell
i d’aqueixa manera facilite la seua elaboració. Una volta seca i cosida la gireta tornara a recobrar l’antiga duresa. El sabater talla un dels laterals de la gireta amb un ganivet, en un angle de 45º per a què la tira de pell s’ajuste bé al
perforat de la plantilla.
La gireta recorre la sabata d’un extrem a altre del tacó. Per a cosir la gireta,
el sabater necessita dos agulles rectes de 8 cm de longitud, les quals s’han
d’escalfar i corbar per a facilitar la seua tasca. Abans de cosir la gireta, el sabater ha de marcar la gireta i la sola amb el marcador de punts o bé amb un tros
de cristall, i després fa la perforació amb l’alena, una fenedura d’aproximadament d’1 mm de profunditat de manera que al cosir, els punts queden dins
de la perforació. Al cosir, la gireta a la plantilla i la pala, el sabater s’ha d’orientar per la vista. Abans de començar l’operació el sabater havia de preparar les
distintes fileres de betes del fil que necessitava; una volta preparat i encerolat el fil (el cerol proporcionava consistència i fortor), s’havien d’enrotllar les
distintes betes. Després es col·locava una gerra al mig i ja estava el fil a punt
per a cosir En la cosida de sola simple la costura de la gireta uneix la planti-

388

lla, la pala i la gireta, i es cus amb fill i agulla, sempre amb punts regulars18 (la
gireta porta incorporat el cerc, que es una tira de pell que envolta la sola i
cobreix el cosit). A l’hora de cosir els caps del fil encerolat han d’estar orientats en direccions oposades per tal d’estar un prop de l’altre de forma que
puguen quedar hermèticament tancats una volta passats els caps del fil19. La
costura de la gireta uneix la plantilla la gireta i la pala de forma visible. En el
cas de la gireta cosida de sola simple, la primera costura uneix la plantilla i la
segona costura fixa la gireta i la sola de cuiro, mentre que la sabata de gireta
cosida amb doble sola, la segona costura uneix la gireta, l’entresola i la sola
exterior. També la sabata de cosit doble amb sola simple o doble, presenta
algunes diferències en llurs tècniques de confecció: Així observem com en la
sola simple, els punts es reparteixen en dues costures en torn la gireta i
medeixen més del doble que els punts d’una sabata cosida.
Les sabates de doble cosit amb doble sola conten amb tres costures al llarg
de l’exterior de la sabata. A finals dels anys seixanta es va incorporar la màquina de cosir a cordó tot i que la qualitat no va ser la mateixa que el cosit manual
a cordó en el punxonet tradicional que s’havia de punxar i anar cosint a cada
punt. De qualsevol manera, els diferents models de sabates representen un
tipus de calcer molt elegant i lleuger tant per a l’ús diari com per a mudar.
La preparació de la sola: La sola es la capa de pell grossa sobre la que es
munta la sabata; va coberta amb un folre suau anomenat plantilla. Igual que

Esquerra: Col·locació del cambrelló. Dreta: Col·locació de la sola davall de la sabata. (Foto: www.cueronet.com).
Els punts de la gireta i de la sola mesuren 10 mm de longitud i llur recorregut es paral·lel, encara que a l’inici de cada
punt queda desplaçat 5 mm.
19
En aquesta operació el sabater passava abans el fil pel cerol, i després de fregar-lo amb un paper perquè no s’apegara al cosir, li ficava una mica de cera normal.
18
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Esquerra: El sabater practica una incisió en la sola per a la costura de la sola. Dreta: Les soles tallades es reblaneixen
amb aigua durant 24 hores. (Foto: www.cueronet.com).

la gireta, la sola tallada s’ha d’ablanir amb aigua i es conserva humida durant
24 hores, envoltada en paper de periòdic per a dotar-les d’una major flexibilitat. En l’aplicació de la sola, el sabater ha de tindre en compte la grossària de
la pala, el reviró i la gireta, entre el suport i la sola exterior on es forma un buit,
per afegir l’anomenat cambrelló20 i reomplir l’espai buit amb un aglomerat de
suro per a conferir-li una correcta estabilitat a la sabata. El sabater llima les
superfícies a la fi de que queden més aspres alhora d’apegar-les. Durant
aquesta operació, a més de procurar no llastimar els punts de la costura, el
sabater ha de fer pressió enèrgicament sobre la sola pegada, amb el mànec
del martell a més d’amartellar-la per a comprimir la cola en aquells punts on
ha estat aplicada. Per a realitzar aquest treball, el sabater es nuga la sabata
en la cuixa amb el tirapeu. Finalment talla la pell sobrant amb el ganivet i nivella els vorells de la gireta amb els de la sola. La costura de la sola fixa la gireta i la sola exterior.
El fendit: Operació consistent en fer una incisió d’uns 6 mm d’amplària per
2 mm d’alçària, que recorre l’entorn de la sola a una distància aproximada de
6 mm del cantell, en alguns casos amb la finalitat que la sola augmente fins
1 cm en la part interior al llarg del cambrellò, ja que aquelles persones que
normalment tendeixen a inclinar el peu invers a l’interior, acabarien per recolzar-se sobre la costura, amb la qual cosa s’obté la pestanya del fendit. En primer lloc, el sabater agafa un llapis o tros de cristall, i marca el tacó i el fendit
de la plantilla. Seguidament, es rebaixa amb el raspall de ferro la pell situada
Peça de ferro o fusta que va situat en l’espai buit de la sola, entre la meitat del tacó i la zona del metatars, que serveix de suport a la sola de la sabata. La longitud del cambrelló depèn del volum, de la grossària i del grau d’inclinació
de la sabata, així com del model, té com a funció reforçar la sola i evitar el moviment del taló.
20
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Esquerra: El sabater talla les soles d’esquerra a dreta. Dreta: El sabater pressiona la sola pegada amb el mànec del
martell. (Foto: www.cueronet.com).

a la dreta i a l’esquerra de la línia prèviament marcada. Una volta fet el fendit
amb la fulla, entre la gireta i la flor de la sola, la pestanya s’apega amb una
capa de cola després d’haver realitzat el cosit, per dins del fendit, de la gireta, entresola i sola exterior.
La costura de l’entresola En la sabata de sola doble, per a cosir la segona
costura, que és la que uneix la gireta i l’entresola, prèviament pegada amb
l’engrut, el sabater ha de perforar abans les dos capes amb l’alena i, seguidament, passa la punta pels forats en direccions oposades amb l’ajuda de
dos agulles. Cada punt d’aquesta costura comença en la meitat del punt de
la costura anterior. Encara que el recorregut d’ambdues línies és paral·lel, els
punts queden desplaçats uns 5 mm. D’aquesta forma es garanteix el bon
repartiment de la pressió, donat que en el cas de girar el peu al caminar, les
dues costures no cedeixen ensems, sinó que suporten la pressió en una
espècie de moviment ondular. La costura de l’entresola uneix la gireta i l’entresola mentre que la costura de la sola manté unides la gireta, l’entresola i
la sola exterior. Durant el muntatge de la sabata, el sabater ha de treballar
amb molta cura per tal d’evitar danyar les costures.
La costura de la sola exterior: És la tercera costura que uneix les tres capes
de pell (poden arribar als 12 mm grossària), com són la gireta, l’entresola i la
sola exterior. El sabater talla la sola exterior quan la sabata quasi acabada21.
Sobre la sola es practica una incisió situada a 2 o 3 mm del cantell (segons
l’amplària de la gireta), amb la qual cosa s’aconsegueix la pestanya del fendit,
21

El sabater talla la sola exterior quan la sabata està quasi llesta.
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i a través de la mateixa es fan les perforacions prèvies amb l’alena. Les perforacions no resulten gaire fàcils ni tan sols en les sabates de gireta cosida,
ja que requereixen un esforç important. La focalització dels punts de la tercera costura queda marcada en la sola exterior i es disposa de forma que la línia
de punts queden simètrics als de la primera costura. Tot això requereix un treball de gran precisió per part del sabater. El sabater talla les soles exterior
centímetre a centímetre quan la sabata està pràcticament acabada. Per això
col·loca la sabata amb la gireta sobre la pell i copia el contorn, a continuació
talla la sola de la mateixa forma que va tallar abans la plantilla.
El ribejat: Tasca consistent en aplicar unes tires de pell fina a les parts superiors de la pala o canyeta. En el tipus Oxford, el sabater ha de cosir el folre el
més recte possible, per damunt de la banda de picats.
El tacó: Espècie de cunya de fusta que el sabater ha de farcir amb estrats de
pell. Té com a principal funció adaptar-se a les característiques anatòmiques
del peu ja que el tacó ben format i amb una altura adequada, ofereix un bon
suport al peu i permet un millor repartiment del pes entre la punta del peu i
el taló, al mateix temps que incrementa la flexibilitat de la sabata. Entre les
formes més comunes de tacó, sol ser el simètric amb un pegat inferior un xic
més prolongat en la zona exterior el qual presenta un millor suport als peus
plans de l’usuari. Segons l’altura del tacó s’utilitzen de cinc a sis capes de
pell. Com que el tacó es desgasta amb gran rapidesa per ser la primera part

Amb la màquina de cosir el
sabater cus el folre per
davant de la banda de picats
del ribetejat. (Foto: Arxiu
fotogràfic del Museu del
Calçat d’Elda).
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Esquerra: Tacons senyora de puntera estreta. Foto de l‘autor. Dreta: El muntatge de la sabata finalitza amb el clavat
del tacó a la sola. (Foto: Arxiu fotogràfic del Museu del Calçat d’Elda).

de la sabata que entra en contacte amb el sol, hom reforça amb alguns
pegats de goma o bé amb plaques d’acer motejades que són també molt
populars. Existeix el taló simètric que ofereix un millor suport als peus plans.
Segons l’altura del tacó, es poden utilitzar de primera zona que entra en contacte amb el sòl quan es camina, (normalment desplaçat sempre de la línia
central), el sabater reforça aquesta superfície; habitualment es fa amb capes
de goma de diferents formes amb distintes capes, tot i que solen utilitzar-ne
de quatre a sis, de pell, en la seua confecció. Durant el període 1940-1960 el
tacó de suro es va utilitzar moltíssim degut a que el tacó elevat de cunya agradava a les dones de l’època.
El tacó va ser inventat en Pèrsia al segle XII, i la seua funció estava dirigida a
proporcionar als genets un suport més fiable en l’estrep a més de permetrehi que pugués alçar-se durant la batalla. Fins el segle XVII, sols les botes de
muntar estaven provistes de tacons alts. És a partir de l’època del barroc
quan guanyen prestigi i s’imposen els models elegants amb tacons. Les
sabates de tacó alt van sofrir moltes modificacions al llarg de la història, fins
que al segle XIX es prohibeixen els tacons durant dos a tres decennis per
posar-se de moda les sabates de seda planes i lleugeres.
Els retocs finals de la sabata: Una volta acabat el muntatge de la sabata es
procedeix a donar els últims retocs que conferiran un matís estètic a la forma
funcional, transformant la pala en una espècie d’obra d’art. Després de tintar,
embellir i netejar l’interior i exterior de la sabata, s’ha de polir i raspallar la pell
i el tacó en el banc de fenissatge fins aconseguir traure-li tota la brillantor per
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Dalt esquerra: El sabater repassa amb la llima la superfície exterior de la sabata per a donar forma a la corbetura del
tacó. Baix esquerra: Amb l’ajuda de la planxeta, es desfà el betum perquè penetre millor en la pell. Dreta: El sabater
comprimeix la gireta i la sola amb les tenalles de muntar perquè penetre l’engrut en la pell. (Fotos: www.cueronet.com).

tal de destacar els ornaments i les costures regulars artesanals22 com es el
cas de les sabates de doble cosit. Perquè encara que el mestre sabater pose
tota la cura en la seua tasca de no deixar cap rastre de l’engrut que porta en
els dits, no pot evitar deixar alguna taca23. Per tant, la lluentor de la sabata
depèn de cóm s’hagen omplit els raconets quasi invisibles situats entre els
grans de la pell. El sabater ha d’eliminar amb el betum les petites diferències
que puguen quedar sobre la superfície comprimida mitjançant el planxat.
Alhora de planxar, aplicar el betum, raspallar o polir la pala, el sabater ha de
tindre en compte alguns detalls com ara el tipus de calcer que sol presentar
22
Entre els secrets o detalls professionals més curiosos dels mestres sabaters podem trobar-los en el cas de les plantes negres, les quals s’havien de polir una i altra volta amb paper de vidre de diferent grossària per a poder pintar-les
de negre. Segons testimoni d’Enric Castelló «fins que no faça olor a all, no pots parar d’escatar».
23
El sabater netejava amb aigua tèbia les restes de l’engrut i de l’empremta que quedaven impregnades en la sabata
després de finalitzar la tasca de confecció.
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la pell sota les perforacions més clara que la de la pala. Quan la sabata estava llesta, el primer pas era posar la pinta i escampar la cera amb la planxeta.
Una vegada assecada la tinta i el viu per al tacó, sols faltava polir la sabata
amb l’escampador. Per a traure un llustre com cal, el sabater ha d’agafar un
drap molt suau i impregnat amb betum i enrotllat al dit, amb el qual descriu
lleugers moviments circulars fins aconseguir una superfície llisa com un
espill. El secret de tot açò rau en aplicar fines capes de betum sobre la pell i
esperar almenys 15 minuts perquè penetre; un procediment que s’ha de
repetir tres o quatre voltes. Finalment el sabater trau tot el llustre a la sabata
amb el raspall manual i un drap de franel·la.
Si es tracta d’una sabata d’estiu amb color blanc o claret, no es tinyen els cantells de la sola ni l’exterior del tacó, sinó que s’ha de respectar el seu color
natural. En canvi, si el color de la pala es negra, és obligatori tintar-la de negre.
Així mateix, quan es tracta de destacar les costures artesanals, cas de les
sabates de cosit doble, el sabater afegeix als punts i a la gireta un vernís de
color groc intens. També sol aplicar el color triat a cada cas als cantells de la
sola i exteriors del tacó i acaba amb l’aplicació d’una capa fina de cera per
damunt. Per tal que penetre millor la pintura i la cera, el sabater s’ajuda de la
inclusa i del viu o ferro de cantells.
Respecte al polit de la sola i del tacó, el tractament té una fase diferent, en
l’aspecte dels últims retocs o l’acabament de la feina ben feta. Com que el
contorn de la sola i del tac segueixen conservant el color natural de la pell, i
la superfície encara presenta les marques de llur confecció, el sabater inicia
la tasca d’embelliment amb el raspallat i poliment de la sabata en el banc de

Eliminant les restes de l’engrut de la pala
amb un drap banyat amb aigua tèbia.
(Fotos: www.cueronet.com).
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Esquerra: Amb un drap de franel·la impregnat de betum i enrotllat al dit, el sabater va enllustrant la sabata realitzant
moviments circulars sobre la superfície de la pell. Dreta: El sabater practica el últims retocs de brillantor amb un raspall de dents. (Fotos: www.cueronet.com).

El sabater practica el últims
retocs de brillantor amb un
raspall de dents.
(Fotos: www.cueronet.com).
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Eines de sabater exposades a les vitrines del mestre sabater Rafa Castillejo. (Fotos de l‘autor).

fenissatge i posteriorment amb el desvirador retira amb precisió mil·limètrica
les superfícies de pell que sobreixen de la forma fins que s’anivellen els
vorells de la sola i el tacó. A continuació el sabater repassa la superfície amb
una llima, d’aquest mode dóna forma a la corbatura al mateix temps que comprimeix llur superfície. El sabater finalitza la tasca d’embelliment passant el
rebavero de pestanya per la superfície que envolta el vorell de la sola, exercint-hi amb precisió per tal d’eliminar el rastre de la llima.
El desformat: Acció consistent en retirar la forma de la sabata amb molta
cura per tal d’evitar l’arrencament dels tacs fixes, en el cas d’haver penetrat
en la forma i la plantilla. El sabater ha de retirar la forma de la sabata ajudantse del tirapeu i d’un ganxo de ferro d'uns 6 o 7 mm de grossària que, prèviament, ha introduït en la perforació situada en els laterals. Mentre tira del tirapeu, el sabater ha de controlar la força exercida en aquesta operació mitjançant la corretja.

DIFERENTS MODALITATS DE FABRICACIÓ DE LA SABATA
La fabricació i muntatge de la sabata s’elabora mitjançant el mètode del punt
vist, que constitueix l’acció de marcar altres modalitats diferents en l’elaboració del calcer tal vegada menys artesanal com per exemple la sabata de cantó
arrimat, que és una sabata que no porta gireta ni tatxes, o bé altre model de
sabata més corrent i de menys qualitat com era la fabricació d’un tipus més
corrent de sabata que es distingia per estar elaborada amb pells de pitjor qualitat, a la que s’acoblava una plantilla de serratge, a més d’edificar el contra-
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fort i puntera amb cartró de fibra. I per altra banda, tenim el sistema de l’emplantillat que és la forma més artesanal de construir la sabata. Altre aspecte
diferencial en el tipus de fabricació artesanal és el desvirat a mà o a ram
industrial. Segons el sabater, el muntatge de la sabata elaborada per l’anomenat sistema de l’emplantillat (operació que consisteix en cosir plantilla, tall i
gireta), era la forma més artesana d’elaborar la sabata més apreciada per la
seua qualitat.

EL MUNTATGE D’UNA SABATA D’ARTESANIA
El procés de muntatge d’un parell emplantillat de sabates d’artesania requerien
d’uns preparatius preliminars que cal exposar. Una volta han arribat al taller la
pala, les formes, la fulla de dades o patró i les pells, la tasca fonamental del
sabater és confeccionar una sabata perfecta. Així doncs, el primer que fa el
sabater és agafar i tallar amb el ganivet les distintes parts de pell que necessita per elaborar les peces interiors i exteriors de la sabata com ara la plantilla, la
gireta, el contrafort del taló, els topalls durs i els estrats del tacó o entresoles.
Així mateix, el sabater acaba la preparació de la pala i aplica les peces de reforç,
com per exemple el topall dur, el contrafort inferior del taló i els folres. En la confecció de les peces interiors, el sabater utilitzava diferents capes de pell procedent de la zona del coll, falda o llom, que eren les capes més fines de la pell,
mentre que per a les parts de la sabata exposades a més pressió, com la sola,
el tacó i el reviró, s’emprava la pell derivada d’ambdós costats de l’espina dorsal que era la de major grossària. De vegades el sabater tallava la peça segons
la successió que marcava el ritme de confecció de la sabata24.
Una vegada tallat tot el material necessari per a confeccionar les distintes
parts de la sabata i triades les respectives formes a les mesures corresponents, el sabater a d’encetar la tasca de confeccionar una sabata perfecta. Un
extraordinari procés on el sabater no sols combina les peces sinó que ha d’edificar la sabata.
Alhora de posar-se a treballar, el sabater es posava el davantal abans d’asseure a la cadira a la fi de protegir-se de les brutícies o puntades de la fulla. Una
Segons figura a l’arxiu de la memòria oral de l’Horta Sud, a la dècada dels anys cinquanta, un sabater necessitava
tot un dia per a confeccionar un parell emplantillat de sabates i al client solia cobrar-li una quantitat que oscil·lava
entre les 500 i les 600 pessetes.

24
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vegada triada la forma del número corresponent, en primer lloc, es preparava
la plantilla, sobre la qual es muntava la sabata, així com la resta de peces que
configuraven l’anomenat corte o tall, després es banyava la sola la qual s’esbatussava amb un martell per tal d’estirar la pell abans de muntar la plantilla
sobre la forma. Seguidament, calia fer la pestanya, rebaixar el cantell i retallar
el contorn de la plantilla amb la fulla (en aquesta operació es rebaixa tota la
plantilla menys el tacó). Sobre el mateix cantell rebaixat, es marquen els
punts sobre la plantilla25 per a elaborar el procés de l’empalmillat que consisteix en realitzar una sèrie de perforacions a mitja carn ajudat per una alena,
perquè puga passar el fil encerolat que ha d’unir la sola a la base de la pala
després d’incorporar-se la plantilla. Després es col·locaven els contraforts de
la sola; una tasca molt complexa per la seua delicadesa: a més de colpejar-los
prèviament, havia de dotar-los d’una millor flexibilitat a través de reiterades
passades d’un cristall sobre la flor de la sola de mode que la part superior
resultara més còmoda per al peu.
Una volta estava llesta la plantilla i cosides les pells que formen l’anomenat
corte, amb la màquina sabatera, el primer pas del muntatge consisteix en clavar la plantilla a la forma,26 i amb l’ajuda d’una fulla tallant es fa un buidatge
per a acoblar la pala i es munta el tall sobre la forma per a «encentrar», operació consistent en què cada una de les peces del tall, puntera i engorilles,
queden perfectament centrades sobre la forma. Les engorilles són la part
superior de la pell de la pala on van col·locats els ullets de passar els cordons.

Fase del muntatge de la sabata on
el sabater perfora la gireta i el
«corte» amb una alena per a passar
al cosit i l’emplantillar. (Foto: Arxiu
fotogràfic del Museu del Calçat
d’Elda).
25
26

Cuiro de vedella petita, sola que se’n fa a la fabricació de les sabates.
Per a fixar la plantilla a la forma, el sabater empra un tirapeu nugat a la cama.
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Tot seguit es muntava la pala, que normalment les feia la dona del sabater
mitjançant l’output system. La pala és la part superior de la sabata i segons
el model de la sabata pot constar de diferents elements: empenya, base de
l’empenya, llengüeta, canyetes i contrafort del taló. A continuació, el sabater
rebaixava la plantilla i arregla la puntera apegant-la amb pasta. Seguidament,
estira la pala cap amunt i l’entatxava tota a mig clavar per a poder cosit la gireta que era la peça que uneix la plantilla, la pala i la gireta.
La fase següent consisteix en el tensat: Es munta tot sobre la forma i amb les
tenalles de muntar es tensa la pell per tal que s’adapte la forma corresponent
sense tindre cap arruga al mateix temps que es va clavant a la forma també
amb les tenalles. A partir d’aquest moment el sabater centra tota la seua tasca
en la fase d’emplantillar, acció consistent en cosir la plantilla de la sabata amb
la vira i l’empenya27. Primer es cus la gireta, que es el suport sobre el qual es
munta la sabata i uneix la pala, la plantilla i l’entresola al mateix temps que es
van retirant les xinxetes, i després amb la raspa o paper de vidre, s’allisava el
cantell i, amb rebavero, es deixava el vorell de cuiro ras a la plantilla.
Finalitzada l’operació hom prepara la sola acció consistent en reomplir l’entreplanta de pell, tapant i allisant l’entreplanta abans de col·locar la sola i el
tacó. Una volta preparada la sola, es feia el fendit sobre la flor de la fireta, la

Esquerra: La tasca de l’emplantillat en una planta consisteix en realitzar unes perforacions a mitja canya, ajudats per
l’alena, per a que passe per elles el fil encerolat que unirà la sola a la base de la pala, a la qual ja s’ha aplicat la plantilla. Dreta: El sabater retalla la pell sobrant de la puntera i el folre. (Foto: Arxiu fotogràfic del Museu del Calçat d’Elda).

El diccionari etimològic d’Alcover recull el mot emplantillat i el defineix com «conjunt de trossets de pell o sola prima
que es posen a la sabata entre la plantilla i la sola, perquè tinga l’alçada corresponent i forme un pis pla».

27
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sola i al cèrcol amb la punteta de la fulla per a fer la costura de la sola. El cèrcol és la peça de pell que rodeja la sola i cobreix el cosit. Tot seguit es ficava
la sola exterior que havia d’anar correctament cosida a la gireta. Quan estava
tot perfectament col·locat, es començava a cosir (després de la pala es cus el
cèrcol), en aquesta operació es passava el fil per endins del fendit i després
s’ajuntava, apegant-se amb pastes el fendit de la gireta i la sola, per tal que el
fil de la costura de la sola exterior quede amagat per la pestanya del fendit. En
aquesta operació, el sabater s’ajudava d’un tornavís, per colpejar i alçar el cuiro
de la pestanya fins que els punts del cosit quedaren ben apretats.
El tacó és l’última peça que es munta en el calcer. Quan ja estava el tacó
muntat el sabater passava a desvirar la sola amb la fulla fins que els cantells
tingueren el mateix volat a la fi d’evitar que el peu no es decante cap a la part
externa de la sabata quan es camine. En l’operació, el sabater havia de passar indistintament la raspa i el paper de vidre abans d’eliminar les rebaves per
a deixar el cantell perfectament igualat. En acabant, es fixava amb tacs a la
zona del taló el primer reviró, que és una peça fonamental que exerceix com
a base de la sola28. Tot seguit es col·loca el cambrelló en l’espai intermedi que
hi ha entre la gireta i la sola, a la fi d’estabilitzar la sabata i el cobreix amb un
tros de pell; després reompli la resta del buit amb l’aglomerat de suro flexible i lleuger. Una volta ajustat el tacó es passava a desvirar, passar la fulla, la
raspa, el vidre o el paper de vidre etc. Finalment, amb l’ungleta del viu es marcava la línia de dalt perquè isquera tot el cantell igualat i després amb el rebavero s’anava tallant i deixant el cantell exacte.
L’edificació artesanal d’un parell emplantillat de sabates s’acaba amb l’anomenat desenformar. «Anem a desenformar», mot emprat pels sabaters de

El sabater elimina amb el desvirador les
superfícies de pell que sobreeixen.
(Foto de l‘autor).
28

Nom que donen els mestres d’obra prima a una costura pegada a la plantilla.
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Dalt esquerra: Cera i peix.
Dalt dreta: Raspall d’untar.
Baix esquerra: Raspall de treure lluentor.
(Foto: Arxiu fotogràfic del Museu Comarcal).

l’Horta Sud, per a designar l’acció d’aplicar els darrers retocs de la sabata
abans de treure-la de la forma com ara, tintar la sabata, escampar la cera,
brunyir la pell amb un drap de franel·la, passar els pestanyers pel tacó. En
aquesta operació s’emprava la planxeta o l’escampador per al tacó i per als
cantells el ferro de cantos anomenat viu en el llenguatge del sabater. Per a
dividir el cantell del tacó, s’emprava el gavilà i el bocatapa.
Una vegada està llesta la sabata, el sabater amb molta cura i ajudant-se amb
el tirapeu i el ganxo de traure formes retira la forma de la sabata.
LA REPARACIÓ DEL CALÇAT
Els models de sabates clàssiques confeccionades a mà tenen la facultat de
no passar mai de moda, per ser sabates elaborades amb tot tipus de cura, de
manera que aplicant una atenció correcta, la sabata, no sols pot conservar-se
perfectament durant molts anys sinó què a més a més guanya en qualitat al
pas del temps ja que sovint el propietari aprecia millor el calcer després d’un
ús prolongat. A pesar de tot això, passat un període considerable, fins la saba-
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ta més perfecta, comença el procés de desgast en el qual intervenen alguns
factors com el pes, la forma de caminar, freqüència de l’ús o tipus de cura.
Els desgast més comuns solen produir-se sovint en algunes zones de la sabata com ara el taló, la sola o la puntera. És aleshores quan la gent anava a la
sabateria del tio Cafís, la de Rafael o bé a la del tio Frasquito, depenent del
sabater que es trobara més prop del seu domicili o bé per preferències,
segons el gust de cada client.

LA REPARACIÓ DE LA MITJA SOLA I DEL TACÓ
En el cas de la reparació de la mitja sola, el sabater havia de comprovar el desgast que havia entre la puntera i la resta de la sola i, segons el tipus de desgast, s’aplicava la tasca de reparació. En el cas d’un desgast considerable, pot
haver una diferència fins els 3 mm de grossària en la pell, la restauració del
grossor original de la sola no comporta cap dificultat per al sabater tot i que
ha de procurar no danyar la costura situada en la pestanya del fendit. Entre
les reparacions més freqüents estaven el tacó, la mitja sola, les tapetes, etc.
Als anys cinquanta es registrarà un gran predomini de les mitges soles conegudes aleshores com Pilips, que s’apegaven damunt per a no esvarar.
La restauració de la grossària original de la sola es un procediment de reparació bastant fàcil i no presenta cap dificultat: el sabater comença fent una
incisió en la sola, a 5 cm de la punta de la sabata, i amb un ganivet esmolat
va apartant la pell espatllada mil·límetre a mil·límetre. A continuació talla un
tros de pell a la mesura adequada i l’apega en el punt on es localitza la reparació i el fixa amb els tacs corresponents. Finalment, el sabater neteja el tros

Esquerra: Estris i materials que utilitza el sabater al seu taller. Dreta: La reparació de la gireta i la sola es fa
necessari quan el calcer s’ha desgastat (Fotos: www.cueronet.com).
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Monserrat Fernández Martorell, la sabatera prodigiosa d’Alaquàs. Nascuda al barri de Socusa en 1963, els seus pares,
originaris de l’illa de Menorca, van ser uns del primers habitants del barri, aquesta artesana és l’única dona que es
dedica a reparar el calçat vell al nostre poble. Monserrat Fernández arriba a l’artesania del calçat l’any 2006 per circumstàncies econòmiques, i després d’haver treballat de secretària, i fins i tot en tasques domèstiques al domicili de
la pròpia alcaldessa de València Rita Barberà. Segons ens conta, tot comença el dia que va veure un cartell de lloguer
a la porta de la casa número 35 del carrer de Conca, al barri dels Farols. Fet que l’endinsarà en el tardanenc revifar de
l’artesania local. A l’interior del seu taller, a més d’arreglar el calcer vell, apanya jaquetes de cuiro, bosses grans o de
mà, a més de posar cremalleres als pantalons vaquers. (Foto de l‘autor).

de pell afegit amb una llima o tros de paper de vidre fi, fins que la superficie
de l’antiga sola i del nou tros de pell formen una superfície llisa al mateix
temps que el cantell de la sola adquereix un recorregut regular.
En la reparació del tacó, el sabater ha de tindre en compte a l’hora de practicar l’operació l’estat del pegat de goma que sol portar incorporat el tacó, per
ser aquesta part la primera en desgastar-se. Tanmateix, si la tapeta del tacó
també es troba afectada, per a muntar el tacó, el sabater ha d’apartar la pell
espatllada i després procedeix a substituir la capa de goma així com l’extracte de pell situat davall de la sola. En el període estudiat era freqüent la incorporació de les mitges soles anomenades Pilips, que evitava esvarar-se. El
sabater disposava del banquet de fenissatge per a buidar i netejar indistintament, el tacó baixet masculí o el tacó alt femení, per mitjà d’una barrineta
manual, que deixava el tacó en perfectes condicions per a poder ficar les
tapetes. Les tapes noves es fan de tires de maclan o transparents per a la
sabata de senyora i goma d’avió per a les de cavaller.
En el cas de substitució de la sola i el tacó, es fa necessari realitzar una sèrie
de procediments de reparacions. Si es tracta de sabates de doble sola, si la
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Monserrat Fernández
realitzant la tasca
d’embelliment de la sabata
sobre el banc de fenissatge.
(Foto de l‘autor).

sola està desgastada però en canvi les costures dels laterals no han resultat
espatllades, sols serà necessari incorporar una mitja sola nova. Aleshores el
sabater, posant molta atenció a la costura va retirant la sola desgastada amb
un ganivet i substitueix la sola exterior. Quan el desgast es produeix per causes relacionades amb la forma de caminar del propietari, i la sabata no resulta espatllada en el centre de la sola sinó en el cantell exterior o interior, en
aquest cas, els punts poden patir una clara distensió i la gireta experimenta
ensems una certa inestabilitat. En tal cas la reparació constaria de dos fases
bàsiques: el sabater ha d’introduir de nou la forma a mesura en la sabata, i la
va desarmant fins la base. Seguidament la munta de nou.
Quan es tracta d’una de reparació general, on la costura i la sola resulten afectades, en aquest tipus d’operació es convenient canviar la gireta. Després de
reomplir l’espai d’entre soles, el sabater cus la nova sola a la gireta i munta
de nou el tacó per tal de dotar a la sabata d’un llarg període de vida.
ZONES DE VENDA I DISTRIBUCIÓ DEL CALÇAT
Els punts de venda del calcer nou o reparat, pel que fa a la producció dels
sabaters locals, han segut molts i diversos; a més de la venda directa al
mateix domicili o als respectius barris perifèrics del poble, principalment es
focalitzen, en localitats més o menys properes, segons la zona triada per cada
un d’ells per expandir el seu negoci. Així podem observar com el mestre
sabater Rafael Mellado distribueix la seua mercaderia pels pobles de la
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comarca dels Serrans, mentre que José Chuan el tio Cafís, recorre les localitats veïnes d’Aldaia, Xirivella o el Cabanyal, carregat amb un sac vell de color
blau ple de sabates noves o reparades. El tio Cafís va trobar al Cabanyal un
nucli de consum manufacturer exterior molt important, ja que l’expansió en
la venda de sabates entre les nombroses peixateries i confraries dels barris
marítims arribarà a cotes molt interessants. Degut a la seua popularitat entre
la gent, el tio Cafís era conegut com «Mestre-peu».
Pel que fa a la producció manufacturera del mestre sabater Francisco Lino
Gaudisa, aquesta es distribueix exclusivament entre Alaquàs i Aldaia, localitat
que visita cada dimarts per lliurar, replegar o prendre mesura al client. Cas
semblant és el del mestre sabater Pedro Borrega, el tio Frasquito, així com la
del seu fills Frasco i Pedro, que no van estendre el seu comerç més enllà dels
llindars del casc urbà.
Agraïments:
A la família Lino-Peiró
Família Chuan Chulià
Família Borrega-Solano
Família Mellado Castellote
Rafael Castillejo Coves
Montse Fernández Martorell
Pedro Victoria Soriano
Adrià Besó director del Museu Comarcal
Nicolás García Company
Enric Castelló Hernández
Museu Comarcal de l’Horta Sud
Fundació Museu del calçat d’Elda
A tots ells el nostre reconeixement per la seua valuosa col·laboració així com
pel material gràfic que ens han proporcionat.
Els distints capítols que fan referència a l’anatomia de la sabata i a les tècniques de muntatge en la confecció de la sabata d’encàrrec o materials utilitzats,
estan documentats en el context de les entrevistes que li van fer Adrià Besó i
Javier Royo al mestre sabater torrentí Enrique Castelló Hernàndez, les quals
es conserven al Museu Comarcal de l’Horta Sud.
Així mateix, als capítols relatius a la preparació i descripció de la nomenclatura de peces que conformen les distintes parts de la sabata estan transcrites,
en la seua majoria, de la pàgina www.cueronet.com.
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