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Introducció
Aquest llibre està dedicat als nostres avantpassats, avis i pares, 

que ens van fer estimar, tant com ho van fer ells, aquest ofici ancestral. 

L’ any 1998 es realitzava la primera publicació d’un llibre sobre les famí-
lies terrisseres de Quart, a càrrec de Joan Santanach i Soler, Joan Rosal i 
Sagalés i Montserrat Suñol i Ferrer, titulat La ceràmica de Quart en la me-

mòria viva: els obradors, editat per l’Ajuntament de Quart i l’Associació de Terrissers 
Artesans de Quart. Un llibre que servia per evidenciar la identitat més important 
del poble de Quart a través de la història: la terrissa. Un primer llibre que pretenia 
que res no es perdés de la memòria d’aquest ofici tradicional i que ajudés a reflectir 
com ha anat marcant, al llarg del temps, la configuració del nostre poble.

Al llarg dels anys, gran part dels centres productors de terrissa a Catalunya han 
anat desapareixent. A Quart, per sort, encara són una realitat. Actualment continuen 
en actiu cinc obradors, els quals treballen combinant les noves tecnologies amb el 
pòsit que la tradició ha transmès de generació en generació.

Tal com ha passat amb altres oficis a d’altres contrades, ens preguntem: arribarà 
el dia en què també es perdrà l’ofici de terrisser a Quart? Encara no és el moment de 
respondre. Els centres terrissers existents, l’Associació de Terrissers i el Museu de la 
Terrissa, evidencien avui que això encara no ha arribat.

El Museu de la Terrissa de Quart té un paper molt actiu per respondre a aquesta 
pregunta, ja que, a més de servir per mostrar la història i el passat de l’ofici, també 
ha de servir com a estímul per generar i despertar futures vocacions entre persones 
interessades en aquesta activitat.

L’Associació de Terrissers Artesans de Quart actualment torna a estar ben activa, 
i ha agafat el compromís de promocionar, divulgar, investigar i recollir tot allò que 
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Introducció

es relacioni i sigui història pròpia de l’ofici de terrisser a Quart. Per això, sota el 
paraigua d’aquestes premisses, ens hem atrevit a assolir un nou repte amb l’edició 
d’aquest llibre.

La publicació que teniu a les vostres mans vol recordar i reivindicar l’ofici de ter-
risser i rajoler de Quart. D’aquesta antiga activitat se’n pot parlar a través de les se-
ves peces, dels centres productors, dels obradors i de les cases, dels noms i cognoms 
dels terrissers... però en aquest cas hem volgut parlar-ne mitjançant els mots, les 
paraules, les expressions pròpies de l’ofici.

La feina dels terrissers i rajolers al llarg de la història ha originat un vocabulari 
molt particular, amb uns mots propis localitzats als obradors de Quart. Un voca-
bulari utilitzat en el dia a dia que ha passat de generació en generació, i que sense 
voler ha configurat un univers lingüístic ric i específic, que ha definit un ofici en un 
territori concret.

Des de l’Associació de Terrissers vàrem ser conscients que el pas inexorable del 
temps, els ràpids i constants canvis tecnològics i la lenta però progressiva extinció 
de l’ofici podien afavorir que els mots i les paraules terrisseres de Quart anessin 
desapareixent lentament del tarannà diari i de la memòria.

I aquesta va ser i és la motivació principal que ens va portar a començar aquesta 
tasca. La de recollir, ordenar i sovint definir el ric vocabulari de la nostra feina. Ha 
estat un treball d’arqueologia, de recordar per fer aflorar una cultura feta al llarg 
d’anys, plena d’activitat i vitalitat.

Els mots, les paraules, les expressions sovint han estat recuperades del record 
amb hores d’entrevistes a vells terrissers i posades en llista, ordenades i definides 
per aconseguir fer evident el seu significat.

Aquest recull és el resultat d’un treball de camp de dos anys de durada. De reuni-
ons, de nits de feina, de sopars i trobades. De debat entre els membres de l’Associa-
ció, de paciència artesanal que ens han servit per recollir paraules i mots escampats 
pel record, i que ara tenim agrupats de forma ordenada. Sovint han ajudat a rescatar 
de la memòria conceptes massa oblidats per poder definir-ne amb exactitud el sig-
nificat.

Per últim, aquest treball vol servir també per donar les gràcies als nostres avant-
passats, avis i pares. Per fer-nos estimar tant com ho varen fer ells, aquest ofici ances-
tral. Gràcies al seu saber fer, la terrissa negra i de roig va ser reconeguda i apreciada 
a tot Catalunya i força més enllà dels seus límits.

I ja no ens resta més que convidar-vos a girar full, a obrir la porta i travessar el 
llindar per entrar al món dels mots, paraules i expressions de l’ofici de la terrissa i la 
rajoleria de Quart.

Associació de Terrissers Artesans de Quart
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Paraules que treballen el fang

Pròleg

E ls mots tenen vida, i n’hi ha que en tenen més d’una. Nascuts en un 
llenguatge antic les arrels del qual es perden en la nit del temps, manllevats 
d’una llengua veïna o més rarament creats de nou, tenen un significat, volen 

dir alguna cosa, serveixen per entendre’ns. N’hi ha que duren poc perquè deixen 
de ser útils, d’altres duren segles i fins i tot, més o menys transformats, mil·lennis. 
Viuen mentre són dits, escoltats i entesos. Moren quan ningú no els diu ni els entén. 

Les últimes dècades han vist una transformació de la nostra llengua com mai no 
n’hi havia hagut cap. Hem passat de parlar un català genuí i divers, que presentava 
característiques pròpies de cada comarca, encara que carregat generalment de caste-
llanismes, a parlar un català més correcte, però també més uniforme i per tant més 
pobre, el català estàndard de la ràdio i la televisió. La fonètica és potser el que s’ha 
conservat millor, però han sofert canvis la sintaxi i el vocabulari. Si amb tot plegat hi 
hem guanyat o perdut, fa de mal avaluar, malgrat el paper, ben segur beneficiós, de 
la immersió lingüística a l’escola. També en el camp de la producció i el comerç de la 
ceràmica, que és el que aquí ens ocupa, s’ha fet un esforç per uniformitzar i depurar 
el llenguatge, amb les dificultats que això comporta per a una activitat tan diversa i 
antiga.1

Els mots propis de les antigues activitats s’han anat deixant d’usar al mateix rit-
me que desapareixien les formes de vida que els havien generat. En les més gene-
ralitzades, com l’agricultura, la desaparició potser serà més lenta. En activitats més 
restringides, com és el cas de l’obra de terra, la desaparició pot ésser més sobtada. 
Alhora noves activitats requereixen un nou vocabulari, i moltes ja no pouen de la 

1  SABATER i SICHES, Ernest (coord.). Vocabulari comercial. Barcelona: Òmnium Cultural, Delegació 
d’Ensenyament Català, 1984. p. 63. Un comentari sobre aquest vocabulari a ALBERTÍ, Santiago. “Escrits 
sobre lèxic ceràmic (les obres Vocabulari Comercial i Lexique et typologie des poteries)”, Butlletí Informatiu de 
Ceràmica, 72, Barcelona: Associació Catalana de Ceràmica Decorada i Terrissa, 2001. p. 22-25, 2 fig.
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Pròleg

nostra llengua. Desenvolupades en altres àmbits, ja vénen amb els mots posats, ge-
neralment trets de l’anglès. Amb tot plegat la llengua s’ha aprimat i empobrit de 
forma preocupant. 

El llibre que teniu entre les mans s’ocupa dels mots propis de l’activitat terrissera 
de Quart. Durant segles, potser durant més d’un mil·lenni, moltes famílies de Quart 
han estat el que avui en diríem petites empreses i s’han guanyat la vida treballant la 
terra de Quart per fer-ne terrissa. Més enllà d’una producció de proximitat, com la 
de la sempre necessària fabricació de rajols i teules, es van especialitzar en la terrissa 
negra i en la fabricació d’atuells de gran capacitat i van obrir-se un ampli mercat que 
comprenia el bisbat de Girona, el d’Elna i gran part dels altres bisbats veïns. Van 
articular un sistema de revenedors i carreters que servien el mercat, i de proveïdors 
de feixos per als seus forns. Van agrupar-se per defensar els seus interessos en la 
confraria de Santa Justa i Santa Rufina o gremi dels ollers de Quart fins que el marc 
legal els ho va permetre. En els dos últims segles van diversificar la seva producció 
amb la introducció de l’obra roja i la ceràmica arquitectònica i artística tot seguint les 
exigències de la demanda i el mercat, i han arribat fins als nostres dies, quan encara 
tenen una presència significativa, si més no pel símbol que són en una població com 
la de Quart, que ha crescut exponencialment i que no pot abandonar el més clar dels 
seus senyals d’identitat.

Tot això ho va fer gent que s’entenia perquè tots parlaven en català (tal com lle-
gireu en els mots referents a la cuita, només les olles esventades o esquerdades par-
laven en castellà) i usaven un vocabulari específic comú. Aquest vocabulari mai no 
va deixar d’evolucionar, d’acord amb les necessitats i usos de cada època, com ens 
deixa entreveure les poques vegades que ens el trobem en la documentació antiga 
generada per la confraria.

Avui algunes feines, com la de treure terra de les terreres, ja no són necessàries; 
han canviat els sistemes de producció, moltes eines ja no es fan servir, i els productes 
finals que es comercialitzen són en part diferents dels tradicionals. No ens pot estra-
nyar, doncs, que els noms de les terres o de les eines ja no es diguin, i que estiguin 
condemnats a l’oblit, a la mort.

No sé si hi ha un cel per als mots que han passat d’aquest món. En tot cas el voca-
bulari dels ollers i rajolers de Quart en la forma que tenia fa poques dècades és atre-
sorat pels terrissers actuals, que el recorden i encara se’n serveixen. Ells s’han posat 
d’acord per codificar-lo i posar-lo per escrit en el llibre que teniu a les mans. Mai no 
els ho podrem agrair prou. Perquè, en el camp de l’estudi de la ceràmica, aplicar el 
nom adequat a cada cosa i a cada gest no és una tasca fàcil, perquè en el domini del 
català hi ha hagut sempre molts centres productors, i encara en queden avui dia, tots 
amb les seves particularitats. I perquè els atuells fets de ceràmica eren molt diversos, 
com ho eren les seves aplicacions.
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L’especificitat del vocabulari terrisser no és el primer cop que crida l’atenció. En 
referència a centres terrissers catalans, ja als anys vint del segle passat es van publi-
car dos reculls de les terrisseries de Blanes, la Selva de Camp i Breda, i en coneixem 
també un de Manises (Horta),2 i segurament n’hi deu haver més. De fet, la majoria 
d’articles i llibres sobre la producció de ceràmica, per poder parlar amb propietat, 
s’han d’enfrontar amb el nom que cal donar a cada gest i cada cosa, i generalment en 
podem treure valuosa informació.

Posats per escrit, explicats i contextualitzats en un text, els mots perduren. Els po-
dem evocar, i amb ells allò que simbolitzaven en un espai i un temps com a expressió 
d’unes formes de vida. Això és el que han fet els membres de l’Associació de Terris-
sers de Quart. Ens expliquen com eren i com, en gran part, són encara les tasques 
que han de portar a terme els terrissers amb les eines i estructures pròpies de l’ofici 
i ens han explicat i definit els mots de què se servien i se serveixen per referir-s’hi. 
Al costat del Museu de la Terrissa, aquest llibre, reflex del que ha estat una forma de 
vida característica de Quart, farà perdurar un món que, com tots, ha d’anar canviant.

Narcís Soler Masferrer
President de l’Institut d’Estudis Gironins

2  ROIG, Emerencià. “Col·lecció de termes recollits en una terrisseria de Blanes”. Butlletí de Dialectologia 
Catalana, XIII, Barcelona: Institut d’Estudis Catalans,  1925, p. 47-63.

 CASAS, J. M. “Assaig de vocabulari de la indústria terrissera de la Selva del Camp i Breda”, Butlletí de 
Dialectologia Catalana, IX, Barcelona: Institut d’Estudis Catalans,  1921, p. 10-82.

 FERRIS i SOLER, Vicent; CATALÀ i GIMENO, Josep M. La ceràmica de Manises: els seus vocables i 
locucions. València: Diputació Provincial de València, 1987, p. 121, fig.
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Notes aclaridores

L es paraules que trobareu en aquest recull estan ordenades en nou apartats, 
que corresponen a les diverses fases de treball dels terrissers i rajolers 
en el procés de fabricació d’una peça. Els apartats sintetitzen les tasques 

successives, que van des de l’obtenció de la terra fins a la peça acabada i a punt de 
ser comercialitzada.

Així els apartats del recull són:

— La terrera

— Preparació de la terra

— Preparació del fang

— La feina al treballador

— Guarnir, decorar i acabar la peça

— L’assecat

— Envernissar

— La cuita i els forns

— El magatzem i sortida de la mercaderia

Cada capítol disposa d’una introducció que explica, de forma pedagògica, què 
i com treballa el rajoler o terrisser en cada fase. Serveix també per posar en context 
els mots i les locucions en el treball diari de l’elaboració de les peces de terrissa i de 
rajoleria.

Cada capítol presenta després en forma de diccionari les paraules amb les seves 
definicions. A cada entrada, al principi, es detalla si la paraula és un nom, un ad-
jectiu o un verb. En el redactat de les definicions trobareu paraules destacades amb 
color vermell. Això significa que podeu trobar la definició d’aquesta paraula en el 
llibre. Cadascun dels apartats recull el vocabulari de les tasques i eines principals 

Paraules que treballen el fang
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Notes aclaridores

que els artesans utilitzaven, tot i que hi ha eines que són comunes a més d’una tasca 
i d’un apartat. Les definicions d’algunes paraules van acompanyades de fotografies 
per fer-ne més comprensible l’explicació.

Aquest treball és un recull que correspon al vocabulari que han fet servir quotidi-
anament diverses generacions de terrissers i rajolers de Quart. Conseqüentment pre-
senta particularitats fonètiques, lèxiques i semàntiques locals molt pròpies. Per això 
alguns dels mots d’aquesta publicació han estat recollits tal com s’expressen i s’han 
expressat sempre a Quart, i pot ser que alguns d’aquests mots no coincideixin amb 
l’ortografia formal de la normativa de la llengua. Tot i així, hem optat per fer servir 
el localisme tal com s’ha mantingut en el parlar dels terrissers i rajolers de Quart.

Com hem dit abans, en aquest diccionari han estat destriades les paraules i locu-
cions pròpies de l’ofici de terrisser, que són destacades al final de la definició amb 
l’abreviatura (T), i les paraules i locucions de l’ofici de rajoler, abreviades amb una 
(R), o de tots dos (T/R). Les paraules dels rajolers fan referència exclusivament a la 
tasca de fer rajols, teules i d’altres feines pròpies de rajoler. En el cas dels terrissers, 
fan referència al procés d’elaboració d’atuells i peces de terrissa, i també de les tas-
ques pròpies d’aquests.

Per últim, convé explicar que el temps verbal utilitzat majoritàriament en el llibre 
és el present, quan les paraules i les seves explicacions tenen un ús normal en el dia 
a dia, ja que corresponen a elements o feines que encara avui es porten a terme. En 
canvi, quan el mot, paraula o expressió fa referència a una tasca o element que ja no 
és habitual o no s’utilitza, el temps verbal utilitzat és el passat.

Llistat d’abreviatures
adj.  Adjectiu

f.  Femení

m.  Masculí

R  Rajoler

T  Terrisser

v.  Verb

veg.  Vegeu

exp.  Expressió
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RECULL 
DE MOTS
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1. La terrera

D e la barreja de la terra amb aigua s’obté el fang, principal matèria primera 
de tots els centres productors de terrissa i rajoleria. Per tant, la feina dels 
terrissers i rajolers començava a la terrera, on, amb eines com pics i xapos, 

anaven arrencant la terra.
Els terrissers i rajolers han volgut tenir sempre aquesta matèria primera 

assegurada en quantitats suficients, per permetre una producció continuada i sense 
problemes d’abastament. També és important que les terreres es trobin en llocs 
propers als Treballadors per qüestions pràctiques: desplaçaments, transport, etc. Les 
terreres podien ser o bé de propietat o bé d’arrendament de llarga durada, i podien 
estar regulades per la Confraria de Santa Justa i Santa Rufina.

Antigament l’extracció de la terra es feia manualment. Sovint les feines a la terrera 
es desenvolupaven durant els mesos més freds de l’any, de setembre a febrer, quan la 
feina del treballador afluixava, i eren els mateixos terrissers i rajolers els que anaven 
a extreure la terra a les respectives terreres. La majoria de rajolers i algun terrisser 
apilaven la terra que arrencaven a la mateixa terrera i la deixaven airejada i exposada 
a sol i serena tot l’hivern. Quan arribava el bon temps i la necessitaven, l’anaven a 
buscar amb el matxo i el tamborell.

Les terreres podien estar situades en superfície, en un marge, o en una entallada. 
Per aconseguir l’argila, primer s’havia d’eliminar fins a un metre i mig la primera 
capa de terra orgànica per arribar a la terra bona, i després anar-la arrencant amb 
el pic i el xapo. Una altra forma d’obtenir l’argila era fent pous de mina en què els 
terrissers i rajolers, també amb pics i xapos, anaven foradant la terra fins a trobar 
l’argila bona, des d’on feien galeries en forma de mina a diferents nivells tot seguint 
les vetes. En aquest cas el treball resultava molt més dur i perillós.

A Quart hi ha tres tipus de terra, que provenen de tres terreres diferents. Cada 
terrisser i rajoler es fa la barreja de les terres a la seva manera, amb proporcions 
diferents, segons el tipus de peça que fa. Aquestes barreges donen la qualitat i color 
característic de les peces fetes a Quart. Segons la composició i qualitat de la terra que 
s’obté, aquesta és apta o bé per als terrissers o bé per als rajolers per fer les seves 
peces. En el cas dels rajolers, era tradicional celebrar amb una cargolada el final de 
la feina a la terrera.

Paraules que treballen el fang
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1. La terrera

BEI (m.): Franja o acumulació, dins de la terra, de material diferent de la 
que l’envolta, de dimensions no gaire grans i que no arriba a ser una 
veta de terra. (T/R)

CABÀS (m.): Recipient d’espart o de goma, de forma arrodonida amb les 
vores relativament altes amb dues anses, que serveix per carregar la 
terra al tamborell i pujar la terra dels pous de les mines. També s’usava 
com a unitat de mesura per barrejar les diferents classes de terra. (T/R)

CAPA DE TERRA (f.): Estrats de diferents classes de terra que, col·locades 
unes damunt de les altres sense barrejar-se, formen el terreny. (T/R)

CERVELL DE GAT (m.): Residu amb formes arrodonides de pedra molt 
dura que es troba a les terreres. Igual que el cadell, un cop cuit i en 
contacte amb la humitat o l’aigua, explota i fa malbé la peça. (T/R)

ENTALLADA (f.): Part d’una paret vertical de la terrera d’on s’extreu terra 
uniformement. (T/R)

ESLLAVISSADA (f.): Terra que es desprèn i cau de l’entallada de la terre-
ra. També se’n diu quan cauen les peces acastellades (terrissa) o arri-
mades (rajols). (T/R)

GANXOS (m.): Talls de branques d’alzina en forma de ganxo que, lligats a 
la corda del torn, servien per penjar els cabassos que s’utilitzaven per 
pujar la terra dels pous de les mines. (T/R)

GRESA (f.): Terra barrejada amb pedruscall i sorra granada que els terris-
sers i rajolers no aprofiten. (T/R)

LLÈCO (m.): Roca pissarrenca que, triturada i barrejada amb terra, els ra-
jolers utilitzen per fer totxos massissos. També s’anomena llècol. (R) 

LLUM DE CARBUR (m.): Estri per il·luminar l’interior de les mines de les 
terreres. La flama es forma en cremar el gas que es produeix quan es 
barreja carbur de calci amb aigua. (T/R) 

LLUM D’OLI (m.): Estri per il·luminar l’interior de les mines de les terre-
res. La flama es produeix per la combustió d’un ble amarat d’oli. (T/R)

MAGALL (m.): Eina semblant a un pic que per una banda té el tall horit-
zontal i per l’altra el tall vertical. Serveix per trencar i remoure la terra 
aspra, arrencar la terra bona, treure la brossa o el pedreny i tallar arrels 
o plantes no excessivament grans. (T/R) 

MINA (f.): Galeria subterrània que es feia a partir d’un pou per seguir la 
veta de la terra bona. La terrera de Gurnau era el lloc de Quart on 
s’excavaven mines. (T/R)

PA DE BOU (m.): Denominació d’una terra grassa i compacta. (R)

Cabàs

Cervell de gat

Llèco

Llum de carbur
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PEDRA FOGUERA (f.): Pedra de color blanc (marbre) que es troba barreja-
da amb la terra o argila. Els terrissers la molraven i es coïa en els forns; 
en petites quantitats, era un dels components que servia per preparar 
el vernís. (T) 

PEROL DE CARBUR (m.): Recipient metàl·lic que contenia el carbur quan 
es comprava. Aquest recipient es reutilitzava posteriorment per a al-
tres usos. (T/R)

PIC (m.): Eina formada per una peça de ferro o acer, travessada per un 
mànec de fusta que passa per un ull practicat al centre de la peça de 
metall, amb una punta a cada extrem. Serveix per arrencar la terra 
de les terreres. (T/R) 

PIC DE MINA (m.): Eina d’una sola punta en forma corba i mànec curt que 
serveix per arrencar la terra dins de la mina. (T/R) 

POU DE MINA (m.): Cavitat profunda feta al terreny que els terrissers i 
rajolers excavaven per anar a trobar la terra bona. Majoritàriament es 
troben a la terrera de Gurnau. En ocasions, des d’aquests pous també 
es feien mines per seguir les vetes. (T/R)

RIERENC (m.): Pedreta rodonenca que es troba a les terreres barrejada 
amb la terra. Normalment se’n trobaven poques. (T/R) 

ROCA MORTA (f.): Placa de pedra calcària degradada que es troba bar-
rejada amb la terra a les capes altes de la terrera. Es diu roca morta 
perquè, quan es cou al forn, no es converteix en calç viva i normalment 
no explota. (T/R) 

SENALLA (f.): Recipient fet d’espart o de goma més gran que un cabàs. 

Magall

Pedra foguera

Pic Pic de mina
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Rierenc

Roca morta

Paraules que treballen el fang.indd   15 23/02/16   07:23


