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JUSTIFICACIÓ
Dintre del projecte educatiu “La Reial Fàbrica. 300 anys d’innovació, memòria i territori”
i coincidint amb les Jornades que organitza la A.C la Fontanella “Tota pedra fa paret” es
dissenya una activitat al voltant dels recursos forestals de Costur, en tant i en quant la
“malea” va estar un sector econòmic en la localitat i un recurs imprescindible per al
funcionament dels forns de ceràmica de la Reial Fàbrica del Comte d’Aranda s. XVIII i per
a les consegüents fases d’industrialització de la producció de ceràmica i taulell durant el
segle XX.
L’ofici de tallador solia ser un complement econòmic dels agricultors de la comarca de
l’Alcalatén i d’alguns pobles propers com Sant Joan de Moró. Joaquin Escrig Fortanete a
la seva història de Llucena ens deixa relatat en relació amb l’economia dels masos,
indicant que durant el segle XX “(..) uno de los trabajos que más jornales ha
proporcionado, hasta que se modernizó la industria cerámica, era la tala de malesa para
los hornos de las fábricas de ceràmica(..)”1.
En el cas de Costur que forma part del municipi de l’Alcora fins 1841, el sotabosc del seu
terme va ser una font essencial d’aquest tipus de combustible, degut a la seva
proximitat, havent fins i tot majoristes que s’encarregaven de recollir els gavells i
transportar-los en carro i després amb camió a diferents fàbriques ceràmiques.
Antonio Nomdedéu, últim terrisser de l’Alcora ens fa un relat complet del que significava
l’aprovisionament de llenya per als forns:
“Per les seves propietats, preferíem la “malea”, la llenya dels “ermets” del terme (terres
ermes , no conreades, domini del coscoll i plantes aromàtiques com el romaní o el timó).
Aquests arbustos, una vegada tallats, tornaven a brollar als 4 o 5 dies. També és gastava
llenya procedent de la poda dels arbres, sobre tot olivera i també de pi, però no
s’utilitzaven a soles, sinó que es barrejaven amb la “malea”. Als anys 80 va començar a
mesclar-se la “malea” amb fusta de palets, sobres d’asserradores, etc. Es comprava
llenya als llauradors que havien podat els seus camps i per una altra banda als
especialistes, com ara talladors i transportistes.
El procés de fer “malea” s’encetava amb el treball del tallador, primer tallava les mates
per a fer les preses; després es desplegava un cordell d’espart amb una mesura de 2
braços oberts, col·locava una presa amb el tronc a sobre del cordell i les rames cap a
l’exterior; a continuació un altra presa en sentit contrari, la tercera en la mateixa direcció
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que la primera i finalment la quarta, que era més petita i era d’alguna planta que no
punxava ja que era la part per la qual es manipulava . Finalment es lligava i ja quedava
preparat el gavell , que pesava entre 6 a 6,5 quilos. Els tractants compraven com a unitat
de mesura el gavell: 16 gavells una càrrega.
Els matxos transportaven una càrrega per viatge i el port de carro o camió podia estar
entre 60 a 80 càrregues.”2
La fabricació ceràmica i també la construcció del propis edificis industrials va requerir la
“malea” no només per a la cocció ceràmica. Dintre del projecte també s’estudiaran més
endavant altres tipologies de forns, com ara els d’algeps i cal. Imprescindibles matèries
primeres per a la Reial Fàbrica que s’empraven en la construcció i reparació de les
instal·lacions fabrils i en la fabricació dels motlles per a l’elaboració de les peces
ceràmiques.

L’ACTIVITAT. Jornada del dia 8 d’octubre.
Introducció
El segle XVIII amb la fundació de la Reial Fàbrica serà un moment de canvi econòmic i
social per a les terres de l’Alcalatén. Al ritme habitual de les viles se sumarà la presència
de “forasters”, en aquest cas mestres vinguts de països com França, Alemanya,
Anglaterra, Holanda, Itàlia, etc. i d’altres mestres escultors, pintors i alquimistes d’altres
parts de la península. Les ordenances de la Fàbrica i d’altra documentació ens deixen
testimoni de que la convivència entre nouvinguts i personal autòcton no va ser sempre
amistosa, al mateix temps veiem que alguns d’ells augmenten el seu patrimoni llogant
molins de Llucena i comprant cases i terrenys:



(18/06/1793). Arrendament del molí batà de Llucena a Vicente Prats, maestro de
la Real Fábrica de esta villa, i Manuel Franc, pelayre de Llucena
(08/06/1789). Capítols matrimonials d’Antonio Prats Ferrer, fill de Vicente Prats,
maestro de la Real Fábrica, i Josefa Cazador, de Figueroles.

Cal pensar per tant que hi va haver un contacte intercultural que canviaria alguns
costums i tradicions. Un exemple queda constata a la festa de benvinguda del Duc
d’Aliaga en 17983.
L’activitat proposada té com a objectiu la visibilització d’aquest moment on uns que
porten espardenyes d’espart coneixen les calcetes dels nouvinguts. Per tal d’escenificarlo és proposa realitzar una acció artística on estan presents la porcellana/les calcetes i
la “malea”/espardenyes d’espart.
Accions

2

Grangel, E, Falcó. V. la cerámica olvidada. Los Nomdedéu Alfareros en l’Alcora durante 300 años. 2003.
Ajuntament de l’Alcora.
3
Veure els treballs de l’historiador José Rubio a http://www.lesuseres.es/visitantes/historia

Taller de recollida de “malea”
L’AC la Fontanella de Costur i voluntaris de la localitat van preparar una excursió amb
burres per tal de recrear l’ofici dels talladors. El matí és va encetar amb la presentació a
l’alumnat de les especies de matoll més habituals per a fer les preses dels gavells. A tal
finalitat l’AC va utilitzar unes fitxes amb descripcions adaptades a diferents edats (nom,
nom científic, olor, característiques físiques de la planta, etc). A continuació ens
desplacem als voltants del Calvari de Costur on s’estan fent treballs de desbrossament i
neteja) per tals de procedir al tallat, engavellat i carrega de la “malea”.
Destacar la utilització d’estris tradicionals com els carregadors de fusta on van nugats
els gavells a l’animal.

Taller de textures de la “malea”:
Continuant amb la Jornada, després de descarregar la “malea” es passa a realitzar
diferents activitats creatives que fixen l’atenció de l’alumnat en les diferents arbustos
que estem estudiant.
L’alumnat prem les plantes i crea textures afonant-les a una superfície de fang tendre.
Amb les diferents planxes uns altres alumnes van creant pedres amb les que es
construeixen casetes i pous de pedra en sec. Unes casetes que després es convertiran
en murals per al seu centre.

Acció artística: “fòssils d’un temps”:
Finalitzada la primera acció, es passa a realitzar la instal·lació “fòssils d’un temps” que
consisteix en fossilitzar el treball dels talladors i talladores junt a l’expressió de les
classes benestants del s. XVIII (els mestres estrangers i els comtes i comtesses).
S’explica a l’alumnat diferents qüestions socials del segle XVIII i després realitzem la
instal·lació acompanyada de diferents estils musicals de l’època: la música popular i la
música clàssica del Barroc. Els nens van diferenciant els talls musicals i actuen en
conseqüència: Musica barroca: mullen amb porcellana les calces i música popular
mullen els arbustos.
Pares, professors i membres de l’Associació Cultural participen i ajuden als nens a
estendre la roba i els arbustos ara totalment blancs i unificats: la instal·lació artística
està realitzada.

Exposició Final
Es realitza l’exposició dels treballs ceràmics cuits el dia 20 d’octubre coincidint amb la
celebració de la II Jornada sobre patrimoni a Costur: “Tota pedra fa paret”

