
LIOfici de [order a
[atalunya i a Vilanova

L'ofici de corder a Catalunya era rnolt estés.

Era un ofici rnolt antic, ens atreviríem a dir que de cor-
ders n'hi ha hagut sernpre. A Barcelona són documentats
des del 1323 diverses vegades.

LA MATERIA PRIMERA
Durant rnolts anys el canern fou un deis productes que

rnés s'usaren per fabricar cordes de qualitat. Tarnbé s'havien
usat al nostre país vegetals corn ara el IIi, l'espart, el jute i el
cotó, i tots junts van aguantar fins que la industrialització, el
plastic i les rnateries sintetiques els van anar arraconant.

Tarnbé enla lectura d'un IIibre sobre Tanzania, s'hi IIe-
geix que una de les uti Iitats que té el cocoter és l' aprofitament
de les seves fibres per fer-ne cordes i estores. Així mateix es
poden utilitzar materials procedents de I'atzavara (de la qual
se'n treu el fil anomenat "pita"), el plataner (el de la fruita) i la
palmera i els seus derivats.

EL CÁNEM
El canern és una planta herbacia anual, pot créixer d' 1 a

3 rnetres. i necessita climes calids i hurnits, agraint els ter-
renys de forca pluja o els regadius. Ésoriginaria de les estepes
d' Asia, entre el IIac Baikal i el mar Caspi. Al nostre país deu-
ria arribar de la rna deis rornans uns segles abans de Crist, ja
que ells en van ser uns grans difusors d'aquesta planta.

A Vilanova hi hagué durant el segle passat, una petita
plantació de caire dornestic de canern, en els terrenys de la
masía Coloma. Aquella gent ho conreaven per a la seva co-
IIita propia i arnb el canern que collien se'n feien roba, aixo
sí, rnolt basta, tota vegada que es deia de les carnises," que
elles soles s'aguantaven dretes", pero per a les feines del carnp
ja els anava bé.

A les rnasies l'autosuficiencia i l' abastament, els era pri-
mordial per rnantenir la seva economia, en una epoca en
que les famílies acostumaven a ser rnolt nornbroses i a sobre
que la producció que treien de la terra I'havien de repartir
amb l'arno de la mateixa.

El terreny on sembraven el canern era una feixa del fondo
al costat de la masía, IIoc on es recollia l'hurnitat deis costers
de les muntanyes properes. Els fondals generalment són unes
terres rnés grasses i frescals que els plans o els costers.

r
Actualment de canern encara en sernbra en sentit experi-

mental, en Francesc Cosp, a la sínia Cacador de Vilanova,
(rnillor dit de la Geltrú), collint-ne unes vares aptes per a fer-
neobastons.

ELCOTÓ
El cotó ha estat l'altre component més contemporani, usat

en la fabricació artesarial de les cordes. El cotó el varen in-

troduir al nostre país i a Europa els arabs, tot i qu~ des I'antiguitat
ja era conegut a les terres regades de l'Orient i d'Egipte.

-..••
Pla~a Cap de la Creu. Principis del segle XX. La iont amb Febevredor.

L'ESPART
Aquesta gramínia donava un material molt bast arnb el

qual es feien les "tronyelles", és a dir les cordetes per IIigar
les garbes i tota classe de feixos.

L'espart és una herbácia perenne originaria del Me-
diterrani Occidental, d'entre 60-100 cm. d'alcada, i que
es fa en terrenys secs i esteparis. A rnés de les cordes
se'n fan; cabassos, catifes, sarries o espardenyes i tarnbé
pasta per fer paper. Actualment es conrea encara que
rnolt poc al País Valencia pero gens a Catalunya, tot i
que en alguns indrets es pot trobar espart bord en estat
salvatge.

EL LLI
És una altra de les gramínies que tarnbé servien per a

fer-ne cordes, arnb unes propietats semblants a les ja es-
rñentades abans. Deis grans de IIavor se'n fa oli (oli de
llinosa), i les fibres s'usen en el ram textil.

Una altra cosa sera la qualitat d'aquesta materia en corn-
paració a les altres, tot i que els teixits resultants s'empren
més a l'estiu degut a la seva frescor.

En quant a la seva antigu itat, se'l coneixia fa rnés de
7.000 anys a Babilonia, a l'Asia, i en fa més de 5.000 anys
a les muntanyes deis Alps, a Europa.

EL JUTE
Aquesta planta pot arribar a tenir fins a tres rnetres d'al-

cada. Els fils són molt bastos i s'empren per a fer-ne sacs,
ernbalatges, catifes o tapissos i tarnbé soles d'espardenya.
Molts pagesos i gent del carnp, es feien les seves esparde-
nyes, aprofitant el ternps perdut a que els obligaven les
vesprades, el fred i la pluja.

ATRIBUCIONS MEDIClNALS I CONTRAINDICAClONS
Aquestes plantes tan bastes tarnbé tenien la seva part

medicinal o almenys la gent es pensava que ho eren i els
atribulen poders.
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Cordes amb cetúiots.
per pujar Fsigue del

pou de la Sínia

Cecedor.
Foto: Jordi Minella

Alguns creien que la varietat de canern de l'[ndic era el
mateix "nepenthes" d'Homero, "capac d'embolcallar el cor
més dissortat en un vel d'oblit i benestar". També es deia
que barrejat amb altres plantes es preparaven cigarretes an-
tiasmatiques.

Igualment es deia que les gallines que menjaven IIavors
de canern durant els mesas d'hivern augmentaven la pro-
ducció d'ous de manera anormal.

És sabut que la producció d'ous en les gallines va ·en
funció de la claror del día. Quan el dia s'allarga elles po-
nen més (cosa que seria a partir de febrer), i quan el dia
s'escurca (a partir de juny), la posta va de baixa. Hi ha un
refrany avícola en referencia a aquest fet que diu "per la
Candelera l'ou endarrera", aixo vol dir que s'allarga el dia i
augmenta la posta, hi ha més oferta i el preu baixa.

Compte pero amb les contraindicacions del canern, se-
gons Galeno, les seves IIavors menjades per l'horne en massa
quantitat arruinen la virtut genital.

La ingestió mesuradade les seves IIavors afavoreix la pro-
ducció de IIet de les vaques i de les dones lactants.-

Quant a un oli derivat del cotó, que era recomanat per-
que afavoria I'expulsió i eliminació intestinal deis cucs
anomenats "solitari".

A aquest vegetal se li atribueix una virtut contraria a la
del canern: resulta que el fet de menjar el moll de la IIavor
de I cotó augmenta la producció espermática de l'home.

::: El IIi també té varíes atribucions, una de les quals seria la
d'afavorir la desinflamació deis pifs de les mares lactants,
aplicant-hi cataplasmes fets arnb I IIavor i l'oli del IIi.. . "

i~~~ ELS CORDERS Á VI LA N OVA ')

ka fkmília Company ha estat, des de rnolts anys, l'últi-
ma a fer cordes a Vilanóva icornarca (en el món rural eren
coneguts pel "corder", aixó volia dir que no'n~hi havia cap
més). Estayen insrallats al carrer de.sarita A~¡;-a nQ~36, la

casa també els servía-de rnagátzern i era on.hi preparaven
part de la feina.

No tota la feina pero la podien fer a la casa del carrer
santa Anna, necessitaven un espai obert i gran i aquest el
tenien 'en un hort cap als afores, per un trencall deis ca-
mins que portaven al camí de les Roques del Pelut. Aquest
camí també se I'anomenava del "Banderer" i popularment
camí "fondo", tota vegada que les parets a banda i banda
eren molt altes.

Sembla que el primer de la família en aquest ofici a
Vilanova fou I'avi que es deia lean Company Bernadó i
que segons la seva néta, creu que era nascut a
Torredembarra i que va venir arnb I'ofici apres d'allá rna-
teix.

El seu fill, que'es deia loan Company Bages, va apren-
dre i va continuar-amb el mateix ofici de corder, igual corn
va fer el fill d'aquest, en Francesc Company Garriga, que
fou l'últirn d'aquesta nissaga. A aquest el van "jubilar" les
noves tecnologies i la producció industrial i sintética de les
cordes.

Hi havia pero un altre vilanoví aficionat a fe cordes a
Vilanova, li deien "gervasi", també era veí delmateix camí,
i tot i que no hi tenia plena dedicació a fer-ne, es veu que
sabia de que anava l'ofici i que estava torea preparat per a
fer-ne.

QUI NECESSITAVA LES CORDES?
Les fabriques de filats i teixits de Vilanova eren uns del

més bons dients de la familia Company quan aquesta es
va establir a Vilanova. Les fabriques feien servir les cordes
en gran quantitat i eren considerades unes bones i puntu-
als pagadores.

També els vaixells, principalment els que anaven arnb
veles, necessitaven d'un gran entramat de cordes, per aquest
motiu els corders es veien obligats a emprar fibra de la més
bona qualitat ja que moltes de les naus que les empraven,
feien IIargues travesses pel mar i de les cordes en depenia
molta part de tenir una bona travessia. Sovint pero les com-
panyies navi I ieres ja ten ien els seus propis corders.

Aspecre general d'una

"sim« construide per
Francesc Cosp dé la.

Sínia Cecedor.
Foto: Jordi Mínella
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1
La planta del IIi. Foto: Jordi l1inella.

També gasta ven moltes cordes els pescadors per a Iligar
les xarxes, per treure les barques del mar cap a la sorra amb
els bous, per Iligar-hi les áncores i per a d'altres utilitats.

Els paletes usaven les cordes per a Iligar els taulons al
muntar les bastides o per moure les carrioles. Als seus ma-
gatzems sempre hi havia molta quantitat de rotlles de corda
gruixuda.

Igualment els pagesos i els hortolans necessitaven cor-
des, les grosses eren per Iligar les carretades que feien, i uns
i altres feien servir la "nyinyola", cordeta molt Ilarga que els
servia de guia a l'hora de fer els socs rectes amb la dolla o
per plantar els ceps. També per pouar l'aigua deis pous amb
els catúfols es feien servir molts metres de cordes gruixudes.

També servien cordes als basters. Com que les cordes
tenien diferents gruixos, els corders les venien a pes, en
canvi els basters ho feien a metres, per tant havien de cal-
cular els metres per saber el preu a cobrar.

DE QUE I COM FEIEN LES CORDES A VILANOVA?
Basicarnent, Ed·,"corder de Vilanova", la família Corn-

pany, les feien de canern i de cotó. El més antic, l'avi, es
pot dir que només treballava amb el canern, en canvi el
seu fi II basicarnent feia servi r el cotó.

El canern el portaven del País Valencia, i el cató els el
servien les mateixes fabriques que el treballaven.

Un cop els deixaven els paquets a casa seva al carrer de
santa Anna, ells agafaven el canern o el cató i el raspallaven
o pentinaven que en deien ells, amb una especie de pinta de
ferro molt gran, a manera de fer els fils que els servirien per
a fer les cordes, cosa que feien a l'hort a l'aire Iliure.

MANERA DE FER LES CORDES
La fabricació de les cordes, no necessitava pas un gran

embalum d'eines sinó espairobert que en aquests cas era
una feixa de terra d'uns 150 metres de Ilargada. I és que
una carda podia tenir tants rnetres com es volgués. Feia
falta una roda en una punta de la feixa, aquesta "roda podia
ser gran com una roda de.carro o podia ser petita i en deien
"cabdellador", on s'hi lligaven els capslnecessaris segons
d gruix de la corda a trenar.

Un cap estesos els caps a tota la Ilargada, es.feia voltar el
cabdellador, cosa que antigament feia un vail~t i el corder

anava "estricant", és a dir, donava estrebades intermitents amb
les mans a les cardes, i acompanyant i vigilant que els cardills
estesos s'anessin cargolant bé i sense gruixos estranys. En mig
de la "tirada" (d'una punta a l'altra de la feixa), hi havia clava-
des a terra unes "T" de fusta que aguantaven els fils entre mig
de claus perque no toquessin aterra.

Les cordes que anaven destinades als mariners i que
estaven en contacte contínuament amb I'aigua de mar les
tenyien amb un tint fet d'escorca de pi i així quedaven
més reforcades i es conservaven millor.

ADVOCACIONS D'AQUESTS OFICIS
Els corders estaven associats a confraries i ordenaci-

ons, no és estrany, doncs, que tinguessin un patró al qual
dirigir les seves penes i alegries.

La Mare de Déu deis Ángels era la patrona deis cor-
ders, i també ho fou deis espardenyers quan ambdós gremis
es van associar, tot i que els espardenyers abans ja tenien
per patró "sota el peu de la Creu". Es fácil d'entendre.

CARRERS RELACIONATS AMB AQUESTS TEMES
A Vilanova hi ha un petit carrer dedicat a les "sogues"

(que és el mateix que dir cordes), i que és el que fan els
corders (altrament dits "soguers"). Per si algú ara no cau en la
seva situació, és al barri de la Geltrú a tocar la placa del Pou
i fins l'entrada a l'hort del celler de can Pujol. Antigament
continuava i donava el tomb fins arribar al carrer de santa
Magdalena, carrer que ara s'anomena Iosep Calva. Es creu
que el nom de les Sogues el porta popularment des d'abans
que I'any 1857 I'adquirís oficialment. El motiu d'aquesta
definició estaria en el fet que a principis del 1800, a la casa
nº 13, la família Ferrer, hi feien cordes.

UN SANTUARI I UN MIRACLE
A la comarca del Pla d' U rgell h i ha el poble de Bellvís,

on hi ha el santuari de la Mare de Déu de les Sogues. Un
fet miraculós dona origen a la construcció del santuari fa
ja més de 900 anys.

Corria l'any 1100 i el pages joan Amorós, veí del po-
ble de Cidamon, venia pel camí Balaguer (on hi havia els
m61ins per moldre el blat), amb el mul que li havien dei-
xat, carregat amb els sacs de la farina que li havien molt.
Era ja fosc i es presenta una gran tempesta que desorienta
el mul, posant-se aquest en un estany pie de Ilot, enfon-
sant-se de manera que no sabia com sortir-se'n. El pages,
en joan Amorós, es posa a pregar i se li presenta una dona
vestida tota de blanc acompanyada de la ma per un infant
d'uns cinc anys. La dona li aconsella que tallés les sogues
que li seria més fácil sortir-ne. EII va fer-ho i els sacs van
caure dins I'estany, pero aconseguí de treure'ls un a un.
L'infant va treure el mul i ell va poder tornar a carregar-Io
més enlla. I vet aquí el miracle, la "soga", en mans de la
dona, tornava a estar sencera i la fari na ben seca.

Aquest fet s'escarnpa per tot el Pla d'Urgel1 i des de 54
pobles de les rodalies hi acudien en processó, celebrant-
se la seva festa el dia 6 d'octubre.
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Vares de cénem en

remull. Sínia Cecedor.

Foto: Jordi Minella

UN OFICI ANTIPÁTIC
Els corders no tenien gaire simpatia a Barcelona, Iloc on

n'hi havia més. La gent els considerava que eren jueus o brui-
xots, i tot venia perque eren els que feien les cordes per a
penjar els condemnats a mort o també per Iligar els presds i
els esclaus. Als corders fins i tot se'ls atribulen poders per con-
griar les tempestes.

A vega des, els familiars d'un condemnat a mort s'assaben-
taven de qui era el corder que havia de fer la corda i amb
monedes intentaven comprar-lo perque fes una corda falsa i
es trenqués en el moment de penjar-Io, amb la qual cosa aixo
es considerava que era "judici de Déu" i se'l perdonava.

LITERATURA POPULAR
Com que és un ofici tan antic, les corrandes populars ens

han deixat forca Iletra escrita sobres aquest tema, ja sigui en
prosa, en vers, enrefranvs, en modismes o en aforismes i que
a molts se'ls ha 'donat un doble sentit. Una bona mostra
d'aquesta literatura nascuda pels diferents indrets de Catalunya
en seria aixo que ara segueix.

Corda que molt tiba, a la fi es trenca.
Afluixar la corda.
Estirar massa la corda.
Passar per la corda fluixa.
La corda sempre es trenca per la part més prima.
Tenir corda per estona.

I una que es diu a l'Alguer:
El bou es Iliga amb la carda i l'horne amb la paraula.

o aquella que diu:
Mota Iluny de l'horta, trena forta.
(aixo és: si la planta havia erescut en terreny de seca, seria

més forta que la que creixia tendra i molt regada).
Dona qui molt bada, acaba tard la fusada.
(quantitat de fil enrotllat sobre un-fus o bitlla).'

•
També aquell verset qú~ diu: ')
Qui fila (o treballa) menja; i va bonic el diumenge.
Uns altres:
Qui fila prim, porta camisa;
Qui fila gros, no en porta sinó un tros. ,,

Qui fila borrut, té l'horne pelut.
El Ili ben filat, dóna drap doblat.

A la primavera, no hi ha filera;
a I'estiu, el filar no diu;
a la tardor, no hi ha filor;
i a I'hivern, el fred sorpren.

Fer com el canern de les vores.
(vol dir, no servir per a res de bol.

Per acabar:
No ploreu no que el dogal
més que la corda que escanya,
és el llac que uneix amb Déu
els qui moren per la Patria.
J. Balcells. (La canco deis Cavallers)

La paraula DOGAL significa; llac escorredor amb que es
Iliga pel coll una persona per penjar-Ia.

TíTOL D'UNA OBRA DE TEATRE
El dramaturg cómic roma, PLAUTO (254-184 a C), que

va tenir una gran popularitat durant la seva epoca i al que se li
atribueixen més de 100 cornedies tot i que només se'n con-
serven una vintena de senceres, a una d'aquestes l'hi posa el
títol de "La corda".

UN REMEI QUE CURA A VILANOVA
El cultiu de l'espart, provocava una especie de malaltia als

ulls a la gent que hi treballava.

A Vilanova hi vingueren a viure, ja fa moltes decades, uns
immigrants de la província d'Almeria amb afeccions croni-
ques d'aquesta mena, per haver treballat en camps d'espart
durant molts anys. Es varen establir pels voltants de la placa
de Cap de Creu. En aquesta placa hi havia una font i un gran
abeurador de pedra picada per als animals, els quals hi bevi-
en cada dia en marxar al matí i en tornar al vespre.

Alguns d'aquests veins immigrants, afectats deis ulls, ana-
ven de bon matí a rentar-se la cara amb I'aigua de I'abeurador,
perque deien que la bava deis cavalls curava la seva malal-
tia.

A hores d'ara pero, de tot aixo no en queda només que
l'anecdota i és que per no haver-hi no hi ha ni la font.
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