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Vicent Sanz Arnau 

ELS CANTERERS DE TRAIGUERA 

Introducció 

La dita popular original de Vilar de Canes (A Catí tots són pelaires, / a Traiguera, canterers, / a 

la Sarratella, lladres, / i al Bocàsser, malfainers) recollida per Manuel Sanchis Guarner en la 

seua obra Els pobles valencians parlen els uns dels altres expressa l'ofici típic tradicional de 

Traiguera: els canterers. La seua tradició, que apareix documentada ja al 1392, perdura al llarg 

dels segles. 

La geologia del terme municipal, ric en argila a cel ras, va permetre una indústria artesanal que 

donava faena a moltes famílies sense altres recursos més profitosos, cosa que els permetia 

guanyar-se la vida sense haver de treballar per altri. Els canterers constituïen un grup social 

característic dins la societat local, amb unes pautes de cohesió marcades per l'aprofitament 

comunal de recursos com l'argila, l'aigua i la llenya, i d'instal·lacions imprescindibles com els 

forns. A l'ajuda mútua, operativa sobretot a l'hora de coure l'obra, s'hi sumava una organització 

d'arrel menestral que tenia en Sant Jaume el catalitzador festiu. 

Mitjançant les seues formes de treball, la manera de viure i de relacionar-se, amb la seua festa 

i la seua capella de Sant Jaume, situada en un punt neuràlgic de la trama urbana de la vila, i 

amb la seua dansa, els canterers encara determinen bona part del ritme vital de Traiguera fins 

als anys 60 del segle XX. 

Avui aqueix ritme vital no és més que memòria. De la mateixa manera que els canterers van 

ser durant segles uns dels protagonistes destacats de la vida de Traiguera, les transformacions 

econòmiques, socials i culturals de la segona meitat del segle XX, afegides a inèrcies 

endèmiques del mateix ofici, en van determinar la quasi desaparició, i també van provocar la 

decadència definitiva d'una manera de viure i d'unes formes culturals que el poble ha preservat 

únicament com a element identitari. 
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Però deixant de banda que algunes formes de terrissa hagen passat a representar allò que pot 

considerar-se més ètnicament traiguerí, la tradició dels canterers atresora un patrimoni material 

i cultural distintiu que es mereix ser preservat i recuperat per al coneixement i el gaudi de les 

generacions futures. 

La terrrissa de Traiguera 

Les formes de la terrissa tradicional de Traiguera comparteixen característiques amb les dels 

centres terrissaires d'aquesta part de la Mediterrània, tant pel que fa a la gamma d'objectes 

com als seus trets formals. Alhora, posseeixen especificitats que amb prou penes poden 

rastrejar-se en influències d'altres centres. Siga com siga, la terrissa tradicional i especialment 

les peces que han esdevingut més característiques, la canterella i el marraixó, posseeixen uns 

trets distintius clarament reconeixibles perquè són la mostra de la pervivència d'una tradició que 

va arribar un moment que només va mantenir-se a Traiguera. 

La indústria artesanal d'aquesta terrissa està estratement lligada a uns mitjans de producció 

preindustrials. En la societat tradicional, que arriba íntegra fins als anys 60 del segle XX, la 

casa de canterer suposa un model d'ordenació urbanística adaptat a les necessitats 

econòmiques i determina, en bona mesura, la trama urbana de la Traiguera moderna. En 

aquesta casa, el canterer hi té l'obrador, centre de la seua activitat productiva i del procés de 

fabricació de la terrissa, que seguia unes pautes o fases ben marcades. 

Mitjans de producció 

L'estructura de planta baixa de la casa de canterer no s'allunya gaire de l'estructura típica de la 

casa tradicional, que encara avui dia pot trobar-se en els habitatges de Traiguera que no són 

de nova construcció. 

Correspon a l'estructura d'habitatge rural propi dels pobles del Maestrat: des del carrer 

s'accedeix per una portalada a l'entrada, que ocupa la mitja part davantera de la planta. Si és 

de llaurador, serveix per aparcar-hi el carro. Si és de canterer, té els elements i la distribució 

pròpia de l'obrador. Vora una de els parets laterals, comencen les escales, que ascendeixen 

perpendicularment a la primera planta, on hi ha l'habitatge pròpiament dit, amb la cuina i les 
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habitacions. Aquestes escales separen l'entrada del corral, on generalment hi ha el matxo o el 

burro i algun altre animal. 

L'obrador s'organitza al voltant de la roda o torn, en què el canterer treballa en el modelatge de 

la terrissa. Aquest torn està envoltat pel taunell, a on es treballen els pastons a punt per 

modelar i es deixen les peces que es trauen del tallador un cop modelades. Damunt del taunell 

hi ha el cossiol amb aigua que serveix per humitejar i rentar-se les mans mentre es treballa. El 

canterer se situa a l'assentador, posa un pastó sobre el tallador i amb els peus fa girar la roda. 

Abans de fer el pastó al taunell, s'ha tret l'argila de la basseta, a on s'havia posat a amerar. A 

les parets de l'obrador hi ha els tinells, a on es guarda l'obra ja cuita. 

El torn consta d'un trompitxol de punta de boix, que és la part inferior de l'eix, que fa de punt de 

suport de l'aparell a terra i que descansa sobre un cul de got de vidre. La roda pròpiament dita 

es fa girar amb els peus. La rotació es transmet mitjançant l'abre al tallador, sobre el qual 

treballa el canterer. Els estris que fa servir són la canya, el curiet i el fil. 

El forn tradicional dels canterers és un forn comunitari, una instal·lació compartida com es 

compartien altres tasques del procés productiu. Consta de quatre parts significatives: el forn de 

baix, el forn de dalt, la coberta i el llenyer. 

El forn de baix és la cambra inferior del forn. A la part més interior hi ha el pedrisset, amb 

capacitat per a nou dotzenes de cànters. Als costats hi ha els cendrers, destinats als cadufos, 

que es disposen entre trossos de calç. La part central és ocupada per la llenya. El forn de baix 

comunica amb el de dalt per mitjà de la griba. 

Al forn de dalt, es col·loquen cànters, cadufos i cossis pels costats. Al mig del forn es 

col·loquen les peces envernissades, generalment ribells. Tot es col·loca boca per avall i es van 

cobrint els espais amb peces més menudes fins a bastir una pilera de forma piramidal en què a 

la base hi ha les peces més grans i al capdamunt les més petites. Al capdamunt de tot es posa 

una cassola envernissada amb un forat, que serveix de mostra. 

Al costat del forn de baix hi ha el llenyer, integrat en el mateix edifici sota cobert, que és un 

espai per emmagatzemar la llenya i tenir-la a mà en el moment de la cocció. 
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La coberta del forn consta de quatre fumeralets o fumerals dels racons que es tapen o 

destapen per orientar el foc del forn. Enmig de la coberta hi ha el fumeral rei, per on es controla 

el procés de la fornada. Aquest fumeral sempre resta destapat. 

A la part exterior del forn, encara hi ha el cendrer, destinat a la cendra i els testos de l'obra feta 

malbé. 

Procés d’elaboració 

Començava per l'extracció de la matèria primera, l'argila, que tenia lloc preferiblement en 

partides del terme riques en aquest mineral: el Pontarró, les Escomes, els Freginals o la Vall de 

la Jana entre altres, i es portava a terme fent un clot a terra. 

Si la prospecció era satisfactòria i es trobava un filó d'argila, el clot es convertia en terrer i se 

n'extreia el material a cabassos. Un cop a fora, se'n separaven les pedres. Es carregava al 

carro i es portava a casa i s'escampava al carrer perquè s'assequés. 

A mesura que s'assecava, es picava amb una maça i es passava per la griba per porgar-la. Els 

terrossos que no passaven per la griba s'ameraven en un cossi perquè es dissolgueren. Aquest 

cossi solia tindre una capacitat d'uns 50 litres. Posteriorment, la basseta va substituir el cossi. 

Al dia següent, tot afegint-hi argila més fina i eixuta, s'anaven fent les planades amb els peus. 

Un cop el material estava en condicions, es col·locava sobre el taunell, se n'acabaven 

d'extraure les impureses que quedaren i es feien els pastons més o menys grans segons la 

peça que es volguera modelar. 

Els cànters, canterelles i marraixons són les peces que requereixen més treball. Posada al 

tallador i amb la roda en marxa, la pasta s'alça amb l'ajuda de la canya i se’n modela la panxa. 

Se separa del pastó amb el fil i es col·loca sobre una post o en un motle, i es trau al carrer a 

assecar. Comprovat amb els dits que s'ha assecat suficientment, s'hi col·loca el coll 

immediatament després d'haver-lo modelat, i es torna a traure al carrer a assecar d'un dia per 

al següent. L'endemà es torna la peça al taunell i s'hi col·loquen les anses. 

Uns dies abans de la fornada, els cànters i marraixons es decoren amb el pinzell, que pot tindre 

de cinc a set puntes segons que calga aplicar-lo a peces grans o més menudes. La pintura per 
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a la decoració està feta amb argila roja, rica en òxid de ferro, dissolta en aigua. Per als cànters i 

canterelles es fan ditades a les dues bandes del coll i a les anses, i dues passades llargues en 

diagonal a cada part de la panxa. Per als marraixons, s'aplica el pinzell de costat, de manera 

que en lloc de les ditades la figura que es pinta és la de la rateta. 

A les peces que necessiten més refinament se'ls aplica vernís. Aquest material havia d'adquirir-

se fora vila. Es posava en una moleta i s'anava triturant mitjançant un bastó gros penjat del 

sostre de l'obrador. Quan estava prou fi, s'hi afegia farina, argila amb òxid de ferro i aigua 

bullent. Quan s'aconseguia una pasta espessa de color roig s'abocava a l'envernissadora i s'hi 

submergien les peces. Un cop tretes, es posaven a assecar al sol. 

Una setmana abans de la fornada, mentre s'acabaven d'assecar al sol les peces, començaven 

les faenes preparatòries. S'anava a replegar llenya per tot el terme municipal i encara fora si 

era necessari. Aquesta tasca era comunitària, és a dir, sis o set canterers recollien llenya per a 

una sola fornada d'un sol canterer, amb el benentès que al torn següent tothom havia de tornar 

l'ajuda rebuda. Aquest sistema d'ajuda mútua funcionava entre els canterers que coïen en un 

mateix forn, que solien ser els que tenien l'obrador a prop. 

Després es portava a terme la carrejada de l'obra, que solia durar de dos a tres dies. En aquest 

procés s'ocupava tota la gent de la família disponible i encara llogats al jornal. Durant la primera 

part del segle XX, el preu del llogat era d'una pesseta per dia amb dret als àpats. Les dones i 

els xiquets carrejaven i els homes disposaven l'obra dins del forn. Una dona podia carrejar fins 

a cinc cànters: un a cada mà, dos sota els braços i un damunt del cap, sobre la capçana. 

També se solien fer servir cistelles, en què es podien encabir fins a quinze peces 

Un cop disposada l'obra dins el forn, s'hi col·locava la llenya i es tapaven les boques amb toves 

i argila. La boca de dalt es tapava completament i a la del forn de baix s'hi deixava una obertura 

per on s'encenia la llenya mitjançant el burjó. Això solia fer-se a la nit del segon dia de carrejar. 

La fornada solia durar de vuit a deu hores. Les quatre primeres hores es cremava la llenya més 

prima: romer, argelagues, branques i arbustos. D'aquesta manera s'aconseguia fer un foc lent 

que impedia que l'obra es clavillara. Les hores restants s'anava apujant la intensitat del foc. Per 
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saber l'estat de cocció, s'introduïa una barra de ferro pel fumeral rei i se n'extreia la mostra. Si 

el vernís era fi, senyal que no feia falta afegir més llenya. 

Acabada la introducció de llenya, es tapava completament la boca del forn de baix i es deixava 

refredar durant tot el dia. Al dia següent, ben de matí, entre les tres i les cinc de la matinada, es 

començava a buidar el forn, de manera que a migdia ja era buit i un altre canterer podia 

començar a ficar-hi la seua obra. Es tornava a carrejar l'obra cuita a l'obrador i es col·locava als 

tinells. 

El primer que es venia era la calç, que es feia servir per emblanquinar les façanes de les cases. 

Regularment, el canterer tenia reservades peces de l'obra que havia fabricat per encàrrec. La 

resta, era a la venda en el mateix obrador. Això no obstant, la major part de la mercaderia es 

venia a plaça fora vila. El mercat abastava Tortosa, el Montsià, el Maestrat, pobles del Nord de 

la Plana Alta, com Cabanes, i els Ports de Morella. La venda es portava a terme el diumenge al 

matí i de vegades implicava eixir de casa el dia abans. Si hi havia mercaderia que no es venia, 

es deixava a casa d'un revenedor. Durant la primera meitat del segle XX, els guanys d'un dia 

de plaça solien assolir de cinc a sis pessetes i representaven una part substancial dels guanys 

totals de la setmana. 

Pel que fa als preus, cal dir que estaven relacionats amb la grandària de la peça més que no 

pas amb el temps que es poguera tardar a fer-la. Podien anar des dels dos cèntims per als 

marraixonets per a xiquets a les dues pessetes dels ribells grans i dels bevedors de coloms. El 

marraixó es venia a deu cèntims i els cànters a vint-i-cinc. Les peces per encàrrec solien ser les 

canals, les cassoles envernissades per cuinar i les engerres per a l'oli. 

Vida social 

La incidència del fet canterer en la vida social de la comunitat abans de les transformacions 

dels anys 60 era del tot determinant. 

Per una banda, l'organització del treball en una estructura gremial d'ajuda mútua donava a 

l'individualisme del canterer una dimensió comunitària que permetia a famílies senceres 

dedicar-se a una activitat econòmica de clara adscripció menestral. No cal dir que aquesta 
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activitat permetia l'existència d'un grup social més o menys delimitat. Aquest grup social 

posseïa uns recursos econòmics limitats però suficients per no haver de dependre més que del 

seu propi treball. Sobretot durant el primer terç de segle, la seua capacitat adquisitiva estava en 

general bastant per damunt del comú del poble. Més tard, va anar minvant fins a fer inviable el 

seu mitjà de vida. Aquesta condició els proporcionava una autonomia respecte d'altres sectors 

o famílies amb més recursos que pot considerar-se un tret distintiu de la societat traiguerina del 

segle XX i que lògicament va tindre i té encara avui la seua incidència en la manera de pensar i 

actuar del conjunt de la societat local. Igualitarisme, cooperació i liberalitat podrien ser-ne els 

valors. 

L'estructura familiar, tanmateix, no presenta variacions significatives respecte de les altres 

ocupacions. El mateix pot dir-se de la divisió del treball entre homes i dones. En tot el procés 

productiu, les dones participaven com a suport a l'esforç físic i l'especialització dels homes. La 

participació dels xiquets es concentra en els moments de més necessitat, com són els de 

carrejar l'obra. 

La carrejada i la cocció al forn són, després de tot, veritables actes socials a escala. La 

mobilització dels recursos humans genera un enfortiment dels vincles entre els integrants del 

grup social, que es materialitzen en el comensalisme desenvolupat durant aquests dies. 

L'expectació creada per l'activitat al forn té el seu reflex en l'assistència massiva de xiquets a 

l'acte. Mirar els treballs del forn, passar pel sostre del forn entre el fum negre que aboquen els 

fumerals o esperar que els canterers tiren al cendrer les peces trencades per recollir-ne els 

maus, durant molt de temps l'única joguina coneguda per molts xiquets de Traiguera, eren les 

seues pautes de conducta en aquestes ocasions. 

El moment culminant de la vida social dels canterers era la festa de Sant Jaume, erigit en patró 

de l'ofici. La vespra del dia de Sant Jaume, acudia a Traiguera des de la Jana un grup musical 

tradicional compost de dolçaina i tabalet, comunament conegut al Maestrat com lo xular. En 

accedir a la vila, començava a tocar la peça coneguda com la correguda i els xiquets, que ja els 

esperaven, anaven corrent a la capella de Sant Jaume, on els esperaven els majorals de la 

festa d'aquell any. Després, el xular començava a fer cercavila pel poble. 
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L'endemà, després d'una diana matinal amb el xular, tenia lloc la processó de la festa, en què 

els canterers traslladaven la imatge de Sant Cristòfol des de la capella de Sant Jaume a 

l'església i la retornaven al seu lloc d'origen després de la missa major. A la tarda es tornava a 

traure el sant en processó. En acabar, tenia lloc el ball a la plaça del Raval, al compàs del 

xular. 

Aquest ball es componia de la dansa i la jota. En concret, la dansa corresponia a la roda, en 

què els dansaires feien volts per la plaça. Després, posats en rengle, ballaven la jota. Les 

dones vestien faldilles blanques i mantó de Manila; els homes portaven calçons, faixa, armilla i 

castanyetes. La importància d'aquest ball i de la seua rellevància pública queda palesa pel fet 

que només es ballava en tres ocasions al cap de l'any: en la romeria del Dissabte Carnal 

(primer dissabte després de Pasqua de Resurrecció) a la Font de la Salut; per Sant Jaume a la 

Raval; i per la festa major, el dia 15 d'agost, dia de l'Ascensió, pel carrer Major i la Raval. Tot i 

que tothom podia afegir-se al ball, el fet d'iniciar-lo era privatiu dels canterers per Sant Jaume i 

dels integrants de l'ajuntament per l'Ascensió. 

L'endemà de Sant Jaume, dia de Santa Anna, tenia lloc la correguda. Un home a cavall portant 

una barra plena de conills penjats es passejava pel poble acompanyat del xular per anunciar-la. 

Més tard, generalment als Freginals, es portava a terme la cursa a peu, que tenia els conills 

com a trofeus. També hi havia curses amb burros i cavalls. En acabar, la comitiva es 

desplaçava al camí de la Jana, on tenia lloc una nova cursa per a xiquets i xiquetes de 10 a 15 

anys, que tenia la seua arribada a la Raval. Els conills guanyats en aquestes curses es 

guisaven per al dia següent. 

A la tarda, hi tornava a haver ball al mateix lloc. En aquest ball les balladores canviaven la seua 

indumentària del dia anterior per faldilles roges i un mocador anomenat del ramell, també roig 

amb flors blanques. En aquesta ocasió, a més dels balls tradicionals, també n'hi havia d'altres, 

cosa que propiciava la participació del públic en general. 

El tercer dia, anomenat de Santa Anneta, es mataven dos corders que es repartien entre els 

canterers. Amb aquesta carn i la dels conills de les curses, cadascú feia una menjada familiar. 
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A la tarda, es tornava a ajuntar tothom i, amb instruments musicals, s'anava cantant i ballant 

per tota la vila. 
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Glossari 

 Abre: Peu dret que serveix d'eix del torn. Arbre 

 Amerar: Posar l'argila picada a remulla amb aigua, dins la basseta, fins que esdevinga fang 

 Ansa: Part sortint dels cànters i d'altres atuells, en forma d'anella, que serveix per agafar-lo. 

 Assentador: Seient de la roda de canterer 

 Basseta: Receptacle en forma de paral·lelepípede d'aproximadament 1,5 x 0,6 x 0,6 m. fet 

de rajoles o pedra lluïda sobre el terra, on es barreja amb aigua la terra porgada, per 

reblanir-la i formar la pasta que ha de treballar-se 

 Burjó: Perxa llarga per atiar el foc de dins del forn 

 Caduf: Cadascun dels recipients de terra amples de boca i amb un foradet en el sòl, que 

van lligats a la corda o cadena de la sénia i serveixen per a traure aigua i abocar-la per a 

regar. Catúfol 
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 Cànter: Atuell portàtil per a posar-hi aigua o altres líquids. Recipient de terrissa, formant un 

cos més ample de dalt que de baix, que per la part superior central acaba amb un coll i té 

una ansa a cada costat. La seua capacitat no arriba als dotze litres. Càntir 

 Canterella: Cànter menut 

 Canterer: Denominació genèrica referent a l'ofici de fer cànters i d'altres recipients de 

terrissa. Terrisser 

 Canya: Fragment de canya d'uns 10 cm. tallada longitudinalment, que empren els canterers 

per alçar la pasta amb la mà dreta, tot falcant-la amb l'esquerra. També es fa servir per 

afinar la pasta, un cop afaiçonada, per la part llarga 

 Capçana: Tortell de roba embolicada que es posen damunt el cap les dones per portar-hi el 

cànter o altres atuells a fi de no fer-se mal i evitar que els dits objectes caiguin 

 Carrejada: Acte de traginar l'obra entre l'obrador i el forn 

 Cendrer: 1. Zona exterior del forn on es diposita, després de la fornada, la cendra resultant 

i els testos de l'obra feta malbé. 2. Zona interior del forn, on es diposita la cendra juntament 

amb els trossos de calç i on es couen els cadufos preferentment 

 Cossi: Gran recipient de forma troncocònica invertida i amb un forat a la part inferior, que 

servia generalment per col·locar-hi la roba i fer bugada 

 Cossiol: Cossiet de dimensions molt reduïdes, on els canterers mullen els dits mentre 

alcen la pasta. 

 Curiet: Tros de corretja per allisar la pasta, abans d'envernissar-la. Cuiret 

 Ditades: Dibuix característic i específic dels cànters i canterelles 

 Envernissadora: Cossi d'envernissar 

 Fil: Cos de forma capil·lar, molt prim i flexible, tradicionalment fil de cosir doble,, emprat per 

a separar la peça ja acabada del tallador 

 Fornada: Conjunt d'obra que s'ha de coure d'una vegada al forn 

 Fumeralet: Cadascun dels fumerals laterals del forn de dalt. Fumerals dels racons 

 Engerra: Gerra 
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 Griba: 1. Sostre que separa el forn de baix del forn de dalt, ple de forats quadrats per tal 

que hi passe el foc de baix a dalt. 2. Garbell 

 Llenyer: Indret on es guarda la llenya de la fornada, generalment dins la mateixa edificació 

del forn, i cobert 

 Marraixó: Canterella amb un broc per veure al galet 

 Mau: Ansa cuita, despresa dels cànters i marraixons 

 Motle: Peça de terrissa de forma circular sobre la qual es diposita el cànter sense coure per 

tal d'estalviar-li possibles adherències en deixar-lo al terra i de preservar-lo, en trafegar-lo, 

de deformacions que hi causaria el contacte directe de les mans 

 Obra: Conjunt d'atuells elaborats amb terrissa. Segons la grandària, hi ha obra gran: 

cànters, ribells, engerres, cossis, etc. i obra menuda: bevedors, cadufos, cassoles, etc. 

 Panxa: La part més grossa i convexa dels cànters, canterelles, engerres, etc. 

 Pastó: Massa d'argila amanida en forma de paral·lelepípede, de diferent grandària segons 

la peça que se'n vol fer 

 Pedrisset: Banc de maçoneria situat al final del forn de baix, on es dipositen els cànters a 

coure 

 Picar: Destrossar els terrossos d'argila mitjançant la maça 

 Planades: Fer planades: Treballar l'argila amb els peus, abaixar-la tot trepitjant-la 

 Rateta: Dibuix característic i exclusiu dels marraixons 

 Ribell: Recipient de terrissa, a manera de plat gran, de forma troncocònica invertida, més 

ample que alt, i que generalment servia per escurar els plats, rentar-se els peus, posar 

coses en remull, etc. Llibrell 

 Tallador: Roda menuda del torn, sobre la qual el canterer afaiçona les seues diverses 

manufactures 

 Taunell: Taula de fusta sobre la qual es dipositen els pastons que s'han de treballar, la 

canya, etc. i que serveix per falcar l'eix del torn. Taulell 

 Terrer: Lloc d'on es treu terra per a la indústria terrissera 

 Tinell: Prestatge de la paret de l'obrador on s'emmagatzema l'obra abans de vendre-la 
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 Trompitxol: Part inferior de l'eix del torn, que s'articula en terra. La punta és de fusta de 

boix. L'articulació en terra es feia mitjançant un cul de got de vidre i, com a lubricant, s'hi 

emprava oli 


