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El Correu del Suro

Editorial

Actualitat

El Museu del
Suro
és un bon espai
per a
l’aprofitament
escolar

La visita al museu:
un intinerari pel
descobriment del suro

Tenim diferents
propostes per visitar
el museu

Passejant pel centre de Palafrugell em vaig trobar sense
adonar-me’n al davant del
Museu del Suro, al bell mig del
carrer de la Tarongeta. N’havia
sentit a parlar, però mai no hi
havia estat, la curiositat m’hi va
fer entrar. A la planta baixa
dues sales introdueixen al
visitant en el món del suro: en
una d’elles, la més petita, es fa
un recorregut pels aspectes
biològics i ecològics de la
cultura del suro, entenent per
això els tipus climàtics i geològics que permeten el creixement de les alzines sureres,
les característiques del suro i
els seus períodes de recollida,
la incidència de les activitats
humanes en la vida de les
sureres... Completant aquesta
primera sala expositiva i continuant el recorregut, el museu
ens mostra el procés de fabricació dels taps (des de l’època
artesana fins a la introducció
de les primeres màquines) i
dedica un petit apartat a la
fabricació de discs i de paper.

Educar (del ll. Educare). Donar educació; ensenyar, adoctrinar.
Desenvolupar o perfeccionar les facultats morals i intel·lectuals per
mitjà de preceptes, exercicis, exemples, etc. Fer apte algú per
entendre uns determinats costums, certes obres...

El Museu del Suro de Palafrugell es
troba en una zona on les poblacions
tenen una llarga tradició surera, tant
per la presència de boscos productors
de matèria primera, amb un aprofitament molt anterior a l’inici de la indústria tapera, com per l’existència de
fàbriques amb una llarga tradició que
es remunta a l’època de l’artesanat,
havent passat per les vicissituds de la
proletarització i la robotització en la
seva trajectòria fins els nostres dies.
Aquestes circumstàncies situen al
museu en un entorn molt favorable
per recollir i estudiar tot allò que es
relaciona amb el suro d’una forma
integral i difondre-ho des de diversos
punts de vista, adaptant-se a tot tipus
de visitants intentant satisfer els seus
interessos.
Durant els deu anys de recorregut del
museu, un dels col·lectius més assidus, ha estat, sens dubte, l’escolar,
que hi ha trobat la divulgació del món
del suro des de molts punts de vista:
ecològic, cultural, històric, tecnològic,
patrimonial, artístic, científic, industrial, territorial, social, literari, etnològic,
tradicional... accedint a una visió més
àmplia i plural del fenòmen de la
industrialització a Catalunya. De tots
aquests aspectes se n’ha potenciat
l’estudi des de la introducció del nou
pla d’ensenyament i en podreu valorar
l’aprofitament que se’n fa de forma
detallada en un dels apartats d’aquest
diari.
Voldríem que amb aquesta publicació
passéssiu una bona estona i que us
féssiu una petita idea dels diferents
aspectes que pot abarcar el món del
suro, a part de que us pugui servir per
preparar el grup en el cas que ens
vingueu a visitar. El museu té una
oferta estable cara a la seva utilització
per les escoles en general.

Ecologia
BREU NOTÍCIA
SOBRE LA
CÈL·LULA
Les cèl·lules es van descobrir observant suro. L’any 1655, el científic
anglès Robert Hooke introduí per
primera vegada la paraula cèl·lula a
partir de la observació al microscopi
d’un fragment de suro. A Hooke la
forma de les cèl·lules del suro li va
recordar la de les cel·les dels ruscs de
les abelles i per això va batejar el seu
descobriment amb el nom de cellula,
que en llatí vol dir “cel·la petita”.

Educació

Tot pujant al primer pis
podem observar la col·lecció
d’obres d’art fetes en suro que
guarda el museu, n’hi ha de
diversos artistes que treballen
aquest material de formes molt
diferents. En aquesta mateixa
planta la sala dedicada a la
coral La Taponera ens dóna un
apunt cultural sobre el món del
suro.
No cal dir que el museu conté
una important informació al
voltant del suro i contribueix a la
difusió, conservació i estudi
d’una temàtica de gran valor.
Cal insistir que la indústria surotapera representà, i representa
encara, tot un sector de producció important, sobretot a les
comarques de l’Alt i el Baix
Empordà, el Gironès i la Selva.
Eines, taps, màquines, fotografies antigues, objectes de tot
tipus, ens submergeixen en un
món únic, interessant i, alhora,
desconegut per a la majoria.
No us ho deixeu perdre.
Una visitant.

El Museu del Suro
aviat tindrà la seu en
un edifici industrial
L’any 1971 es va fundar el
primer museu de Palafrugell,
d’àmbit municipal i amb la
vocació d’explicar la història de
la vila. S’hi començaren a
recollir les primeres col·leccions
de material arqueològic i etnològic. El primer emplaçament
esdevingué petit i, l’any 1987, el
museu es traslladà a l’actual
edifici, l’antiga Escola d’Arts i
Oficis.
El canvi de seu suposà també
un canvi d’orientació, deixà de
ser un museu d’àmbit local per
ser el primer museu monogràfic
dedicat al suro a l’Estat espanyol. Amb aquest objectiu es
recolliren col·leccions procedents d’industrials i de particulars que ajudessin a explicar la
importància d’aquesta indústria
en l’àmbit català.

L’edifici actual també ha quedat petit, per això es preveu el
trasllat, en un futur proper, a
les naus de l’antiga fàbrica
surera de Can Mario. El marc
és immillorable i les velles
naus restaurades ens recordaran un segle laboral de Palafrugell, tot oferint un escenari
més apropiat per a un espai
museogràfic industrial. Aquesta nova ubicació permetrà
augmentar la superfície
d’exposició permanent, que
esdevindrà l’espai més importa nt del
no u m us e u.
L’exposició s’ampliarà i millorarà potenciant els escenaris
realistes, la interactivitat, la
virtualitat i la comunicació oral
directa, amb l’objectiu que els
visitants es converteixin en
protagonistes actius de la
visita.

Educatiu/va. Que educa o serveis per educar.
Avui en dia la gran majoria de museus (i altres tipus de centres)
tenen una oferta educativa. Saben que els escolars formen part
del seu públic potencial i que necessiten d’una atenció especial.
Visites, tallers, itineraris... formen part de les activitats de pràcticament la totalitat dels museus. És per això que als mestres i professors cada cop els és més difícil fer una tria a l’hora de planificar les
sortides fora de l’aula.
Nosaltres també us volem proposar la nostra oferta educativa.
Només us demanem que la proveu, que la descobriu i que després
la valoreu.
Així, el Museu del Suro de Palafrugell us ofereix diferents possibles visites:

foto

La descoberta del món del
suro. (Visites amb educador)
La visita comentada al Museu
ofereix una visió d’allò que
Josep Pla anomenava la
“civilització del suro”, explicat
des d’una perspectiva ecològica, econòmica, tècnica i social.
És la millor manera d’introduirse en aquest món i conèixer el
museu. No us ho perdeu!
Nivell: Tots els grups educatius
i adults.
Fabricant taps! Un procés
sorprenent. (Visita al museu i
a una fàbrica)
El museu, conjuntament amb
l’Associació d’Empresaris
Surers
de
Catalunya
(AECORK), ofereix la possibilitat de visitar una fàbrica de
taps a grups. És la millor
manera de veure la transformació tècnica que ha sofert el
món del suro, actualment molt
mecanitzat i robotitzat. La
visita al museu us permetrà
comparar-ho amb la producció
artesana.

Nivell: A partir del cicle superior
de primària.
La veu de l’experiència (Taller
intergeneracional)
El museu, juntament amb
l’Esplai de la Gent Gran de la
Fundació “la Caixa”, us ofereix
un taller que repassa tot el cicle
del suro, començant al bosc i
continuant amb una demostració de la fabricació artesana de
taps. Els conductors de la visita
són gent gran de Palafrugell que
expressen la seva experiència
laboral i els seus records de
joventut relacionats amb el món
del suro.
Nivell: Alumnes de 8 a 12 anys.
La sureda: un bosc a la mida
de l’home (Visita al bosc)
Des del museu també podem
acompanyar-vos a una sureda,
per explicar-vos in situ l’ecologia
del bosc mediterrani i el treball
dels peladors, el tipus de suro,
les eines que utilitzaven i anècdotes del seu treball. La sortida
es combina amb una visita
guiada al Museu.

Nivell: A partir de 13 anys.
Fàbriques, casinos i cooperatives: viatge per una vila
tapera. (Ruta urbana del
patrimoni arquitectònic)
Un passeig amb educadors,
una bona manera de descobrir
el patrimoni de la industrialització de Palafrugell tot observant
les fàbriques, les cases dels
burgesos i dels treballadors,
els edificis de lleure (casinos,
cafès...), els serveis (mercat,
escorxador, cooperativa...),
etc. Imprescindible per entendre una vila surera. Es complementa amb una visita guiada al
museu.

Nivell: tots els nivells educatius i
adults.
Visites comentades a les
sales d’exposicions temporals.
El museu, paral·lelament a les
activitats de les exposicions
permanents, ofereix altres
exposicions i activitats temporals. Dos cops l’any es fan
tallers educatius de temàtica
diversa, així com visites comentades a les exposicions temporals.
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Educació

El suro és una temàtica plenament
adaptada als currículums d’Educació Primària
Primària: CICLE INICIAL
OBJECTIUS
- Utilitzar i aplicar diferents nocions relacionades amb el passat,
el present, el futur, la successió i
la simultaneïtat.
- Ordenar correctament sèries
que ens mostrin els passos
successius d’una acció, com és el
cas de tot el procés de producció
de taps de suro.
- Explicar com canvien, amb el
pas del temps, les activitats
artesanes.
- Detectar canvis a través del
temps a partir dels objectes del
museu.
- Recollir dades del món del suro
a partir de la observació directa.
- Identificar oficis relacionats amb
el suro.
- Reflexionar sobre què és el
Museu del Suro de Palafrugell i
per a què serveix.
- Entendre les actituds i normes
que es desprenen en la visita d’un
museu.
- Exercitar el desig de saber
coses i preguntar per saber-ne les
respostes.
CONTINGUTS DE PROCEDIMENTS
- Utilització de diferents nocions
relacionades amb les categories
de present, passat i futur, a partir
de la distinció de l’època artesana
i l’actual en el treball del suro.
- Identificació de situacions de
canvi i de transformació en el
procés de fabricació d’un tap.
CONTINGUTS DE FETS, CONCEPTES I SISTEMES CONCEPTUALS
- Característiques més importants
de l’alzina surera.
- Processos de transformació del
suro.
- L’organització del treball en una
fàbrica de suro. Abans i ara.
- Els oficis relacionats amb la
fabricació d’un tap de suro.
- Objectes i màquines utilitzats en
la fabricació de taps.
- Tradicions, costums i estils de
vida de l’època artesana del suro
a Palafrugell.
CONTINGUTS D’ACTITUDS,
VALORS I NORMES
- Exteriorització de dubtes davant
les explicacions en la visita.
- Desig de saber i de satisfer la
curiositat davant tot allò desconegut.
- Comportament adequat dins un
museu i/o dins una fàbrica on hi
ha gent que treballa.
Primària: CICLE MITJÀ
OBJECTIUS
- Situar determinades accions en
el passat, el present i el futur del
món del suro.
- Analitzar el cicle evolutiu del
suro, procés de transformació,
fabricació i temporalitzar les
diferents fases.
- Observar restes materials
d’altres temps (edificis, màquines,
fotografies...).
- Imaginar les condicions de vida
en el passat de la gent relacionada amb el món surer.

- Descriure i analitzar diferents
objectes, fets o situacions referents al sector surer.
- Ampliar el vocabulari referent a
termes i conceptes relacionats
amb la història del suro.
- Identificar les diferents característiques de l’alzina surera.
- Descriure els diferents tipus de
treball que envolten la producció
surera.
- Distingir les diferents fases del
procés productiu del suro.
- Assenyalar les característiques
del treball artesà i les seves
diferències amb el treball industrialitzat.
- Descriure l’elaboració d’una
manufactura tradicional com és
un tap de suro, amb procediments artesans, des de la matèria primera fins el producte final.
- Observar fotografies de Palafrugell, fetes en èpoques diferents i
c o ns tatar - hi e ls c a nv is i
l’evolució.
- Tenir cura de la correcció de les
formes en adreçar-se a d’altres
persones.
- Comportar-se correctament en
diferents àmbits: carrers, fàbriques, museus... evitant sorolls,
moviments o accions que puguin
molestar els altres.
- Valorar el món del treball, ja que
tots els treballs són dignes si es
fan ben fets, tenint en compte
que la creativitat es pot aplicar a
qualsevol treball.
- Mostrar inter ès per la
recercad’informacions.
CONTINGUTS DE PROCEDIMENTS
- Identificació de nocions temporals: passat. Present, futur. Identificació de processos de successió i de canvi en l’evolució del
procés de transformació del suro.
- Identificació de relacions de
causa-efecte en els canvis produïts de l’època artesana a la mecanitzada.
- Plantejament de preguntes
durant la visita.
CONTINGUTS DE FETS, CONCEPTES I SISTEMES CONCEPTUALS
- L’alzinar.
- La pela del suro. Els humans
com a elements transformadors
del paisatge.
- L’organització del treball en el
procés de transformació del suro.
- Oficis artesans característics del
treball del suro. Productes aconseguits i eines emprades.
- Feines tradicionals característiques del món surer avui extingides.
- Refranys i cançons tradicionals
catalanes sobre el treball i els
oficis del suro.
CONTINGUTS D’ACTITUDS,
VALORS I NORMES
- Acceptació de les normes
referides al comportament dins
un museu.
- Interès per obtenir informacions
precises sobre el suro.
Primària: CICLE SUPERIOR
Objectius
- Identificar diferents tipus de
durades en fets o processos

històrics.
- Establir aspectes de continuïtat i
canvi en el procés de fabricació
de taps, des de l’època artesanal
fins a l’actualitat.
- Formular preguntes als coneixedors d’un tema concret a fi
d’obtenir dades.
- Recollir informació a partir de la
visita al museu.
- Identificar, reconèixer i expressar un vocabulari precís referent
al sector del suro.
- Reconèixer el paisatge característic de l’alzina surera i els
diferents elements que el tipifiquen.
- Situar Palafrugell en el mapa de
Catalunya, i conèixer la comarca
a què correspon.
- Descriure els trets fonamentals
dels processos de producció en
l’activitat surera.
- Definir què s’entén per un
procés industrial i indicar les
principals característiques de la
indústria surera.
- Identificar les principals formes
d’activitat econòmica a Palafrugell en diferents èpoques, en
relació amb els sectors productius, divisió del treball, organització social, destacant-ne les
transformacions més significatives.
- Saber com es vivia en l’època
d’esplendor de l’activitat surera a
Palafrugell a partir dels materials
que se’n conserven.
- Comportar-se adequadament
en totes les sortides fetes fora de
l’aula, essent educats i respectuosos tant amb els propis companys com amb les persones
alienes al grup classe.
- Conèixer i respectar les normes
d’actuació en un museu o qualsevol altra institució.
- Ser conscients que l’activitat
surera a Palafrugell i d’altres
localitats catalanes fou important
per Catalunya en el seu moment i
comprendre que tota ciutat actual
és producte del seu passat històric.
- Exercir el desig de saber coses
sobre el món en què es viu,
interrogant-se sobre què ha
passat, passa o pot passar.
CONTINGUTS
MENTS

DE

PROCEDI-

- Identificació de nocions temporals: simultaneïtat, successió,
durada, continuïtat i canvi, a
partir dels referents del món
surer.
- Discriminació de causes i conseqüències principals al voltant
de la mecanització en el procés
de transformació de taps.
- Plantejament correcte de preguntes per tal d’obtenir informació precisa.
CONTINGUTS DE FETS, CONCEPTES I SISTEMES CONCEPTUALS
- Coneixement d’un vocabulari
específic referent al sector del
suro.
- Paisatge natural característic de
la zona de Palafrugell; identificació del paisatge de l’alzina surera.
- Indústria surera i energia neces-

sària pel seu funcionament.
- La indústria del suro a Palafrugell, antecedents, situació actual i
perspectives de futur.
- La vida i el treball en l’època del
treball artesanal del suro.
- Les tradicions locals més representatives en l’època dels tapers.
CONTINGUTS D’ACTITUDS,
VALORS I NORMES
- Comportament d’acord amb les
normes que regulen l’actuació en
un museu o en qualsevol altra
institució.
- Respecte envers tota la gent
amb qui prenen contacte i utilització del diàleg en qualsevol situació de la vida quotidiana.
- Valoració i respecte pels costums i formes de vida dels avantpassats surers, entenent-los com
una preciosa herència de civilització.
- Afany de saber i d’interrogar-se
i investigar la realitat que ens
envolta.
Secundària:
PRIMER CICLE D’ESO
OBJECTIUS
- Des c r iur e a p ar t ir d e
l’observació de la realitat, de
fotografies, mapes, textos exposats en el museu, les principals
característiques del clima, del
sòl... que fan possible el paisatge
surer.
- Identificar les principals causes
que motivaren el pas de la manufactura artesana a l’aparició de
les primeres màquines en el
procés de treball del suro, tot
interrelacionant i deduint les
conseqüències.
- Descriure l’origen, les propietats
més rellevants i ús del suro i
aplicar algun d’aquests coneixements per fer la descripció d’un
pr oc és i nd us t r ia l s e nz i l l
d’obtenció d’un tap suro.
- Localitzar els principals països
productors d’alzina surera, les
repercussions econòmic-socials
que se’n deriven, tot ressaltant la
importància de Catalunya en
aquest sector i la dependència
d’altres països respecte els
principals productors de suro.
- Entendre l’artesania del suro
com a part de la nostra cultura.
- Valorar de manera conscient el
suro com a matèria primera
importatnt en el passat, el present i el futur.
CONTINGUTS
MENTS

DE

CONTINGUT DE FETS , CONCEPTES I SISTEMES CONCEPTUALS
- L’alzina surera com a element
característic del nostre paisatge.
- El treball artesanal i el treball
industrial en el sector surer.
- El desenvolupament tècnicocientífic en el sector surer al llarg
del temps i la seva repercussió
social, econòmica i cultural per la
població de Palafrugell.
- El sector surer en el món d’avui.
- El suro: origen, tipus i ús.
- El taper com a exemple representatiu d’una societat sorgida en
un moment donat en una cultura
concreta.
- Tradicions que sorgeixen a
Palafrugell en el si de la societat
suro-tapera.
CONTINGUTS DE VALORS,
ACTITUDS I NORMES
- Valoració de la importància del
suro com a objecte de la vida
quotidiana i el seu paper al llarg
de la història.
- Interès per a conèixer el patrimoni surer, estimulant-lo a partir
de la interiorització cultural.
- Tendència a l’observació activa,
tot manipulant a ser possible
l’objecte que s’estudia.
Secundària:
SEGON CICLE D’ESO
OBJECTIUS
- Explicar, tot situant-ho en el
temps i en l’espai, les característiques principals de la indústria
suro-tapera, fent especial incidència a les seves repercussions en
la vida social i econòmica per la
població de Palafrugell.
- Obtenir, tot analitzant-la i classificant-la, la informació rellevant
del suro a partir de diverses fonts
d’observació directa (visita al
museu, a una fàbrica tapera de la
localitat...), d’observació indirecta
(vídeos, gravats...) i de diferents
tipus (documents escrits, gràfics,
mapes, estadístiques...).
- Enunciar els trets fonamentals
del suro: origen, propietats,
característiques... tot destacantne la seva importància en la vida
quotidiana.
- Identificar els principals motius
que foren responsables del pas
del treball artesanal del suro a
l’aparició de les primeres màquines, tot deduint-ne les seves
conseqüències.

PROCEDI-

- Observació de tot tipus de
restes materials del sector surer
d’altres temps a fi d’esbrinar-ne
l’antiguitat i la funció.
- Descripció i identificació els
elements que configuren el
paisatge surer.
- Comprovació que un determinat
producte o artefacte és producte
d’altres avenços, artefactes o
descobriments realitzats anteriorment. Exemple d’un tap de suro.
- Interpretació d’informacions
representades mitjançant gràfics,
mapes, diagrames de barres,
taules, quadres estadístics...

CONTINGUTS
MENTS

DE

PROCEDI-

- Reconeixement del que perdura
i del que canvia en cada moment
històric.
- Adquisició i ús d’un vocabulari
extens relacionat amb el suro.
- Selecció dels trets més rellevants del que s’observa, es
visualitza, es llegeix o s’escolta al
llarg de la visita al museu o a una
fàbrica.
- Observació de diferents objectes, màquines, dibuixos, fotografies, esquemes, diagrames,
mapes relacionats amb el suro.
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Ecologia

Indústria i artesania

Per l’aprofitament
de l’alzina surera
cal molta paciència

A l’època artesanal la fabricació dels
taps era un procés llarg i silenciós

S'han d'esperar entre 25 i 35 anys per
extreure la primera pell del suro,
anomenada pelagrí, que és de baixa
qualitat per a ser aprofitada industrialment. El suro es torna a pelar al cap
d'un període –anomenat
torn de
lleva- que a Catalunya oscil·la entre
12 i 16 anys. D'aquesta segona pela
se n'obté el suro seconder o matxot,
també de baixa qualitat. Passat el
següent torn de lleva l'arbre ofereix ja
el suro de reproducció, ideal per a la
seva manipulació en la indústria surotapera.

El procés d’elaboració de taps en l’època artesanal passava per diverses
fases: extreure el suro de l’alzina surera, bullir, raspar, llescar, fer carracs,
escairar, fer taps, rentar-los, assecar-los, embalar-los i transportar les saques en carro.

1- L'extracció del suro o pela:
amb una destral es practicava
una incisió anular al tronc, a
determinada alçada, una altra
vertical descendent a partir de la
primera, que travessava tot el
gruix de la capa de suro sense
tocar l'escorpit o escorça mare.
Seguidament, fent alçaprem amb
Martí Roger, l’any 1911, explicava el mànec de la destral o bé amb
l’experiència d'un vell pelador: . "(...) la burja, se separava l' escorça
Me contava un amic, que va anar a del tronc.
treure fotografies de la pela del suro,
que va veure un vellet que, acabalit de La pela del suro la feien els pelapelar un arbre, se’n va despedir asse- dors entre els mesos de juny i
nyalant una creu en l'aire i dient:
d'agost. Era aquesta una feina de
"Adeu, que ja no et tomaré a pelar!" El temporada, molt feixuga (havien
pobre home no comptava viure els de fer vida al bosc) i que requeria
tretze o catorze anys que han de una bona dosi d'agilitat i destresa.
transcorre per tornar a despullar
aquell arbre de la capa subero- 2- Bullir: un cop tret de l'arbre, el
sa." (Martí Roger: Els tipus socials suro es bullia. Amb aquesta
de la producció suro-tapera. S'ha operació el suro perdia impureses
conservat l'ortografia de la publicació i guanyava volum i elasticitat.
original).
Després es premsava per aplanar-lo i es lligava en fardos abans
de ser transportat a la fabrica. Allà
reposaria
uns
mesos
(aproximadament un any) abans
de ser manufacturat.
Quan es volia treballar, es tornava
a bullir per retornar-li l'elasticitat
necessària. Les calderes s'escalfaven mitjançant combustible,
generalment format a partir d'encenalls i desperdicis del mateix
suro.
Aquesta feina la duien a terme els
bullidors, que havien de tenir
molta força donada la dificultat
per submergir el suro a l'aigua i
per treure les pannes del perol.

3- Triar: abans de treballar el
suro calia triar-lo per qualitats i
calibres, aquesta tria tenia per
funció separar el rebuig del suro
bo per fer les diferents classes
de taps.

6- Carrar: es tractava de convertir les llesques en prismes més o
menys rectangulars. Aquesta
operació la feia el carrador, que
tenia una missió molt important
en la transformació del suro, ja
que d'ell en depenia un òptim
4- Toscar: consistia a eliminar la aprofitament de la matèria primepart llenyosa del suro, la que ra, sempre cara.
està en contacte amb l'aire quan
el suro és a l'arbre. Aquest 7- Fer taps: la fabricació de taps
treball s'acostumava a fer amb a mà es feia agafant el carrac
una rascleta. A l'actualitat però amb la mà esquerra i sostenint el
és una operació desapareguda ganivet, que tenia la part superiamb els nous processos de or encastada dins l'encaix del
fabricació de taps.
taulell, amb la mà dreta.
El carrac es posava contra la
5- Llescar: operació consistent a part tallant de la fulla en sentit
convertir les pannes de suro en longitudinal i es feia girar fins
tires o llesques d'una amplada que les arestes estaven arrodoaproximada a la llargada que nides. L'operari taper no era un
havia de tenir el tap. L'operari jornaler, aquest cobrava un
responsable d'aquesta part del
percentatge per cada miler de
procés rebia el nom de llescador. taps elaborats.

Indústria i
artesania

“Ja podem desar
els ganivets”
Fragment de"" llibre de Martí Roger
Els tipus socials de la producció
suro-tapera. (Barcelona 1911) (S'ha
conservat en el text l'ortografia de la
publicació original).

8- Rentar: un cop els taps ja
estaven fets, es rentaven per
netejar-los de qualsevol impuresa adherida durant el procés
de fabricació amb una dissolució d’àcid oxàlic a la qual s'hi
podia afegir un colorant per
donar un aspecte més atractiu
als taps.
9- Marcar: el client solia demanar que els taps portessin
gravada la marca amb el nom
de la pròpia cava o celler.
Aquesta es podia fer amb tinta
o amb foc.
10- Comptar: els taps es
podien comptar de tres maneres diferents: manualment (els
comptaven en grapats de cinc
i, per cada cent o mil, se'n
posaven un a la butxaca que
serviria per al recompte final); a
pes amb una bàscula, o amb
màquines construïdes expressament amb aquest objectiu.
11- Ensacar: els taps s'embalaven en saques protegides
amb el paper d' estrassa i
marcades amb tinta amb el
nom de l'empresa i la destinació.

La mecanització va suposar un fort canvi en el
procés i en els espais de transformació
Els darrers anys del segle XIX, la
indústria surera va experimentar
una radical transformació, l'antiga
artesania va cedir el pas a la
moderna indústria. A partir
d’aquest moment la majoria de les
operacions transformadores del
suro van deixar de fer-se manualment i les màquines prengueren
el relleu.

...)La primera casa que empleà les
maquilles dites d'esmeril, per fer els
trefins, fou la que primerament explota
l’utilització del suro prim fent taps de
dos trossos enganxats; i, si no recordo
mal, aquesta innovació tingué lloc pels
anys de 1891 o 1892.
Això comportà que, de manera
lenta però a la vegada inexorable,
Quan després de pocs assaigs, con- els petits tallers artesanals fossin
seguí l’industrial que una de les ope- substituïts pel soroll de les màquiraries fes uns quants trefins a la nes, per les grans sales amb
perfecció, els va mostrar al taper de motors...
més fama de Reíms i, de tota la
Champagne, el qual confessa que al
taper que els avia fets ne sabia tant Màquina de llescar: màquina
com ell; i, a l'enterar-se que eren fets que estava proveïda d'una fulla
a la maquilla per una noia que quinze circular a través de la qual es feia
dies endarrera no sabia el que era el passar la panna de suro per
suro, digué:
obtenir-ne les llesques. Inicial"Doncs, ja podem desar els ganivets"

Els tapers feien uns mil taps
diaris, però si eren bons operaris i treballadors podien arribar
als 1500 taps, de les classes
corrents, al dia.

ment era moguda manualment i
després per embarrats i motors

elèctrics.

Aquest nou artilugi podia fabricar
de 3.000 a 4.000 taps diaris.

Cap a l'any 1881 es va intentar
adoptar una maquina de llescar
en una fàbrica de Palafrugell:
Can Barris; el gerent no era gaire
favorable a introduir aquest
artefacte, però finalment va
acceptar fer una competició
entre els llescadors a mà i la
nova màquina, el guanyador de
la prova va ser l'obrer manual,
fou per aquest motiu que l'artefacte no va ser acceptat durant
alguns anys.

Màquina de ribot: fou el primer
element maquinal per a la fabricació de taps. A Catalunya tot i
que va aparèixer al voltant de l'
any 1850 a la població de Sant
Feliu de Guíxols, construïda per
Francesc Vidal i Monner, músic
gironí de fama, no es va generalitzar fins la dècada de 1880.

ment de les llesques mitjançant
una fulla tubular i eliminava
d'aquesta manera els antics
processos de toscar i carrar.
Els barrinaires podien fer uns
dos mil taps per hora.

Màquina d’esmeril

Màquina d'esmeril: aquesta
màquina polia els carracs per
abrasió fins a donar-los la
forma i el calibre que havia de
tenir el tap. Normalment funcionaven amb dos discs d’acer als
quals s'acoplaven sengles
discs de pedra d’esmeril, un de
gra gruixut per desbastar el tap
i l’altre de gra fi per afinar-lo.

Màquina de barrina: es va
introduir a Catalunya a inicis del
segle XX, destinada tant a la
fabricació de taps com als discs
per a tap corona. Aquesta màquina permetia fer taps directa-

La pols de suro que generaven
va representar un seriós problema de salut a les fàbriques
de taps de principis del so xx
fins que es van desenvolupar
mecanismes per aspirar aquesta pols.

El Correu del Suro
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Societat

Opinió

Un obrer qualsevol
Fragment del llibre de Martí
Roger Els tipus socials de la
producció
suro-tapera
(Barcelona, 1911) (S'ha conservat en el text I'ortografia
de la publicació original)
L'obrer de qui ara vaig a ocupar-me és de l' època actual.
L'he pogut estudiar en tots els
seus aspectes sense a ver
d'acudir als meus records; i per
aquesta raó em detindré un xic
en exposar la seva vida.
És casat, i actualment. té tres
fills: de vint-i-dos anys, de
divuit i de catorze respectivament.
Viu en els baixos d'una petita
casa per la qual paga de
lloguer 18 pessetes al mes i
que es compon d'una cuina no
molt petita, que serveix també
de menjador, amb sortida a un
petit pati; una sala amb una
arcova, que dóna a la banda
del carrer; una habitació fosca,
i una petita entrada.
L'aspecte general de la casa
es agradable per la netedat,
cosa que demostra les bones
condicions de la dona per
saber portar una casa. A la
cuina s'hi veu un armari de
fusta, no molt pIe, però contenint la vaixella necessària; una
taula i mitja dotzena de cadires. Penjats d'alguns claus de
la paret, hi ha algun que altre
utensili de cuina; i, sobre una
enfila, alguns gots de vidre i
pots de metall deIs dits aporcellanats. A l'habitació fosca hi ha
un llit no molt gran, però tampoc petit, on dormen els dos
fills petits; un catre en el qual
dorm el gran; dues cadires en
no molt bon estat, i un rentamans. A l'arcova hi ha el llit de
matrimoni, i una gran caixa,
quasi quadrada, en la qual se
guarden alguns vestits; i una
cadira vella, a més d'un penjador clavat a la paret. A la sala
hi ha una calaixera i tres cadires noves que fan molt de
goig. Penjats de la paret hi ha
alguns cromos i gravats, amb
els llurs marcs corresponents;
i, a sobre la calaixera, un
rellotge despertador a més
d'alguns altres petits objectes
que suposo d'adorn, perquè,
amb el cop d'ull que els vaig

donar en la ràpida visita no
vaig poder precisar que eren.

les de vestir, i a més també lo
poc que emplea per a la manutenció de l'aviram.

A la finestra que dóna al carrer
hi ha unes cortinetes per
impedir als que passen per
davant la vista de l'interior de
l’habitació. Me consta que la
calaixera es força plena de
roba blanca, i que a la caixa de
l'arcova hi ha unes quantes
flassades de llana i de cotó per
al rigor de l'hivern. (...)

Tant el matrimoni com els fills
van vestits molt decentment, i
no els manca roba per a les
festes, a més de la que usen
per als dies feiners i la que es
posen per treballar.

(...) L'alimentació d'aquesta
família es com la de la majoria
deIs obrers de la capa superior. A l'olla no y manca un bon
tall de carn ni gallina, a excepció dels dies que es substituïda

per oca; i solen menjar també
pollastre, perquè la dona en
cria aprofitant el petit pati.
Al matí, ans d'anar al treball,
prenen cafè que compren als
que el passen a vendre pels
carrers. Per esmorzar solen
menjar sopes i el que va sobrar del sopar el dia abans; per
dinar, escudella i carn d'olla;
qualsevol friolera, amb una
bona llesca de pa, per berenar;
i una bona bullida de llegums o
de verdura, a més d'un plat de
carn o d'estocafix per sopar.
Tots beuen vi en tots els àpats.
Tot això no dóna idea del cost
de l'alimentació; però, pel que
diu la dona; que abans passava amb quatre duros i, ara no
fa amb cinc ni potser amb cinc
i mig, no crec aventurat fixar
aquesta quantitat si es té
present que ella compta entre
aquestes despeses les de llum
i carbó, les d'agulles, fil i tot lo
necessari per conservar en
bon estat les robes de la casa i

Els dos fills grans paguen
dispesa: l'un 6 pessetes i mitja,
i l' altre 6; corrent totes les
altres despeses per compte
d'ells. (...)
(...) El capo de la casa es un
carrador deIs bons, d'aquells
que començaren escairant i
enrodonint i seguiren fent taps;
deixant aviat de treballar a tant
el mil per convertir-se en carra-

dor, feina per a la qual se veia
més apte, per estar més en
consonància amb el seu caràcter ordenat. Això no vol dir que
de jove no fes un xic el calavera i no seguís els companys
que celebraven el dilluns.
Al casar-se ja havia carrat
trefins, però no d’una manera
seguida, com ara des de fa
uns quinze anys: avui guanya
18 rals de jornal. Dels dos fills
grans, l’un es carrador i, triador
l’altre: l'un guanya 14 rals i
l’altre 13.(...)
(...) Al fill petit l’ha fet aprendre
de taper per les facilitats que
ha trobat gràcies a un seu
amic, qui s'ha ofert a ensenyarlo. I espera que, agradant-li
com sembla que li agrada
aquesta feina, podrà ser un
bon taper o deIs que fan cap
nèt. Entre tant ve a guanyar
uns 30 rals cada setmana com
a promedi.

La dona avia sigut triadora,
però fa algun temps que es
cuida soIs de les feines de la
casa; i guanya quelcom amb la
cria de l'aviram, que, comptant
baix, calculo en 5 duros.

Encara queda un altre ingrés, i
es els beneficis del consum
que reparteix la cooperativa de
que formen part, en la qual
solen gastar uns 20 duros
cada trimestre(...)
(...)" Si a aquesta família no li
manca salut i feina, no té gens
negre el pervindre: la vellesa
no tindrà els inconvenients que
té per a la major part deIs
obrers. Encara que aleshores
hagin d'augmentar el pressupost de despeses amb la
calefacció (de la qual avui se
passen perquè els hiverns no
són molt rigorosos, i passant
les vetlles a la cuina no necessiten encendre braser ni estufa), els ingressos donaran de,
sobres si el treball es possible
(...)
(...) He tingut ocasió de conèixer l'ideal deIs dos fills grans.
El carrador aspira o bé a poder
un dia treballar pel seu compte, cosa que per altra part veu
difícil, o a ser comprador d'una
fàbrica gran, estant disposat a
canviar de residència, anant a
Andalusia o a Extremadura, i
fins expatriant-se si es necessari. En el seu ofici no demostra ser gens tonto, i procura
fer-se coneixedor del suro,
havent treballat dues temporades en magatzems, capejant.
El triador no té grans aspiracions: creu que tota la seva vida
serà jornaler, a menys que li
toqués alguna rifa. Per ara no
té fets molts estalvis; i quan tiri
la quinta els haurà de donar
tots, o la major part, com féu el
seu germà.

durant 50 anys.
Tanmateix, els tapers també
foren el símbol més cIar de
la indisciplina laboral; un
taper no treballava mai més
del necessari. Amb qualsevol
pretext podia deixar la feina:
l'arribada d'una embarcació,
contemplar un temporal! a la
costa, observar una baralla
pel carrer, anar a prendre el
sol si feia un dia esplèndid...
No cal oblidar que durant
tota una bona època s'esten-

gué entre els tapers el costum
de fer dilluns. S’entén per això
el fet de no anar a la fàbrica
per anar a fer un àpat o excursió deixant la feina per a
un altre dia.
Dins la fàbrica l'ambient era
molt distès, i el poc soroll
permetia les cantades, les
discussions sobre temes
diversos i l'aparició del lector,
treballador que es dedicava a
llegir en veu alta als tapers,

Fragment del llibre de Josep Pla El
meu país (Barcelona, 1968 )
La mecanització, la transformació de
l’artesanat en indústria, ha mort l'ofici
meravellós, graciós, ple d'habilitat, de
fer taps a la mil. (...) La bona cuina, les
platxèries de les colles d'amics a les
barraques de les platges, l'afició a
cantar i ballar, els grans cafès, les
innombrables societats, les primeres
cooperatives, l’interès per les bones
escoles, els primers cementiris civils,
l’aparició de nuclis de persones de
religió reformada, les idees republicanes i federals, les lògies francmaçòniques, l'animadversió apriorística per
totes les formes d'autoritat, la tendència a tenir un rei al cos... tot això i
moltes coses més l’indefectible cafè,
copa i puro- són indestriable. Formen
part d'un magma social, constitueixen
un entrellat d'habilitats i febleses; més
tard, l’aparició de les màquines, les
creixents dificultats en els mercats
mundials, els moments de precarietat,
exigiren una altra classe dirigent i tot
aquest petit món fabulós se n'anà
aigua avall.(...)
El dia que a Palafrugell se sentí per
primera vegada a les sis del matí llavors es començava a les sis del matí
- el corn de Can Joanet Mario (...)
queda pràcticament debolit el període
que Dom Pérignon, amb els seus vins
escumosos, havia inicial a Champágne
feia un segle i mig. Jo he viscut en la
meva època i en aquest país una
revolució profunda: ha estat aquesta.

Una visió pessimista de la
industrialització
Ludovic Massé: La Terra del Suro
(Rennes,1953). Traducció de Gerard
Prohias.

Del llibre: Martí Roger: Els
tipus socials' de la producció suro-tapera. Barcelona.
1911

Els tapers o la indisciplina en el treball
La figura del taper ha estat
sempre una de les més
mitificades de la indústria
suro-tapera. La seva habilitat,
rapidesa, destresa i agilitat li
han fet valdre un merescut
respecte, convertint-lo en
símbol idealitzat del treball
qualificat. Els darrers tapers
encara treballaven durant la
dècada del 1930, cosa que
implica la seva permanència
al costat de produccions
m e c a ni t za d e s a l m e ny s

“I arriba la
mecanització...”

els quals al final de la lectura li pagaven els serveis
amb taps.
No cal dir que, amb
l’aparició de les màquines, i
la modernització continuada
de la indústria suro-tapera,
tot aquest món, i els tapers
en definitiva, anaren desapareixent, de manera lenta
però continuada.
Avui en dia, només en
queda un nostàlgic record.

(...) Les fàbriques s'estenen al llarg
deIs carrers. Hom les descobreix de
lluny estant, baixes i sinuoses, sargides pels milers d' esclats de vitralls i
enrajolats; trens de plaer immobilitzats
en la llum, al peu de les andanes. M'hi
apropo quan sonen, des d'algun indret,
les dotze campanades de migdia
damunt una ciutat ensopida. UdoÍa una
sirena. És la sortida! No, és l'arribada...
La gran porta xerrica damunt les frontisses, una flota d'homes; de dones i,
d'infants sense bagatges, vessa com
un espès xarop damunt la calçada.
Estan polsosos, abaltits, solcats d'arrugues, amargs, hostils. El viatge ha
estat dur... I de cop, la llarga fabrica
maquillada pel sol descobreix el seu
veritable rostre: darrere les espatlles
fatigades, els fronts capficats, els
esguards ullerosos, escup el seu alè
de bèstia, mostra els seus ullals. Les
sagetes de sol en pentinen la polseguera, n'esmolen l'acer i el ciment.
Tota la duresa, tot el refinament cruel
de la llei moderna, s'exulten en la
claror.
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El suro fou l’element transformador de
la comarca en tots els sentits
En la darrera dècada del s. XIX,
la indústria surera va arribar al
seu esplendor. El poeta Francesc
Marull va escriure en un setmanari de Palafrugell:
¡Quina gent, la gent de casa!
¡quina terra l'Empordà!
la franquesa i l' alegria
no s'hi acaben aquí mai.
En aquest escrit es posaven de
manifest algunes de les qualitats
de l’empordanès: alegre, franc,
hospitalari, amant de la música,
de les sardanes... Aquesta època
de benestar també es va veure
reflectida en tota una sèrie de
millores: les inauguracions deIs
ferrocarrils, l' enllumenat de
gas... El dia 23 d'abril del 1882
es va inaugurar l' enllumenat de

gas a la població de Palafrugell; el
fet de tenir instal·lat el gas Mic en
una casa implicava una certa
categoria social. Al cap de dos
anys, el dia 24 de juny de 1884,
es va inaugurar el telègraf en
aquesta mateixa vila i, en arribar
al tombant del segle, s’instal·la
l’enllumenat elèctric.

En el sector deIs transports també
hi hagueren millores importants:
es construïren diverses carreteres
per comunicar l'interior amb la
costa i així poder donar sortida als
productes. Els eixos de comunicació principals de la zona surera
eren els trams Girona-Palamós
per la Bisbal i Girona-Sant Feliu
per Cassa i Llagostera, trams que
s’acabaren els anys 1856 i 1859.

La carretera entre Palamós i
Sant Feliu de Guíxols es va fer
finals de segle.

El ferrocarril fou el millor complement de la indústria surera en el
moment de la seva gran expansió. Tot i la mediocritat de la
seva capacitat de transport,
col·laborà en el desenvolupament d'aquesta indústria. L'any
1887 es va inaugurar el tramvia
de vapor de Palamós a Flaçà, el
famós tren petit, l'objectiu del
qual era connectar Palamós amb
la línia M.Z.A (Madrid, Saragossa, Alacant).
Anys més tard, ja en el s. xx,
aquest ferrocarril arribà fins a
Girona i l’any 1936 es va clausurar.

Gaziel, en un escrit de l’any 1963 ens explica
una baralla de tapers
"També a les fàbriques hi
esclataven baralles; perquè
també hi havia antipaties,
enveges, greuges, opinions
polítiques i altres petites misèries humanes. Els esvalots que
llavors sorgien eren imponents;
hauríeu dit que n'anava a
passar una de molt crespa,
potser amb sang i fetge. Un
taper, amb els sentits regirats,
les entranyes fregides i la
imaginació duta al punt de dalt,
és (i era sobretot en el Vuitcents) una mena d’espectacle
de la naturalesa.
Les paraules més gràfiques,
les imatges més imprevistes,
els acudits més extraordinaris i
els renecs més recargolats li
brollaven dels llavis amb una
abundor inaudita i una força
fatal. Els andalusos i els gitanos tenen fama de manejar
l'idioma que parlen, amb tanta
de traça com el ganivet refilat
que ells en diuen faca, i treure'n tantes guspires com si el
passessin per l' esmolador.
Però cap d'ells no compon res,
comparat amb el que arriba a

fer guspirejar el seu esperit
enfebrat un baix empordanès –
taper o bé pescador- que es
descorda per cantar-les ben
clares. Fou en moments
d’aquests, segurament, que
varen ser inventats els motius
inimaginables, senzillament
genials, que la majoria deIs
llinatges de Sant Feliu, xics i
grans, portem enganxats, talment el cos porta l'ombra. Perquè només en instants de combustió i de fosa a un grau infernal
es poden haver troba mostren
precisos i marques de foc, que
Dant i Shakespeare haurien
hagut de col·laborar per a només
apropar-s’hi.(...).
I total, res. Com anava dient,
sentint els crisi els mots gruixuts,
qualsevol hauria pensar que hi
hauria una tragèdia. Però bon
punt la renyina arribava al caire
de degenerar en abraonament
personal, de l'obrador sorgia un
clam unànime: "Nois! Deseu les
ganivetes!”. I efectivament,
aprofitant les darreres lluïssors
de seny, mentre s’anaven llençant les imprecacions més ence-

Entreteniments/Solucions
Crucigrama especial

Sopa de lletres

ses i els insults més feridors, els
mateixos contraposats -fossin
dos, o tres, o mitja dotzena, i de
vegades el taller en pes, dividit
en dos bàndols- s’afanyaven a
amagar dins el calaix o sota una
pila de suro, la possible arma
que portaven encara a la mà,
l’eina de treball que d’un sol cop
hauria tallat com un full de
paper el braç més robust en
rodella. I era justament després,
desarmats tots i de tot, que l'
esvalot pujava al punt de dalt,
però ja amb les mans netes i
sense possibilitat de sang,
perquè al més que podia arribar
era a algun oriol a l'ull, un nas
aixafat d'una morma o mitja
dotzena de plantofades, exercicis gairebé saludables per a la
bona circulació sanguínia i
limfàtica, d'una gent més aviat
sedentària."

Palafrugell fou una de les primeres poblacions en la incorporació
de mà d’obra femenina
La funció de la dona en la
indústria suro-tapera mereix un
tractament individualitzat.
En el segle XIX, quan el suro es
transformava artesanament, les
dones ja formaven part, encara
que en una proporció baixa, de
la ma d'obra: donaven suport en
les feines del bosc, escairaven,
triaven, ensacaven i, només les
més qualificades, feien taps.
Però la veritable incorporació de
la dóna en aquest món fou amb
la introducció a les fàbriques de
tot un seguit de maquilles
mogudes a mà.
Per fer-nos en una idea, l'any

1884 treballaven el suro a
Catalunya 8.526 homes i 783
dones; l’any 1.936 d'un total de
6.000 treballadors sensats a
Catalunya, 3.300 eren dones.
Dos foren els motius principals
d'aquesta incorporació massiva
de la dona a la fàbrica: major
disciplina i, sobretot, menor
salari (entre la meitat i les tres
quartes parts del salari deIs
homes).
Amb la mecanització ja no
calien artesans molt qualificats
sinó treballadores barates, poc
especialitzades per fer tasques
que cada vegada requerien un
menor aprenentatge.

El cor La taponera sorgí dins el
moviment dels primers cors de
Clavé

De la indústria suro-tapera en
va sorgir una cultura, una
tradició i uns costums genuïns.
Entre altres aspectes destaca
l’aparició i proliferació de
casinos, centres d'activitats
lúdico-culturals i d' espectacles...; cal destacar sobretot la
fundació, a mitjans del dinou,
de societats corals masculines
a totes les poblacions taperes.
L'any 1859 es constitueix, sota
l'autorització de l' Ajuntament
de Palafrugell, el cor La Taponera de Palafrugell. Tres anys
més tard ja comptava amb uns
cinquanta associats. Fou una
agrupació musical dedicada a
la tasca d'animació cultural de
la vila, amb actuacions com les
tradicionals cantades de caramelles, però que també feia

actes de beneficència com, per
exemple, els concerts que
s'organitzaren pels ferits i
malalts de la guerra de Cuba,
pels pobres de Palafrugell...
Van assistir a nombrosos
concursos i obtingueren premis
importants.
Tot i que l’any 1868 l’alcalde
notifica la seva dissolució,
tornem a trobar-la en plena
activitat l’any 1883, moment en
que el metge Josep Martí
Vintró regalà a l’entitat el famós
penó que havia fet amb suro i
que actualment s'exposa al
Museu del Suro de Palafrugell,
Es tenen dades d'actuacions
de la Taponera, alternats amb
períodes de prolongada inactivitat, fins al 1956.
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Economia

“Un orador tapón. Cuento inverosímil”

Del suro se’n poden fer
moltes més coses que taps
El suro és una matèria primera que s’extreu de l’alzina
surera, aquesta matèria és coneguda i utilitzada des de
fa segles. Al llarg de la història les aplicacions d’aquest
producte han estat diverses i variades:
- L'escorça nativa del suro s’havia
emprat sense treball previ per a la
decoració de jardins, construcció de
bancs rústics, ponts, cabanes, etc...,
i per a flotadors de xarxes de pesca.

- De suro també es construïren
lampadetes vetlladores, targes de
visita, soles i tacons de botes i
sabates, d’aquesta darrera utilitat
en parlen aquests versos:

- Els punys per a manillars de bicicletes es construïren de suro, així
eren més lleugeres i tenien un tacte
més agradable.
- Els ferrocarrils empraren aquest
material per construir rondeles
econòmiques amb les quals obturar
les caixes d'engreix deIs vagons.

En Valladolid
No hay gitana vella
Que no haga mudanzas
Estandose queda
El pie sobre corcho
(mirad con firmeza)
mueve con buen aire
Luís de Góngora
Romances, núm. 53 (1603-1605)

- També es feren de suro els filtres
deIs cigarrets per evitar que aquests
s'enganxessin als llavis i porta
plomes que servien per evitar les
rampes de la ma quan s'escrivia
massa.

Altas mujeres veras
pero son como colmenas
la mitad, huecas y corcho
y la mitad de miel y cera
Francisco de Quevedo

- Amb els trossos defectuosos més
grans es feien parquets per a habitacions que eren tan suaus, agradables i abrigats com una catifa.
- Els residus que generaven la
preparació de tots aquests productes, tenien diversos usos: per obtenir gas d'enllumenat, per embalar i
conservar fruits secs i flors, per
canviar els tons rossos del cabell
massa vermell...

En l'actualitat el suro continua tenint
diverses utilitats, tot i que, sens
dubte, l'aplicació més important
l'hem de situar en la indústria tapera; després d'aquesta n'han vingut
d'altres que també han emprat el
suro per elaborar molts altres tipus
de productes: per l'aïllament tèrmic,
acústic i vibràtil, per a aplicacions
industrials, per a revestiments
decoratius, per fer flotadors,. farciment de matalassos, capses, objectes de decoració...

Extret del diari El Distrito, núms 221-222.
Palafrugell, 3 i 10 d'Abril de 1898 (S 'ha
conservat l'ortografia original)
Los diversos objetos de la bodega, cava
rabost, como decimos nosotros, estaban
animados para celebrar dignamente la Noche
Buena, Habíase formado una orquesta en la
que una sartén llena de sutje, tocaba el
tambor, un plumero viejo hacia de flauta,
unas balanzas ya en desuso se prestaron a
tocar los platillos, y acompañaban a un nutrido coro de botellas, de todas clases, colores
y dimensiones. Los demás artefactos eran
los bailarines. Miraba a estos últimos con
envidia, un tapón, que casi recubierto de
papel de estaño estaba sujeto al gollete de
una botella, por unos alambres y bramantes;
botella que se diferenciaba totalmente de las
otras pues su color verde oscuro contrastaba
con el de las demás. Muy bonita era, por
cierto, pues ostentaba rótulo dorado con
letras rojas, diferente del modesto de la casi
totalidad de los otros, que eran blancos con
las letras negras.
Destacábose majestuosamente en un estante
encima de las demás y lloraba dicho tapón
lágrimas de corcho al ver que los alambres le
retenían pegado al gollete.
Después de tocar una sinfonía a toda orquesta y a todo coro, dióse principio al baile con
una jota que bailaron con singular maestría,
unas tenazas ya anticuadas y un cacharro.
Siguieron valses, polkas, americanas, etc., y
la confusión iba en aumento y seguía nuestro
tapón desde su observatorio. todas las fases
del baile medio muerto de envidia, por no
poder tomar parte en la danza sobre todo
cuando veía a una gentil candileja que le
guiñaba el ojo, seducido sin duda por la
brillantez de su vestido plateado.
Cansados de bailar organizáronse en coro,
cantando a voces solas un himno a Esopo en
alabanza suya, por su don especial de hacer
hablar a los seres inanimados.
Distinguiéronse mucho un porrón que cantaba de tenor y dos llaves llenas de hollín como
a tiples.
Basta de canto, dijo por fin un escalfadó de
cobre decano de todos los personajes allí
reunidos; vamos a contar alguna historia,
cuento o lo que sea, para terminar dignamente nuestra juerga. – Yo contaré una historia,
la de los lenguados, dijo la sartén con voz de
metal, pues los conozco a fondo. No replicole
l’escalfadó, que por su respetable edad
ejercía de presidente, que nos diga algo el
tapón de corcho de la botella bonita, que
habla dos lenguas y ha corrido mucho mundo; además justo es que se divierta hablando,
ya que no puede bailar. Sí, sí, que nos cuente
algo de su vida, dijeron a coro los otros miembros del rabost.
Señores, dijo el tapón, puesto que todos me
pedís os haré algún episodio, creo yo no os
desagradará conocer mi vida, quien soy, y de
dónde vengo; prestadme pues atención, que
seré todo lo breve posible en tal relato.
Sentáronse las tenazas con las piernas
abiertas, fatigadas aun del baile, echose el
plumero largo en el suelo y descansó la
sartén cansada de aguantarse en un pie; los
demás optaron las posiciones que juzgaron
más cómodas y prosiguió de esta manera el
orador tapón, después de estornudar u enjuagarse la boca.
No siempre he andado solo por el mundo. De
antaño mis fibras iban unidas a las de otros
compañeros y juntos formábamos la corteza
de un chaparro, que se erguía lozano y hermoso en una montaña de Andalucía. Deslizóse nuestra vida tranquila y alegre nueve o
diez años, hasta que una mañana de verano
.unos hombres armador de hachas, nos
separaron del tronco que nos dió vida. Nos

rajaron con un cuchillo y dividida nuestra
corteza en pedazos, yo con algunos trozos
más de fibra nos sentimos transportados lejos,
muy lejos.
Nos metieron en una caldera, yo creí morir.
Primero el humo nos asfixiaba, después el
agua hirviente penetró por nuestros tejidos y
nos hinchamos, y crecimos mucho. Rasparon
nuestra espalda desgarrándonos los vestidos,
que tanto tiempo nos habían preservado del
calor y de la intemperie. Y vuelta otra vez a
viajar.
En vez del panorama cuasi inanimado que
había visto toda mi vida, me descargaron en el
patio de una casa muy grande, donde vi hombres que me miraban con envidia y no me
daban punto de reposo, haciéndome pasar de
mano en mano. Será trefino, se decían. Me
encajonaron y !Oh crueldad! Me apretaron con
una prensa para enfardar hasta que quedé
plano como un ladrillo después de crujir mis
fibras horrorosamente. Quedé a obscuras y
sentí moverme de un lado a otro durante
muchos días, hasta que una mano, piadosa sin
duda, compadecida de mi tormento, desató las
cuerdas que nos tenían sujetos y respiramos
libremente: ojalá no lo hiciera, pues fue para
mayor tortura, ya volviéndonos a hervir ya
condenándonos a ser cortados en rebanadas;
y por fin la acerada hoja de un cuchillo me
separó de las otras fibras mis compañeras,
prosiguiendo desde este momento mi odisea,
solo por el mundo.
Un buen obrero me redondeó y quedé hecho
un tapón siendo la admiración de la cuadra.
Todos querían verme, a todos deslumbraba
con mi blancura, fui mimado, festejado, acariciado .largo rato. Echado al cesto con los otros
de mi especie, pronto me confundí con ellos y
fui uno de tantos.. Me embalaron después con
mis compañeros y viajamos mucho. Me parecía un sueño, y al despertar ya no entendía a
la gente. Hablaban una lengua diferente de la
que yo había oído desde mi infancia.
Me apretaron por fin con una máquina, u sujeto
por alambres estoy siendo la salva guardia del
vino de esta botella, el mejor y más caro que
se fabrica en Francia en donde nos exportaron.
En mis continuos viajes he aprendido mucho, y
una de las cosas que mi experiencia ha comprobado, es que el estado de esclavitud en que
me hallo es el más horrible de los tormentos,
por eso mientras vosotros bailábais y reíais, yo
lloraba corcho al ver mi insuficiencia y cautiverio. ¿Cuándo sonará la hora de mi rendición?
Yo... Al llegar a este punto de su discurso
callóse el tapón, interrumpido por el ruido que
hizo la llave al dar vuelta a la cerradura. La
doméstica acababa de entrar en la bodega con
una luz de mano. Todos los objetos permanecieron quietos. Cogió la botella verde del tapón
hablador y, cerrando otra vez la puerta se la
llevó.
En el comedor, la familia celebraba la Noche
Buena riendo y cantando. Los pequeñuelos
habían encendido el árbol de Navidad, la
infinidad de lucecitas colgantes que cual estrellas que en la noche serena se dibujan y brillan
en el firmamento, esparcían su débil luz en el
salón, entonando al mismo tiempo cánticos de
alegría para celebrar el nacimiento del NiñoDios.
Llegó la doméstica con la botella y
¡champagne! gritaron los pequeñuelos agitando sus manecillas.
El hombre grave rompió los alambres y bramantes, y al sentirse sin nada que le sujetaba
saltó el tapón ebrio de gozo, gritando:

¡Viva la libertad!
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Entrevista a Josep Vigas Massoni
propietari d’una fàbrica
amb una llarga història
El senyor Vigas, propietari de la fàbrica Vigas de Palafrugell, és un industrial surer que va començar la
seva activitat laboral fa més de seixanta anys.

Entrevista a Antonio Ponce,
tota una vida treballant
el suro

Antonio, vostè és de Palafrugell?
No, jo sóc de Madrid, però al 1936,
quan estallà la guerra, vinguérem cap
aquí, i després l'any 42, ja ens hi
establírem definitivament.

A quin any s'establiren a Palafrugell?

Quantes hores al dia funciona la
factoria? Esta oberta tot l'any?

Els orígens de la casa Vigas de
Palafrugell, es remunten a l’any
1887, l’any 1987 vàrem celebrar el
centenari.

De 8 a 12 h, i de 14 a 18 h, quaranta
hores setmanals, dissabtes i diumenges tancat. La fàbrica està oberta tot
l'any menys a l’època de vacances,
del 28 de juliol al 23 d'agost.

Sempre han fabricat el mateix
producte?
Sí, sempre hem elaborat el mateix
producte: taps de vi i de cava. Aquí,
a Palafrugell, fabriquem els taps de
vi, i, a Palamós, on tenim una petita
filial Can Ribot, els taps de cava.
D'on prové majoritàriament la
matèria primera per a la fabricació
de taps?
Aquesta ve d'Extremadura i Andalusia...
Quina producció de taps de vi
tenen aproximadament cada any?
Venem uns 55 milions de taps a
l'any.
És un inconvenient o un avantatge
l'emplaçament actual de la fàbrica,
en ple centre urbà de la vila?

Quina és l’època més forta de
treball?
Tenim feina quasi tot l'any, l’època
més forta del tap de cava és setembre, octubre, novembre. Però, en
canvi, el tap de vi, la venda es manté
estable tot l'any.
Qui són els principals consumidors
del seu producte, el mercat nacional o l'internacional?

Quants treballadors té la fabrica
en l'actualitat?
35 treballadors aproximadament,
però també tenim gent que fabrica a
fora, a Cassà i Llagostera.
D'on prové
personal?

majoritàriament

Majoritàriament de Palafrugell
rodalies (de la comarca).

el

i

Quin és el nivell de mecanització
de la fàbrica, nombre de màquines, antiguitat d'aquestes, funció
que duu a terme cadascuna d'elles?
La seva mecanització és total, amb
la més moderna tecnologia. Aproximadament hi deu haver unes quaranta màquines, però no hi ha antiguitats,tot és modern i automatitzat.
De totes les que tenim, la més antiga
és la de llescar, que és l'única que
no ha evolucionat, la d'esmerilar
tampoc no ha evolucionat gaire.

Jo havia fet quasi de tot; havia treballat
d'esquilet (els esquilets, que sovint
eren nens, eren els aprenents que
ajudaven a la fàbrica), a la màquina de
barrina, a la màquina de fer paper, a la
de fer llana; a la màquina de carrar, a
la d'escapçar a ma, a la màquina de
serra, a la d'esmerilar, a la llopa, a la
màquina de marcar quan això es feia a
mà, també vaig triar a mà i a màquina,
havia posat parafina, en fi, de tot una
mica. De fet vaig ser l'encarregat de la
fàbrica i ho havia de conèixer una mica
tot. El que ho havia fet mai a la fàbrica
va ser carrar i llescar, però també en
vaig aprendre pel meu compte.
A quina edat va començar?

Tractem els dos mercats. Nosaltres
venem a cellers (els que preparen els
vins), que són els nostres consumidors directes, del país i de fora; a
l'estranger venem a França, Suïssa,
Argentina, Itàlia; un deIs consumidors
més importants són els francesos.
Tenen algun tipus de certificació
de qualitat?
Sí, tenim l'ISO 9002.

No és un inconvenient ni un avantatge. És una fabrica que no fa fums ni
fresses, no molestem gaire a ningú.

Vostè havia treballat en una fabrica
de Palafrugell; ens podria dir quina
era la seva feina?

Hi ha algun tipus de conveni o
d'associació amb les fàbriques
surotaperes de Palafrugell?
El que hi ha és l' Associació d'Empresaris Surers (Aecork), associació de
les comarques de Catalunya; el meu
fill n'és el president.
Com veuen el futur de la seva
fàbrica?
Sóc optimista, veig bé el futur de la
fàbrica, els meus fills han volgut
continuar el negoci i algun nét potser
també ho farà. A la zona industrial de
Palafrugell farem una nova nau on es
traslladarà tot el procés de fabricació
de taps de Palamós i de Palafrugell, i
aquí, en aquesta fabrica on estem
nosaltres ara, es faran els acabats.
I el futur del sector?
En el sector hi ha joventut, gent amb
interès, es volen fer millores en infrastructures... crec que hi ha suro per
estona.

Vaig començar a l'indústria l’any 43 a
l'edat de 13 anys; de fet els vaig enganyar dient que en tenia 14 (que era
l'edat que demanaven per entrar-hi),
però només em faltaven 4 mesos per
fer-los.
Quantes hores treballava?
Es treballaven 8 hores, però com que
eren temps dolents, de vegades no hi
havia llum i ens feien marxar cap a
casa; si per exemple a les 5 de la tarda
tornava la llum, tornàvem a la feina i es
treballava fins a la nit, fins que féssim
les vuit hores. De gran havia fet més
hores a la fàbrica. També us vull dir
que a moltes famílies ens interessava
treure'ns un sobre sou i treballàvem els
vespres i diumenges a casa i, fins i tot
de vegades havia anat a treballar a
casa d'algú altre. En aquella època ja
hi havia economia submergida!
Algú de la seva família també hi
havia treballat?
Sí, quasi tots.
Creu que actualment la gent valora
aquesta matèria primera?
Sí, perquè al principi deia que el plàstic
desplaçaria el suro, però en el fons no
ha passat. Un tap de plàstic és molt
lleig, fa mal efecte.
Quines històries i anècdotes li han
arribat de l’època artesanal deIs
tapers?
Doncs que el taper era l'home que més
disfrutava en aquells temps. Es troba-

ven i deien: "què farem? Anem a fer
un suquet? " Deixaven la feina i ...
au ! . "Anem a esmolar? " i se n'anaven a la Bisbal, i això que a Palafrugell ja n'hi havia d'esmolador. Sabien
viure bé,. sí ! Ah !i sempre anaven ben
vestits, amb “coll i manguito".
Quan vostè treballava a la fàbrica,
hi havia gent que cantava treballant?
Sí, jo, i em van arrissar (estirar les
orelles). A la fàbrica no deixaven
cantar ni xiular. El cantar a la fàbrica
era cosa d'altres temps.
Havia vist algun concert de la Taponera?
Sí, el dia de Pasqua, el dissabte al
vespre, a Palafrugell vam tenir l'honor,
acabada la guerra; de sentir-ne la
primera cantada. Els diumenges,
després de missa, es cantaven les
caramelles al mig de la plaça. Això ho
hem aconseguit!.
Quines diferencies troba que hi ha
entre l’època en que vostè treballava i l’època actual?
Que llavors la feina era més aviat
manual, i ara tot és mecanitzat i electrònic.
Segons Josep Pla Palafrugell era
una vila. de tavernes. L'ha viscut
vostè aquest Palafrugell?
I tant ! Agafeu paper i llapis i començaré a nomenar tavernes: "cal Menut"
una de les més antigues en el carrer
Torres Jonama, "can Galzeran" que
també era barberia, "can Batllem",
"can Moriscot" que era fleca, botiga i
taverna, "can Moner", "can Carbús",
"can Tarins", "can Pere Moro" on també feien menjars, "can Pau garnatxa"
que la tenia molt bona, "can Freixes",
"can Morangues", "can Pela", '."can
Roer"...
Coneix el Museu del Suro de Palafrugell? Que li sembla?
Si. Per Palafrugell el Museu esta molt
bé; però podria tenir tres vegades més
de maquinaria per exposar. Llàstima
que l' espai que tenen és petit. I tinc
l'honor de participar en una activitat
programada des del Museu; quan hi
ha un grup interessat, els ensenyem
com es treballava antigament el suro:
llesquem a mà, carrem a mà i després
fem anar la màquina de ribot.
Moltes gracies, senyor Antonio.
De res, home. A disposar !
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Breus
La generalització
de l’ús del tap de
suro és el punt de
partida de la
indústria surera
A finals del segle XVII coincidiren dos
fets que impulsaren la creació deIs
primers tallers a França dedicats a la
fabricació de taps. Per una banda i,
continuant una manera de fer que es
remuntava als celtes, Dom Perignon,
frare benedictí de la Champagne, sistematitzà el mètode champenoise, la
conversió del vi en escumós per una
segona fermentació dins l'ampolla. En
l'elaboració i comercialització d'aquesta
beguda utilitzà ampolles d'un nou tipus
de vidre més resistent i tapades hermèticament amb taps de suro.
El consum del vi escumós s’estengué
per França i Europa ràpidament. Aviat
tots els vins de qualitat adoptaren el tap
de suro. La necessitat de matèria primera portà la manufactura cap a les zones
del sud, establint-se a Catalunya durant
el segle XVIII, revaloritzant aquest
recurs forestal de la zona i aportant
gradualment gran quantitat de mà
d'obra fins convertir-se en la principal
indústria transformadora.

Els educadors
del museu són
els conductors
d’una experiencia sorprenent
Potser que primer de tot ens presentem.
Som l' equip que portem a terme les
visites didàctiques al Museu del Suro de
Palafrugell.
L' any 1996 vam signar el primer conveni amb el Musen del Suro i vam passar
a ocupar-nos de les visites guiades a
les exposicions (permanent i temporals).
Per a nosaltres tot aquest món del suro
ens resultava totalment nou, igual que
ho és per a la gran majoria de la gent.
Vam submergir-nos en la informació a
que vam accedir i la veritat és que hi
vam descobrir una temàtica realment
interessant.
Ha passat el temps i a hores d’ara
l’experiència ens ha confirmat que, com
ens passa a nosaltres, el Museu sorprèn a tothom. Quan els grups escolars
visitants arriben al Museu del Suro,
s'introdueixen en tot un vocabulari nou,
en un procés artesanal i industrial que
els sobta. Tot el que veuen i aprenen en
el Museu no els deixa indiferents.
I voldríem acabar amb una frase que un
dia una professora ens va dir després
de la visita, que reafirma el que hem
comentat fins ara:
"Mai més em tomaré a mirar un tap com
abans"

ARTEMIS S.C.C.L.

Cultura
El suro va ser un element
transformador de la forma de
vida de la comarca
Palafrugell, a nivell històric, ha ocupat una important posició
en l' elaboració del suro. En els orígens, a principis del segle
XVIII, la manufactura tapera es va anar introduint com una
tasca complementària de l'agricultura, per arrelar i ser l' element transformador de la forma de vida de la comarca, fent-la
depenent d'aquesta indústria adquirint la seva plenitud durant
el segle XIX en el que s'ha anomenat l'edat d'or del taper.
Però aquells primitius temps de l'artesanat, en que els tapers
feien els taps amb ganiveta, asseguts al voltant del taulell, i en
que cada tap constituïa una petita obra d’art, van cedir el pas,
en el s. XX, a la moderna indústria, al progrés tècnic i al naixement d'un proletariat sotmès al dictat de les màquines. Per
això, en la fabricació de taps, hem de parlar d'un abans, l'artesanat, i d'un després, la mecanització, amb l'aparició de grans
fàbriques que empleaven centenars d’operaris.

El sector surer és present a Palafrugell encara
d’una forma important
Palafrugell ocupa un paper molt important en la fabricació de
suro, de les 67 fàbriques que hi ha a Catalunya, 12 es troben
en aquesta població. Aquestes es dediquen a la fabricació de
taps de vi, taps de cava, aglomerat continu, roba de suro i
altres especialitats; donen ocupació a 250 persones, un nombre elevat en comparació amb la xifra d'ocupació en aquest
sector a Catalunya amb 1100 treballadors. Una fàbrica de taps
de vi en un dia pot fer entre 10.000 i 20.000 taps, mentre que
una fàbrica de taps de cava pot fer-ne entre 350.000 i
650.000. La matèria primera prové majoritàriament
d’Extremadura, d’Andalusia i de Catalunya. Catalunya exporta
suro als cinc continents, però principalment a Europa i Amèrica. França, Itàlia, Estats Units, Alemanya, Portugal són, per
ordre d'importància, els països que reben un volum més
important d'exportacions.

Cantar era un dels entreteniments amb més afeccionats
En l’època que no hi havia televisió, electricitat ni les modernitats que podem gaudir en l'actualitat, els entreteniments del
dia a dia es basaven en grans passejades al camp, a la platja,
les anades al casino o a la taverna... i a l'hora de treballar se
sentien càntics i cançons arreu per fer més passables les
hores de la feina. En el treball del suro han quedat moltes
cançons que ens retornen a l'activitat artesanal.
Un fragment picaresc d'una cançó recollida a les Gavarres
cantada pels peladors deia així:
"Ara que fa fresca i no pica el sol,
no fem massa gresca, que l' amo no ho vol;
Que a la matinada mai els rebaixins1 ,
Donen la fiblada tan calces endins. "
I un altre de Francisco Marull fa:
"Cuytém! Ja les sis toquen,
a treballar anem.
Ja foc en la perola i
lo bullidor ha encès... ..
Ja'l carrador del suro
fa llescas diligent
i a tota pressa escairen
los aprenents vailets."
1

.- Rebaixí (Crematogaster scutellaris): Formícid molt habitual en les
suredes que nidifica en el suro pelagrí i pessiga als peladors.

No perdem les paraules
Born: Nom de les pannes de
suro que comencen a formar-se
en la soca. Es diu "fer el bom"
quan es treu tot el suro que
envolta a l’arbre en una sola
peça en comptes de dues.
Carrac: Prisma rectangular que
es talla de la llesca per fabricar
els taps a mil, a màquina esmeril o amb màquina de ribot. serà
més o menys ample segons les
classes de suro i el tamany que
tindrà el tap que se’n derivi.
Carrador: Treballador encarregat de fer carracs.
Carrar: Fer carracs.
Dames joanes: Taps cònics de
18 i 20 línies (40,5 i 45 cms) de
llargada, destinats a tapar
garrafes, bidons i ampolles amb
aquest nom.
Escorpit: Capa de l'escorça
d'una alzina surera compresa
entre el suro i la fusta. Aquesta
capa és la que genera el suro.
Quan és sencera cobrint la soca
de l’arbre, s'anomena "camisa".
Matxot: Suro de la primera pela
que ve després del suro verge o
pelagrí.
Panna: Peça o llenca de suro
que s’arrenca de l’arbre en
pelar-lo.
Pelagrí: Primer suro que dóna
l’arbre quan no ha estat mai
pelat. No serveix per a fer taps i
es destina a conglomerats.
Rebaixí: Formiga negra molt
petita i amb el cap vermellenc
que construeix el seu niu dins la
pela de suro. Produeix una
picada dolorosa.
Salabrell: Cistell de jonc o de
vímet amb un mànec per treure
els taps del rentador. Dit també
salabret.
Suberina: Substància que
prepondera més en les cèl·lules

del suro, hi entra en
proporció
d’un 70%, això li confereix la
impermeabilitat.
Tap de suro: Tap que s’empra
des de l’època grega (S. v a.C.)
per tapar àmfores. Al segle XVIII
es comercialitza pel tancament
hermètic de garrafes i ampolles;
les seves principals característiques s6n la lleugeresa,
l’elasticitat,.la impermeabilitat i
la seva resistència mecànica.
Taper: Obrer que fa taps de
suro. Hi ha altres noms que
desigen als tapers:
'Taperalla', en sentit despectiu,
es refereix a tots els de l'ofici;
'Taperas', dit de l'obrer molt
expert en l' art de fer taps a mà.
Tatxar: Extreure tatxes. La tatxa
és un tros triangular o quadrat
de suro que s’arrenca quan
encara és a l’arbre per saber-ne
el gruix i les qualitats.
Toscar: Treure la part llenyosa
de les pannes, aquesta no
serveix per fer taps.
Es feia sempre després d'haver
bullit el suro.
Trefí: Antigament els taps de
cava s’anomenaven així. És una
paraula d’origen francès que fa
referència als taps més fins, als
millors. Eren taps de gran tamany que s’havien de fer amb
un suro molt gruixut (amb disset
o més anys de cria), compacte i
de qualitat excepcional. Durant
molts anys el suro de les Gavarres fou famós per aquesta
especialitat.
Vena: Capa del suro que denota el seu creixement; la vena
determina la crescuda que cada
any fa el suro mentre és a
l'arbre i que forma el seu gruix.
Comptant les seves venes
podrem saber quants anys té el
suro.
Xantilló: Mostra de cent carracs
o taps.
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De generació en generació ens van quedant les expressions
Com en tots els oficis, el treball del suro ha generat un argot, un parlar específic de la gent que formava part d'aquest sector. Són paraules que han passat de generació en generació i que van més
enllà ja que ens ajuden a conèixer i entendre una època del nostre passat. Algunes expressions
s'han perdut, d'altres encara les utilitzem... heus aquí un petit exemple:
Fer esquena de bullidor:
Tenir l' esquena molt ampla.
Els bullidors solien ser
homes corpulents per tal de
poder carregar i descarregar
el suro dels dipòsits per
bullir, el qual un cop moll
pesava molt.
Demà
bullen: Aquesta
expressió s’utilitza per
recordar que a l’endemà ens
hem de llevar de bon matí.
Té el seu fonament en que
l'operació de bullir començava a les primeres hores del
matí.
Un tap com una coca: El
tracta d'un tap aplanat,
aixafat. En I'argot surer una
coca és un tap o un carrac
més ample que alt.
Fer escala de pelador: Fet
de pujar una persona sobre
I'espatlla d'una altra per
poder voltar el suro i d'aquesta manera pelar-lo.
Fer dilluns: Costum, molt
arrelat entre els tapers, de
no treballar en aquest dia de
la setmana i fer sortides i
dinars a la platja.
Es un estamenyaire: Dit
d'un mal treballador; un
estamenyaire és un taper

poc coneixedor de l’ofici.
Fer gros : Fer trefins.
Fer petit: Fer taps de mida
petita.
Fer saltar taps: Sacsejar
els taps dins, d'un cove per
triar els que no són de la
mateixa classe.
Fer rellotges: Fer els taps
amb massa perfecció.
En tot troba taps: Dit de la
persona que en tot troba
obstacles, inconvenients...
Passar-ne els taps: Acabar-s’ho tot.
Es tinar li put: El tinar és la
taula a on treballaven els
carradors. Aquesta expressió s’utilitzava per definir a
un carrador poc amant del
treball.
Que tosca!: Persona curta
de gambals, barruera...
Ésser com una rusca:
Ésser poc amable. La rosca
és l' escorça exterior del
suro, la panna de suro no
treballada.
Tustar el rusc: Pegar a

l’esquena. Aquesta expressió prové de quan es cullen
els eixams d'abelles, per
fer-les entrar en el rusc es
tusta amb un bastó la part
de sobre i així les abelles hi
entren amb més facilitat.
La veritat sura com l'oli:
La diferencia de densitat
d'aquest líquid respecte de
l'aigua fa que tingui la
tendència a situar-se per
sobre d'ella, és a dir, sura.
.
Fer una segada: Haver fet
més taps deIs que generalment pertoca. S'usa en el
sentit de fer taps mal fets.
Ets un tros de suro; ets
un cap de suro: persona
talosa, curta de gambals.
Té el cor de suro; per cor
té un tros de suro: Persona insensible.
A cada casa hi ha una
fàbrica: Expressió que
sorgí durant l' edat d'or de la
i ndústria
suro-tapera
(mitjans del s.XIX) que
definia així el fet de la
dedicació de tot el poble en
la industria suro-tapera.
Josep Pla també remarca
aquest tipus d'expressions

en el seu llibre. El meu país
(Barcelona, 1968).
Aquesta qüestió és de molt
mal pelar: Paraules que
utilitzen els peladors al bosc
davant dels arbres que per
una o altra raó consideren
difícils.
Aquesta persona és de
molt mal toscar: Es diu de
les persones tossudes, de
maneig difícil, com els toscadors davant d'alguna panna
de suro.
No n'hi ha més de tallats!:
Per significar que, de carracs, no n'hi ha més.
Ens han donat quartes per
primeres: Ens han enganyat, pensant en les diferents
qualitats deIs taps.
És una remarca: Elogi, "és
una primera"
És un mal carrac: Judici
despectiu sobre una persona.
El passarem pel procedé:
En el sentit de fulminació
deIs adversaris, absoluta i
definitiva (procedé era un
procés de selecció deIs taps
per eliminar els dolents)

genda Agenda Agenda Agenda
A Palafrugell, a part
del Museu del Suro,
també es pot visitar:

Fundació Josep Pla
Exposició permanent
sobre l’escriptor
C.Nou, 51
17200 Palafrugell
Telf. 972 30 55 77

Jardí Botànic de la Caixa de Girona

Conjunt històric i arqueològic de St. Sebastià
Dalt de la muntanya de St. Sebastià hi podeu veure el
far, l’edifici de l’hostageria, amb una torre de guaita
declarada Bé Cultural d’Interès Nacional, i un jaciment
ibèric.

Per més informació telefoneu al Museu del Suro
Telf. 972 30 78 25

Farinera de Castelló d’Empúries
C. Sant Francesc, 5-7
17486 Castelló d’Empúries
Telf. 972 25 05 12

El Museu i la fundació ofereixen una
entrada conjunta per
a les visites individuals.

Col·lecció d’Automòbils Salvador Claret
Carretera Nacional II, km 698
17410 Sils
Telf. 972 85 30 36

genda Agenda Agenda Agenda

Cul de tap
Per saber-ne més

Sabies que...

... la barreja de pelures, escapces, trossos de
suro dolent i ruscalls degudament triturats,
s’empraren principalment per la fabricació de
linòleum? (linóleum és un producte industrial fet
a base de pols de suro i oli de llinosa.)

... el suro se solia pesar a quintars? (un quintar
correspon a 41,60 kg a Catalunya; 46 kg a
Andalusia i Extremadura; 100 kg a França...)

... un fardo de suro equival a 30.000 taps? I que
els aprenents en feien un de franc per aprendre
l’ofici?

... en les excavacions arqueològiques de Pompeia van trobar àmfores amb taps de suro?

... l’inventor de la ganiveta de llescar amb guia
fou Antoni Cendrà al 1836, veí de Palafrugell?

... els antics tapers usaven la floridura del suro
per curar-se les ferides? I que, amb el descobriment de la penicil·lina, s’adonaren que una part
d’aquests fongs eren de la família del penicilium?

... amb la pols del suro s’han fet pólvores per al
maquillatge de les senyores?
... en l’Edat Mitjana el suro s’havia usat per fer
taüts amb la inútil esperança de conservar els
morts més temps?

... moltes ganivetes de llescar s’han conservat
per què a les cases les usaven per a tallar el
pa?

... la pols de la màquina d’esmeril produïa una
malaltia respiratòria? (Aquesta pols es començà
a recollir quan es destinà a alimentar als cremadors de calefacció aprofitant el seu gran poder
calorífic).

... es pot saber el fabricant del tap per la marca
de sota la xapa, en el tap de cava, o per unes
petites inicials en el tap de vi?

... la forma del bolet que té el tap de cava es
deu només a la pressió del coll de l’ampolla i
que quan surt de fàbrica és cilíndric?

... hi havia dones que cuinaven per a les que
treballaven a la fàbrica?
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Entreteniments Sopa de lletres
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Entreteniments Jeroglífic
A quin carrer estarà ubicat el nou Museu del Suro?

C/

+Margall

Entreteniments Ressegueix
Ressegueix els números i dibuixaràs una eina molt útil relacionada amb els taps, si repares i ordenes les lletres trobaràs el seu
nom en català i castellà.

Entreteniments Especial
Verticals:
A. Amunt, nucli del municipi de Palafrugell amb Jardí Botànic.
B. Obrer que fa taps.
C. Nom del primer suro que dóna l’alzina surera quan no ha estat mai pelada
D. Màquina de....utilitzada per fer els taps tot arrodonint carracs.
E. Quercus....n nom científic de l’alzina surera.
F. Segon suro que surt després de la primera pela.
G. Planxa de suro
Horitzontals:
1. Municipi del Baix Empordà important pel seu port comercial.
2. Treure la part llenyosa d’una panna de suro.
3. Coral nascuda dels treballadors del suro a Palafrugell.
4. Extreure tatxes.
5. Aparell per produir gas pobre.
6. Qui fa carracs (masculí)

HARBÓSTRICUIXASACOCO

Entreteniments Posa noms
El galet, el cabeçat i el tap de vi estan en diagonal
El tap de bóta, el de vi i el d’àmfora estan a la dreta
El puntut, el galet i el de cava són a l’esquerra
El galet, el ple rodó i el d’àmfora són a baix
El d’”aspirina”, el de vi i el de cava són a dalt

1

2

3

4
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9
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35 preguntes

sobre un tap

Què és aquest objecte?
De quin material està fet?
Per què és d'aquest material?
Quines són les seves propietats?
Sempre s'ha utilitzat aquest material?
Quants anys fa que se'n fabriquen?
Quina és la seva funció?
Està fet de diferents peces?
Si és així, com s'enganxen?
Quina forma té?
Per què té aquesta forma?
Quin líquid ha de tapar?
Està fet a mà o a màquina?
Quants anys fa que se'n fan a maquina?
Quant pesa?
Quant val?
És dur?
És vell (ja l'han fet servir) o nou (encara està per utilitzar)?
Quant fa de llargada?
I de diàmetre?
Quin gust té?
Quina olor fa?
Quina és la procedència de la matèria primera d'aquest tap?
Quin és el nom científic de l'arbre que produeix aquest material?
On l'han fet?
Quina fàbrica l'ha elaborat?
Quantes màquines han fet possible la seva fabricació?
Té alguna marca?
Si és així, què vol dir?
Quin serà el seu destí final?
Es pot tornar a fer servir?
Es pot reciclar?
Que són aquests foradets que té?
Es pot podrir?
Si el llences al foc cremaria?
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