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MUSEU DEL CÀNTIRMUSEU DEL CÀNTIRMUSEU DEL CÀNTIRMUSEU DEL CÀNTIR    
    

OFERTA PEDAGÒGICAOFERTA PEDAGÒGICAOFERTA PEDAGÒGICAOFERTA PEDAGÒGICA    
ACTIVITATS PER A LES ESCOLESACTIVITATS PER A LES ESCOLESACTIVITATS PER A LES ESCOLESACTIVITATS PER A LES ESCOLES    

    
El Museu del Càntir d'Argentona ofereix als centres educatius de 
Primària i Secundària un conjunt d'activitats pedagògiques que els 
permetrà endinsar-se en el meravellós univers dels atuells d'aigua, la 
terrissa i la ceràmica artística a través d'un suggeridor recorregut per 
les renovades sales d'exposicions del museu i participar activament en 
el procés de creació i decoració de peces de ceràmica. 
Les activitats educatives estan especialment dissenyades per treure el 
màxim rendiment pedagògic de la visita al museu, alhora que permet a 
alumnes i professors passar una bona estona coneixent els diferents 
aspectes del món dels càntirs: formes, funcions, història, procés de 
fabricació, etc. 
Les activitats pedagògiques es fan amb monitors especialitzats, tant pel 
que fa al treball a les sales del museu com al taller de ceràmica al torn i 
la decoració d’un plat, i sovint s'acompanyen de projeccions àudio 
visuals i fitxes de treball per als alumnes.  
També es disposa de material preparatori per als professors. 
Tot plegat, fa de la visita escolar al Museu del Càntir d'Argentona una 
experiència magnífica avalada per les moltes escoles que ens han visitat 
en els darrers anys i que han valorat de forma molt positiva la seva 
experiència amb nosaltres 
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DESCOBREIX EL MUSEUDESCOBREIX EL MUSEUDESCOBREIX EL MUSEUDESCOBREIX EL MUSEU    
VISITA GUIADA AL MUSEU DEL CÀNTIR 
Sabíeu que arreu del món es fabriquen càntirs? Heu vist mai un càntir Sabíeu que arreu del món es fabriquen càntirs? Heu vist mai un càntir Sabíeu que arreu del món es fabriquen càntirs? Heu vist mai un càntir Sabíeu que arreu del món es fabriquen càntirs? Heu vist mai un càntir 
amb formaamb formaamb formaamb forma    d’animal? Voleu conèixer com eren els càntirs que va fer d’animal? Voleu conèixer com eren els càntirs que va fer d’animal? Voleu conèixer com eren els càntirs que va fer d’animal? Voleu conèixer com eren els càntirs que va fer 
Picasso? Amb aquPicasso? Amb aquPicasso? Amb aquPicasso? Amb aquesta visitaesta visitaesta visitaesta visita    gaudireu d’allò més tot descobrint la gaudireu d’allò més tot descobrint la gaudireu d’allò més tot descobrint la gaudireu d’allò més tot descobrint la 
història i les diferents formes i funcions d’aquesthistòria i les diferents formes i funcions d’aquesthistòria i les diferents formes i funcions d’aquesthistòria i les diferents formes i funcions d’aquest    atuell tan especial.atuell tan especial.atuell tan especial.atuell tan especial.    
    
Nivells què s'adequaNivells què s'adequaNivells què s'adequaNivells què s'adequa        
Educació Primària: cicle inicial, mitjà i superior. ESO i Batxillerat 
DuradaDuradaDuradaDurada    
1,30 hores (aproximadament) 
ObjecObjecObjecObjectiustiustiustius    
Donar a conèixer: 
- la importància de l’aigua per la vida i els seus usos per un món més 
sostenible. 
- els aspectes bàsics dels atuells d’aigua i el càntir (tipologies, història, 
etc...). 
- procés ceràmic: argiles, modelat, decoració i cocció. 
ContingContingContingContingutsutsutsuts    
- Projecció d’un DVD infantil on s’explica la importància de l’aigua per la 
vida (cicles inicial i mitjà d’E. Primària) o d’un DVD sobre el procés 
d'elaboració de ceràmica a La Bisbal d’Empordà (Cicle superior d’E. 
Primària, ESO i Batxillerat). 
- Visita guiada al Museu amb monitors especialitzats. 
Dies i horaris en què es pot realitzar l'activitatDies i horaris en què es pot realitzar l'activitatDies i horaris en què es pot realitzar l'activitatDies i horaris en què es pot realitzar l'activitat    
De dilluns a divendres de 10 a 13 hores. 
Cal concertar la visita prèviament. 
Nombre d'alumnesNombre d'alumnesNombre d'alumnesNombre d'alumnes    
55 alumnes com a màxim 
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ENFANGA’T AL TORNENFANGA’T AL TORNENFANGA’T AL TORNENFANGA’T AL TORN    
VISITA GUIADA AL MUSEU DEL CÀNTIR I TALLER PRÀCTIC DE 
CERÀMICA AL TORN 
Si escolliu aquesta modalitat de visita us convidem a endinsarSi escolliu aquesta modalitat de visita us convidem a endinsarSi escolliu aquesta modalitat de visita us convidem a endinsarSi escolliu aquesta modalitat de visita us convidem a endinsar----vos en el vos en el vos en el vos en el 
món del càntirmón del càntirmón del càntirmón del càntir    i la ceràmica i convertiri la ceràmica i convertiri la ceràmica i convertiri la ceràmica i convertir----vos en uns experts terrissers!. vos en uns experts terrissers!. vos en uns experts terrissers!. vos en uns experts terrissers!. 
Una manera divertidaUna manera divertidaUna manera divertidaUna manera divertida    d’aprendre a crear els vostres propis gd’aprendre a crear els vostres propis gd’aprendre a crear els vostres propis gd’aprendre a crear els vostres propis gerros de erros de erros de erros de 
fang utilitzant el torn de terrisser.fang utilitzant el torn de terrisser.fang utilitzant el torn de terrisser.fang utilitzant el torn de terrisser.    
Una experiència inoblidable!Una experiència inoblidable!Una experiència inoblidable!Una experiència inoblidable!    
    
Nivells als què s'adequaNivells als què s'adequaNivells als què s'adequaNivells als què s'adequa    
Educació Infantil 
Educació Primària: cicle inicial, mitjà i superior.  
ESO i Batxillerat 
DuradaDuradaDuradaDurada    
3 hores (aproximadament) 
ObjectiusObjectiusObjectiusObjectius    
Donar a conèixer: 
- la importància de l’aigua per la vida i els seus usos per un món més 
sostenible. 
- els aspectes bàsics dels atuells d’aigua i el càntir (tipologies, història, 
etc...). 
- procés ceràmic: argiles, modelat, decoració i cocció. 
ContingutsContingutsContingutsContinguts    
- Projecció d’un DVD infantil on s’explica la importància de l’aigua per la 
vida (E. Infantil i cicles inicial i mitjà d’E. Primària) o d’un DVD sobre el 
procés d'elaboració de ceràmica a La Bisbal d’Empordà (Cicle superior 
d’E. Primària, ESO i Batxillerat). 
- Visita guiada al Museu amb monitors especialitzats. 
- Realització d’una peça de fang al torn a l’Escola Taller de ceràmica del 
Museu. 
ObservacionsObservacionsObservacionsObservacions    
La peça realitzada al taller s’ha de deixar al taller per tal de poder ser 
envernissada i cuita. 
Al cap d’uns quinze dies aproximadament s’avisarà a l’escola perquè 
vingui a recollir-les. 
Dies i horaris en què es pot realitzar l'activitatDies i horaris en què es pot realitzar l'activitatDies i horaris en què es pot realitzar l'activitatDies i horaris en què es pot realitzar l'activitat    
Dilluns i divendres de 10 a 13 hores, 
Cal concertar la visita prèviament. 
Nombre d'alumnesNombre d'alumnesNombre d'alumnesNombre d'alumnes    
55 alumnes com a màxim. 
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PICASSO PER UN DIAPICASSO PER UN DIAPICASSO PER UN DIAPICASSO PER UN DIA    
VISITA GUIADA AL MUSEU DEL CÀNTIR I TALLER DE DECORACIÓ D’UN 
CÀNTIR A L’ESTIL PICASSIÀ 
Sabíeu que al Museu del Càntir hi ha 4 càntirs de Pablo Picasso? Si voleu 
sentir-vos com Picasso per un dia i gaudir pintant un càntir com ell ho 
feia, escolliu aquesta modalitat de visita i deixeu volar la imaginació ! 
Nivells als què s'adequaNivells als què s'adequaNivells als què s'adequaNivells als què s'adequa    
Educació Primària: cicle inicial, mitjà i superior, E.S.O. i Batxillerat 
DuradaDuradaDuradaDurada    
2 hores (aproximadament) 
ObjectiusObjectiusObjectiusObjectius    
- Introduir a l’alumne en l’obra ceràmica de Picasso, del qual el Museu 
exposa 4 càntirs. 
ContingutsContingutsContingutsContinguts    
- Projecció d’un Power Point sobre la vida i l’obra de Pablo Picasso. 
- Visita guiada a l’Espai Picasso amb monitors especialitzats. 
- Realització de fitxes didàctiques. 
- Decoració d’un càntir a l’estil picassià. 
ObservacionsObservacionsObservacionsObservacions    
El càntir decorat durant l’activitat quedarà en propietat de l’alumne el 
mateix dia de la visita. 
Dies i horaris en què es pot realitzar l'activitatDies i horaris en què es pot realitzar l'activitatDies i horaris en què es pot realitzar l'activitatDies i horaris en què es pot realitzar l'activitat    
Dimarts, dimecres i dijous de 10 a 13 hores. 
Cal concertar la visita prèviament. 
Nombre d'alumnesNombre d'alumnesNombre d'alumnesNombre d'alumnes    
55 alumnes com a màxim. 
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Espai Picasso 
VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ TEMÀTICAVISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ TEMÀTICAVISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ TEMÀTICAVISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ TEMÀTICA    
Visitant aquesta exposició temàtica descobrireu alguns dels 
interessants càntirs que normalment no es troben exposats a la 
col·lecció permanent del museu. Una bona oportunitat per conèixer el 
món del càntir des de diferents punts de vista. 
Nivells als què s'adequaNivells als què s'adequaNivells als què s'adequaNivells als què s'adequa    
Educació Primària: cicle inicial, mitjà i superior, E.S.O. i Batxillerat 
DuradaDuradaDuradaDurada    
1,30 hores (aproximadament) 
ObjectiuObjectiuObjectiuObjectiu    
- Donar a conèixer una col·lecció de càntirs d’una determinada temàtica, 
que habitualment es troben a la sala de reserva o a altres col·leccions 
públiques o privades. 
ContingutContingutContingutContingut    
- Visita guiada a l’exposició temàtica amb monitors especialitzats. 
- Realització d’una fitxa. 
- Segons l’exposició del moment, la visita es pot complementar amb un 
taller (consultar a l’hora de fer la reserva). 
Dies i horaris en què es pot realitzar l'activitatDies i horaris en què es pot realitzar l'activitatDies i horaris en què es pot realitzar l'activitatDies i horaris en què es pot realitzar l'activitat    
Dimarts, dimecres i dijous de 10 a 13 hores. 
Cal concertar la visita prèviament. 
Nombre d'alumnesNombre d'alumnesNombre d'alumnesNombre d'alumnes    
55 alumnes com a màxim 
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TEMARIS PER ATEMARIS PER ATEMARIS PER ATEMARIS PER ALS PROFESSORSLS PROFESSORSLS PROFESSORSLS PROFESSORS    
    
ÀÀÀÀMMMMBBBBIIIITTTT    1111....    LLLLAAAA    HHHHUUUUMMMMAAAANNNNIIIITTTTAAAATTTT    IIII    LLLL’’’’AAAAIIIIGGGGUUUUAAAA::::    UUUUNNNNAAAA    RRRREEEELLLLAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    CCCCUUUULLLLTTTTUUUURRRRAAAALLLL    
 
Tots els éssers vius necessiten l’aigua per a la seva supervivència. 
Sense aigua no hi ha vida i això ha estat així des de que la vida va 
aparèixer a la Terra fa milions d’anys. 
Al llarg de la història, les societats s’han format en zones on hi havia 
aigua per tal d’obtenir els fruits de la terra i assegurar la supervivència 
del grup humà. 
L’aigua és un element vital per al cos humà (el qual es composa en un 
70% d’aigua) i també és necessària per a dur a terme tota una sèrie 
d’activitats estretament lligades en la vida diària de qualsevol persona, 
com ara la neteja 
personal i de la llar, 
elaboració i cocció 
d’aliments, WC, neteja 
de la roba... 
Es calcula que en la 
nostra societat actual, 
una persona 
consumeix diàriament 
una mitjana de 250 
litres d’aigua. Aquest 
fet fa palesa la 
importància d’estalviar 
el seu consum ja que, 
a l’actualitat, l’aigua 
mica en mica està 
esdevenint un bé 
limitat i escàs. 
    
Multiculturalitat: Multiculturalitat: Multiculturalitat: Multiculturalitat:     
    
Càntirs d’arreu del Càntirs d’arreu del Càntirs d’arreu del Càntirs d’arreu del mónmónmónmón    
La vinculació entre l’home i l’aigua ha tingut un tractament diferent a 
cada cultura, si bé en totes les societats s’han creat eines 
(tecnològiques, jurídiques, econòmiques, religioses i rituals), per tal de 
canalitzar les seves relacions amb tan preuat líquid. 
Des de sempre, l’home ha necessitat atuells per tal de cercar, 
emmagatzemar, transportar i beure aigua i per això ha elaborat una gran 
diversitat d’objectes en funció del grau de desenvolupament tecnològic, 
recursos i materials disponibles de cada cultura. 
Malgrat la diferència de materials i formes (des d’escorces vegetals fins 
a peces de ceràmica, metall o vidre), la majoria d’atuells tenen la 
mateixa funció i, en general, predominen les peces de terrissa, ja que els 
elements necessaris per a produir-la (terra, aigua i foc) són abundants, 
econòmics i accessibles. 
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El fet que les col·leccions del Museu del Càntir d’Argentona acullen una 
gran diversitat de peces de ceràmica d’arreu del món (la major part de 
les quals s’exposen en l’àmbit 1 del Museu), permet que el visitant vegi 
com alguns dels atuells més comuns per a l’aigua, com ara càntirs, 
gerres, cantimplores, etc. són presents a les diferents cultures del món, 
fent palès la gran importància de l’ús d’aquests atuells a la vida 
quotidiana de l’home durant segles. 
    
Les qualitats de la terrissaLes qualitats de la terrissaLes qualitats de la terrissaLes qualitats de la terrissa    
Les qualitats que fan de la terrissa un material idoni per a la fabricació 
d’atuells per a l’aigua són: 
- Economia: és un material barat i abundant. 
-Accessibilitat: els elements per a la seva elaboració són fàcils d’obtenir. 
- Tecnologia simple: amb els coneixements tecnològics bàsics, es poden 
aconseguir bons atuells de terrissa. 
- Salubritat: la terrissa conserva bé l’aigua i la manté fresca i bona. 
- Estanquitat: els atuells de terrissa , fins i tot sense vidrar, són prou 
estancs per  a poder contenir tota mena de líquids. 
- Porositat: la porositat pròpia de la terrissa és òptima per a l’aigua, ja 
que li permet traspuar, fent que aquesta es mantingui fresca. 
- Mal·leabilitat: que permet donar la forma adequada a l’atuell, cobrint un 
ampli ventall de necessitats. 
- Decoració: permet molts acabats decoratius de gran bellesa, amb l’ús 
d’engalbes, vernissos i esmalts. 
Si bé per experiència es sabia de ben antic, està científicament 
demostrat que un càntir pot mantenir l’aigua del seu interior fins a 13 
graus per sota de la temperatura ambient. 
Això és possible gràcies a que la terrissa, per ser porosa, traspua. 
També es diu que el càntir sua o que plora. En traspuar, l’aigua que 
mulla les parets exteriors s’evapora, absorbint energia (en forma de 
calor) de l’aigua del càntir i aquesta, en conseqüència, es refresca. 
És el mateix principi pel qual el cos humà sua: en transpirar i mullar-se la 
pell, aquesta rebaixa la seva temperatura per efecte de l’evaporació de 
la suor. Aquest efecte s’accentua amb el corrent d’aire, ja que 
l’evaporació és més intensa, per això els càntirs solien posar-se en llocs 
ben ventilats de les llars. Si el càntir està sense envernissar, traspua 
amb més facilitat i manté l’aigua més fresca, a diferència dels càntirs 
envernissats, coneguts com a càntirs d’hivern pel fet que eren usats en 
l’època en la que no calia refrescar l’aigua. 
    
Cicle de l’aigua.Cicle de l’aigua.Cicle de l’aigua.Cicle de l’aigua.    
Cicle natural de l’aigua. Cicle intervingut per la humanitat. 
    
Cicle natural de l’aigua.Cicle natural de l’aigua.Cicle natural de l’aigua.Cicle natural de l’aigua.    
Amb l’escalfor del sol, l’aigua del mar s’evapora formant núvols que el 
vent mou cap a l’interior. L’aigua dels núvols cau en forma de pluja o neu 
i, en caure, forma rius i torrents o bé es filtra i es desplaça per sota terra 
en forma de rius subterranis fins arribar almar, tot tancant el cicle. 
    
    



   

VIATGES SANTAMAR SL  TELF/935805577 / 625591617  
G.C. 1058 MAIL: escoles@viatgessantamar.com   

El cicle intervingut de l’aigua.El cicle intervingut de l’aigua.El cicle intervingut de l’aigua.El cicle intervingut de l’aigua.    
L’home intenta aprofitar aquest recurs natural que és l’aigua tot 
construint pantans, embassaments, centrals hidroelèctriques per tal de 
treure’n el màxim benefici. 
    
LLLLLLLLLLLLaaaaaaaaaaaa            FFFFFFFFFFFFeeeeeeeeeeeessssssssssssttttttttttttaaaaaaaaaaaa            ddddddddddddeeeeeeeeeeeellllllllllll             CCCCCCCCCCCCàààààààààààànnnnnnnnnnnntttttttttttt iiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrrr             dddddddddddd’’’’’’’’’’’’AAAAAAAAAAAArrrrrrrrrrrrggggggggggggeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnttttttttttttoooooooooooonnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaa::::::::::::             uuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnn            eeeeeeeeeeeexxxxxxxxxxxxeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmpppppppppppplllllllllllleeeeeeeeeeee            ddddddddddddeeeeeeeeeeee            rrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiii ttttttttttttuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaallllllllllll             ddddddddddddeeeeeeeeeeee            ssssssssssssaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeejjjjjjjjjjjjaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnntttttttttttt             ddddddddddddeeeeeeeeeeee            
lllllllllllleeeeeeeeeeeessssssssssss            aaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiggggggggggggüüüüüüüüüüüüeeeeeeeeeeeessssssssssss............             
    
Els origensEls origensEls origensEls origens    
L’origen de la relació entre Argentona, el càntir i l’aigua el trobem en la 
Festa del Càntir i és un bon exemple de ritual per a sanejar les aigües. 
Aquest ritual es remunta a mitjans del segle XVII, quan una gran 
epidèmia de pesta assolava Catalunya. Argentona gairebé segur no va 
escapar de la devastadora epidèmia i, d’alguna manera, es va relacionar 
els seus efectes amb el mal estat de l’aigua de la font principal de la vila. 
Va ser aleshores que els argentonins van fer un “vot de poble” a Sant 
Domènec de Guzmán, sant patró de les aigües, per tal que els lliurés de 
tota malaltia. El 4 d’agost, diada de Sant Domènec, es beneïren les 
aigües de la font les quals, a partir d’aquell moment, tornaren a ser 
bones.  
Com a conseqüència d’aquest fet, s’inicià una intensa relació entre el 
sant i la vila d’Argentona: se li dedicà un altar a l’església parroquial, es 
fundà una confraria de Sant Domènec, la font es posà sota la seva 
protecció i s’inicià l’Aplec de Sant Domènec per tal de rememorar la 
gesta. Així doncs, cada any, el dia 4 d’agost, es renovava el “vot de 
poble” i es beneïen les aigües de la font per tal que aquestes brollessin 
sempre pures i sanes. 
Es va difondre la creença que les aigües de la font de Sant Domènec, un 
cop beneïdes, tenien propietats guaridores sempre i quan l’aigua fos 
posada en un càntir nou. Aviat s’inicià una fira de càntirs el dia de 
l’Aplec, 4 d’agost, en el que els terrissers de les rodalies venien i 
posaven la seva parada de càntirs per a proveir la demanda dels 
assistents. 
Amb el temps, aquesta festa anà prenent més importància i popularitat, 
de tal manera que va acabar esdevenint la Festa Major d’Argentona. 
1951: Festa del Càntir1951: Festa del Càntir1951: Festa del Càntir1951: Festa del Càntir    
L’any 1951 i després de molts anys de decadència que havien portat a la 
desaparició de l’Aplec de Sant Domènec (malgrat que es conservava la 
renovació del “vot de poble” i la benedicció de les aigües de la font), un 
grup de gent anomenat “Amics d’Argentona”, amb en Jaume Clavell al 
capdavant, van revifar la celebració sota el nom de Festa del Càntir. 
A partir d’aquest any, s’inicia la reproducció anual en sèrie d’un model 
de càntir antic per tal que els assistents puguin celebrar el ritus 
d’estrenar un càntir nou i posar-li aigua tot just beneïda, tal i com es feia 
antigament. La festa s’acompanya de jocs de força i enginy a l’entorn del 
càntir. 
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Inauguració del Museu del Càntir d’ArgentonaInauguració del Museu del Càntir d’ArgentonaInauguració del Museu del Càntir d’ArgentonaInauguració del Museu del Càntir d’Argentona    
L’any 1975, quan feia 25 anys que s’havia iniciat la Festa del Càntir, 
s’inaugurà el Museu del Càntir d’Argentona, primer i únic en la seva 
especialitat. 
    
Inauguració del nou estatge del Museu del Càntir d’ArgentonaInauguració del nou estatge del Museu del Càntir d’ArgentonaInauguració del nou estatge del Museu del Càntir d’ArgentonaInauguració del nou estatge del Museu del Càntir d’Argentona    
L’any 2000, coincidint amb el 50 aniversari de la Festa del Càntir i 25 
anys de l’obertura del museu, s’inaugura la nova seu del Museu del 
Càntir d’Argentona, que a l’actualitat compta a la seva col·lecció amb 
gairebé 3000 peces. 
En l’actualitat, la Festa del Càntir és més viva que mai, assolint una 
espectacular venda de càntirs i acollint una de les fires de ceràmica i 
terrissa més importants d’Europa. 
    

 
Existeix una gran quantitat i varietat de formes d’atuells de terrissa per 
aigua amb múltiples usos i destinats a cobrir les diferents necessitats 
que la humanitat ha tingut al llarg del temps, la majoria de les quals 
tenen relació amb la vida domèstica. 
Aquests atuells, els classifiquem segons la seva forma bàsica, 
conformant diferents famílies o morfologies, de les quals el càntir n’és 
una, però n’hi ha 
d’altres: 
cànters, cànters amb 
broc o amb galet, 
poals o els cadúfols. 
Cada morfologia pot 
tenir, alhora, diverses 
variants; les 
tipologies. 
Normalment, cada 
atuell té una forma 
específica per 
complir una funció 
concreta. 
Per exemple, els 
cànters servien per a 
transportar l’aigua, 
però no per beure, 
mentre que els poals 
eren per treure 
l’aigua del pou. De 
vegades trobem, però, atuells diferents complint una mateixa funció, 
com per exemple els cànters amb galet i els càntirs, que servien per a 
beure aigua a galet. 
L’ús d’un atuell o altre depèn, bàsicament, de factors culturals que 
varien en el temps i l’espai geogràfic. Per exemple, els càntirs eren 
gairebé desconeguts for a de Catalunya fins la meitat del segle XIX, 
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mentre que a la resta de la Península l’atuell d’aigua principal era el 
cànter, exceptuant el País Basc, on s’utilitzava la pedarra. 
 
CàntirsCàntirsCàntirsCàntirs    
Forma: Atuell tancat, amb un cos globular com a dipòsit, ansa a la part 
superior, generalment amb un broc gros per a emplenat i un broc petit 
(galet) per a beure a galet. Pot variar la seva forma i elements segons les 
tipologies i també les seves dimensions. 
Ú s : Per a transportar l’aigua i beure a galet, si bé té altres usos 
secundaris segons les tipologies: dipòsit, oli, regadora, bateig, per 
sulfatar vinyes, decoratiu, artístic i altres. També n’hi ha per a oli i vi. 
Altres noms: Silló, selló, pitxer, pitxell, baldraca, etc. 
Traduccions: Botijo (castellà)  
Implantació geogràfica: Des del segle XV el trobem sobretot a les 
comarques de Girona i Barcelona. A partir de la meitat segle XIX i durant 
tot el segle XX s’expandeix per tota la Península, Rosselló, Llenguadoc, i 
Nord d’Àfrica. 
    
CàntersCàntersCàntersCànters    
Forma: Gran cos globular com a dipòsit obert amb un coll a la part 
superior i una o dues anses laterals. 
Acostuma a ser més gran que els càntirs. Ús: Transport i  
emmagatzematge d’aigua. 
Altres noms: 
T r a d u c c i o n s : Cántaro o cántara (castellà).  
Implantació geogràfica: El cànter és característic de les comarques 
meridionals i de ponent de Catalunya. És l’atuell d’aigua més comú a 
Espanya. 
    
Cànters amb broc grosCànters amb broc grosCànters amb broc grosCànters amb broc gros    
Forma: Cànter amb un broc per abocar l’aigua. La seva forma i nom varia 
en funció de les variants geogràfiques on el trobem: 
Doll: Cànter amb broc i tres anses, completament envernissat en verd. 
És característic de Cadaqués i sembla que només es feia a Figueres. 
Pedarra: Cànter amb broc i una ansa contraposada al broc, generalment 
envernissat en blanc. És característic del País Basc i Occitània. 
    

    
Cànters aCànters aCànters aCànters amb galetmb galetmb galetmb galet    
Forma: És un híbrid del càntir i el cànter. Té la forma del cànter però 
disposa d’un galet per beure a la part superior del ventre. Acostuma ser 
de mida més petita que el cànter. 
Ús: Per a beure aigua a galet. 
Altres noms: Cantereta, gargola. 
T r a d u c c i o n s : Botija o cantarilla (castellà) 
Implantació geogràfica: Són caractarístics de les zones on es troben els 
cànters: comarques meridionals i de ponent de Catalunya i Espanya. 
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PoalsPoalsPoalsPoals    
Forma: Igual que el càntir però amb boca d’obertura a la part superior i 
un sol broc per al buidat. 
Ús: Treure aigua del pou. 
Traduccions: Pozal (castellà) 
Actualment està en desús, encara que des del segle XIV va ser molt 
conegut a Catalunya. 
    
CantimploresCantimploresCantimploresCantimplores    
Cànter amb cos quasi esfèric i un costat pla per a recolzar-se. 
Normalment es penjava d’una corda lligada entre les dues anses. Per a 
transportar i beure aigua amb carro, al camp, etc. 
Gerra d’aiguamansGerra d’aiguamansGerra d’aiguamansGerra d’aiguamans    
Gerra de mida mitjana o gran amb un forat a la part inferior on s’hi 
posava una aixeta. Se situava a sobre d’una pica i servia per a rentar-se 
les mans. És característic de les masies i sagristies d’esglésies. 
 

 
Dels inicis de la terrissa a la invenció de la roda de terrisser. (10.000 – 
2.500 anys a. C.) 
Els precedents i primers cànEls precedents i primers cànEls precedents i primers cànEls precedents i primers càntirs de la històriatirs de la històriatirs de la històriatirs de la història    
El neolític: El neolític: El neolític: El neolític: aparició de la terrissa 
No és fins al neolític, cap a l’any 10.000 a.C., amb l’inici de l’agricultura iNo és fins al neolític, cap a l’any 10.000 a.C., amb l’inici de l’agricultura iNo és fins al neolític, cap a l’any 10.000 a.C., amb l’inici de l’agricultura iNo és fins al neolític, cap a l’any 10.000 a.C., amb l’inici de l’agricultura i    
la ramaderia, que es comença a transformar la matèria per a obtenirla ramaderia, que es comença a transformar la matèria per a obtenirla ramaderia, que es comença a transformar la matèria per a obtenirla ramaderia, que es comença a transformar la matèria per a obtenir----nenenene    
eines i objectes per a facilitar les tasques de eines i objectes per a facilitar les tasques de eines i objectes per a facilitar les tasques de eines i objectes per a facilitar les tasques de la vida quotidiana, com la la vida quotidiana, com la la vida quotidiana, com la la vida quotidiana, com la 
produccióproduccióproduccióproducció    d’atuells de ceràmica, fets a marrells (xurros de fang), amb d’atuells de ceràmica, fets a marrells (xurros de fang), amb d’atuells de ceràmica, fets a marrells (xurros de fang), amb d’atuells de ceràmica, fets a marrells (xurros de fang), amb 
formesformesformesformes    senzilles com bols i vasos de boca oberta.senzilles com bols i vasos de boca oberta.senzilles com bols i vasos de boca oberta.senzilles com bols i vasos de boca oberta.    
Primeres civilitzacions: Primeres civilitzacions: Primeres civilitzacions: Primeres civilitzacions: Mesopotàmia i Egipte. 
Un gran desenvolupament de la ceràmica té lloc a les primeres 
civilitzacions de les valls mesopotàmiques (Sumer, Babilònia i Assíria) i a 
Egipte, entre els anys 5.000 i 2.500 a. C. 
En els seus inicis es tracta d’una ceràmica encara poc perfeccionada, 
feta totalment a mà. Més endavant la ceràmica es perfecciona amb dues 
aportacions transcendentals: 
la roda de terrisser i el forn de doble cambra. 
En aquest període apareixen ja els primers càntirs, quasi sempre 
zoomorfes (amb formes d’animals), utilitzats per a posar-hi líquids molt 
preuats (perfums, olis…) I usats en cerimònies religioses i rituals. 
 

 
L’Edat del Bronze a la Mediterrània (2500 – 1000 / 800 a. C.) 
La primera època daurada dels càntirsLa primera època daurada dels càntirsLa primera època daurada dels càntirsLa primera època daurada dels càntirs    
A mesura que es perfecciona la tècnica dels metalls, sobretot dels forns 
de fundició, també es milloren les tècniques ceràmiques. Amb l’aliatge 
del coure i l’estany s’obté el bronze, que marcarà tota una època de la 
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humanitat, en la que els càntirs tenen un gran desenvolupament, essent 
un dels períodes de màxim esplendor de la seva història. 
Els centres culturals més destacats en aquest període són a la 
Mediterrània Oriental. Destaquem especialment, per la seva producció 
de càntirs: 
- Civilització minoica a l’illa de Creta (2600 – 1425 a. C.) 
- Civilització micènica a la Grècia continental (2.500 – 1150 a. C.) 
- Civilització hitita a l’Àsia menor (1.640 – 1.200 a. C.) 
- Altres centres productors importants són Xipre i Malta, entre altres 
punts de la Mediterrània. 
 
Els càntirs de l’Edat del Bronze destaquen per la seva gran perfecció 
tècnica i varietat de formes. La majoria són encara zoomorfes, però 
apareixen ja els càntirs anulars (o de tortell), forma que arribarà fins als 
nostres dies. Són càntirs de petites dimensions, usats per a posar-hi olis 
i perfums en rituals religiosos i funeraris. La major part d’aquests càntirs 
ja tenen els quatre elements que distingeixen el càntir: cos tancat 
(dipòsit), nansa, broc i galet. 
L’Edat del Ferro: Micenes i Fenícia (1.600 – 500 a. C.). 
Els càntirs s’expandeixen per tota laEls càntirs s’expandeixen per tota laEls càntirs s’expandeixen per tota laEls càntirs s’expandeixen per tota la    MediterràniaMediterràniaMediterràniaMediterrània    
A l’Edat del Ferro dues cultures mediterrànies destaquen per damunt les 
altres: 
- Micenes, a Grècia, amb una important producció de vasos de ceràmica 
amb broc anomenats “vasos d’estrep”. 
- La cultura fenícia, originària de l’actual Líbia, es caracteritza pel seu 
actiu comerç i indústria en tota la conca del Mediterrani, fundant 
nombroses colònies comercials. 
Arriben a comerciar amb els pobles de la Península Ibèrica, on 
introdueixen la roda de terrisser, entre altres avenços tecnològics, vers 
l’any 700 a. C. 
La majoria de càntirs fenicis i púnics són de petites dimensions i 
zoomorfes, amb una gran varietat d’animals representats: coloms, 
dofins, cabres i porcs senglars, entre altres. Una altra de les tipologies 
dels càntirs fenicio-púnics són els coneguts com a “vasos biberó”, 
perquè es creia que podien utilitzar-se com a biberons, si bé actualment 
es creu que servirien de vasos de libació i ofrenes als morts. 
Tenen forma ovalada amb broc, ansa i galet llarg. Són de petites 
dimensions.  
Destaca especialment el jaciment púnic de Puig des Molins a Eivissa, 
amb una gran quantitat de càntirs que daten del segles V – III a. C. La 
Grècia clàssica i hel·lenística (750 – 200 anys a. C.) 
    
Darrer esclat dels càntirs a l’antiguitatDarrer esclat dels càntirs a l’antiguitatDarrer esclat dels càntirs a l’antiguitatDarrer esclat dels càntirs a l’antiguitat        
La civilització grega ha estat un dels períodes de màxim esplendor 
cultural de la humanitat, assolint uns nivells excepcionals en la 
producció de les seves ceràmiques.  
Els càntirs d’aquesta època són relativament escassos, de petites 
dimensions, de vernís negre i amb un sol broc. 
Durant l’etapa hel·lenística (Segles IV – III a. C.), amb la cultura grega 
expansionada per tota la Mediterrània i molt especialment en la Magna 
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Grècia (sud d’Itàlia), es produeixen un gran nombre de càntirs, amb una 
gran diversitat de formes i mides, alguns dels quals superen el 50 cm 
d’alçada. 
Trobem càntirs molt similars als actuals, alguns de dos brocs i sabem 
segur que els càntirs ja complien la seva funció actual, com ho prova una 
imatge d’un jove bevent a galet amb un càntir. 
Els grecs anomenaven “askos”, que vol dir “pell de vi”, els càntirs. Per 
això, en general, als càntirs de l’antiguitat se’ls anomena “askos”. 
La Península Ibèrica. Els Íbers. 
    
Els primers càntirs peninsularsEls primers càntirs peninsularsEls primers càntirs peninsularsEls primers càntirs peninsulars    
El càntir arriba a la Península Ibèrica per la colonització d’altres 
cultures. A partir del 1100 a. C. comença l’època de les colonitzacions, 
primer pels fenicis i després pels grecs i també pels cartaginesos. Un 
cas especial és la cultura del Algar, a la regió de Múrcia, en que es va 
localitzar un càntir d’un sol broc, el més antic de la Península. 
Entre la població indígena destaquen els ibers, amb major grau de 
civilització que els altres pobles peninsulars degut a la seva proximitat i 
contacte amb les colònies gregues i fenícies. Els ibers produïren càntirs 
d’un sol broc en ceràmica grisa (terrissa negra), generalment de mides 
petites, que es troben a les tombes excavades, entre altres ofrenes als 
difunts. 
Roma: hegemonia de la cultura llatina (750 a. C. – 414 d. C.) 
Regressió i desaparició del càntir.Regressió i desaparició del càntir.Regressió i desaparició del càntir.Regressió i desaparició del càntir.    
Encara que en l’època romana es va produir molta i molt bona ceràmica, 
tenim molt pocs exemplars de càntirs, el que ens fa pensar en un 
retrocés important en la seva producció. 
Al final del període romà desapareix qualsevol rastre dels càntirs, 
donant lloc a un espai de diversos segles amb una nul·la presència de 
càntirs fins arribar al segle XIV. 
 

 
Èpoques visigòtica (414 – 711) i islàmica (s. VIII – IX / XV) 
Segles foscos pels càntirsSegles foscos pels càntirsSegles foscos pels càntirsSegles foscos pels càntirs    
Amb la desintegració de l’Imperi Romà i l’arribada dels pobles invasors 
del centre i nord d’Europa (els “bàrbars”) s’inicia un període de 
decadència i regressió social, econòmica i cultural. El rastre dels 
càntirs, presents durant molts segles, es perd per complet. 
Amb la invasió musulmana, a partir del segle VIII, s’inicia el renaixement 
de la terrissa peninsular. Els càntirs són inexistents en el repertori 
ceràmic de la cultura islàmica. Solament s’han localitzat dos petits 
cantirets almohades a Mallorca. 
La formació de la nació catalana (s. IX – XV) 
Aparició del càntir dins la terrissaAparició del càntir dins la terrissaAparició del càntir dins la terrissaAparició del càntir dins la terrissa    catalanacatalanacatalanacatalana    
A partir de la reconquesta del territori català, el càntir per beure apareix 
com un atuell propi de la terrissa catalana i es popularitza. Formes i 
mides són pràcticament idèntiques als actuals. 
Amb les troballes de terrissa en les voltes dels edificis gòtics dels segles 
XIV i XV, podem apreciar com, progressivament, àmfores, cànters, 
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canterelles, gerres, botiges, barrals i altres recipients oberts i amb coll 
donen pas a formes tancades, molt especialment al càntir, que s’anirà 
consolidant com un dels atuells més importants de la terrissa catalana. 
La presència de càntirs a Catalunya en aquesta època és un dels 
aspectes diferenciadors entre la terrissa catalana i la de la resta de la 
Península, ja que fora de Catalunya no se’n troben. 
Així doncs, el càntir i, per tant, el costum de beure a galet s’introdueixen 
amb força al llarg d’aquesta etapa històrica a la Catalunya Vella, però la 
seva penetració és quasi nul·la a la Catalunya Nova i la resta de la 
Península. La majoria dels càntirs medievals són de terrissa vermella, 
amb la part superior envernissada en verd. També trobem càntirs de 
terra negra o fumada, de diferents formes i mides. 
    
    

 
L’època del Renaixement (segle XVI) 
    
Popularització del càntirPopularització del càntirPopularització del càntirPopularització del càntir        
Durant el segle XVI s’inicia la producció massficada de càntirs de 
terrissa vermella envernissats i de terra negra en la majoria de 
terrisseries catalanes, donant lloc a una veritable eclosió i difusió de l’ús 
del càntir com a atuell per a l’aigua, juntament amb els poals, que també 
es produïen amb abundància. 
A més dels càntirs “populars” hi ha la “majòlica”, ceràmica decorada 
pròpia del Renaixement, que té una coberta blanca d’estany que és 
decorada al damunt i que fou introduïda a la Península pels musulmans. 
Als segles XIII – XIV es va iniciar la producció hispànica de reflex 
metàl·lic, que seguirà amb força en segles posteriors, tècnica que 
permet decorar les peces amb un to daurat metal·litzat de gran bellesa. 
Solament s’ha conservat un càntir de reflexos fins avui, i està datat l’any 
1600. Més comú és el càntir en forma de tonell, amb el galet en forma 
d’animal. Tant els d’una tipologia com l’altra eren objectes de gran luxe 
que formaven part de les vaixelles més ben servides de l ’ è p o c a . 
L’època del Barroc i el Rococó (segles XVII i XVIII). 
 
Aparició de noves formes de càntirs.Aparició de noves formes de càntirs.Aparició de noves formes de càntirs.Aparició de noves formes de càntirs.    
Durant els segles XVII i XVIII continua l’expansió dels càntirs de terrissa i 
ens apareixen en grans quantitats en les voltes dels edificis d’aquesta 
època. La novetat més important és que creix la varietat de models 
trobats, iniciant-se la gran diversificació tipològica que ha caracteritzat 
el càntir. Ens apareixen en aquesta època els càntirs de colla, de 
regadora, de peu, de camp (“mamets”) i altres variants. 
A partir de finals del segle XVI i més intensament al segle XVII, la 
ceràmica catalana està, en bona part, influenciada pels gustos 
procedents d’Itàlia, especialment de Pisa, d’on prové el nom genèric de 
“pisa” per a aquestes produccions. 
Com en segles anteriors, els càntirs de ceràmica decorada són molt 
escassos. Es coneix un exemplar amb decoració en blau similar a la dels 
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plats de la sèrie “de cintes o faixes” de finals del segle XVII o principis del 
XVIII. 
Al segle XVIII s’imposa el Rococó, gust que emana, fonamentalment, de 
la cort francesa. Les manufactures reials esdevenen els principals 
centres productors d’artesania d’alt nivell, mentre que a Catalunya es 
viu un període de decadència en la ceràmica decorada. Una de les 
principals fàbriques de producció ceràmica peninsular la trobem a 
l’Alcora (Castelló), fundada pel comte d’Aranda l’any 1727, on es van 
produir càntirs del gust de l’època. 
 

 
El segle XIX. La Revolució Industrial 
 
Expansió del càntir per tota la PenínsulaExpansió del càntir per tota la PenínsulaExpansió del càntir per tota la PenínsulaExpansió del càntir per tota la Península    
Amb la Revolució Industrial i l’arribada del vaixell a vapor i el ferrocarril, 
el càntir comença la seva forta expansió per tota la Península i la seva 
producció i ús es va estenent per totes les regions amb rapidesa. 
Des de Catalunya, el càntir s’expandeix vers Aragó i el País Valencià i, a 
partir d’aquests centres cap a la resta del territori fins Portugal i també 
el Nord d’Àfrica. 
Es curiós observar que els càntirs espanyols en general, a diferència 
dels catalans i els de l’Antiguitat, tenen la nansa en disposició inversa. El 
càntir, que fora de Catalunya solament havia tingut una presència 
testimonial, a partir del segle XIX s’implanta com a atuell per a beure 
aigua gràcies a la seva funcionalitat. 
Dins la gran diversitat de càntirs produïts, cal distingir entre els utilitaris 
i els decoratius. Dels primers n’hi ha de moltes menes, adaptats a les 
diferents necessitats: 
pel camp, la llar, taller, carro, barca. Dels decoratius en trobem que 
representen motius populars, imatges religioses, de record, etc. 
Alguns càntirs catalans, coincidint amb les ideologies de l’època, 
reflecteixen els ideals nacionalistes de la Renaixença, amb inscripcions 
al·legòriques a la terra com “Pàtria, fides, amor” o amb el Pi de les Tres 
Branques, símbol de la unitat dels Països Catalans. Els ideals polítics es 
reflecteixen també en càntirs i plats isabelins, amb l’anagrama V. Y. II 
(Viva Ysabel II). 
El Modernisme i el Noucentisme 
 
El càntir com a obra d’artEl càntir com a obra d’artEl càntir com a obra d’artEl càntir com a obra d’art    
A finals del segle XIX s’inicia a Catalunya el Modernisme, que ha estat un 
dels períodes més brillants de l’art català. En la ceràmica, mereixen una 
menció especial els càntirs modernistes, d’una gran finesa de línies 
corbes molt estilitzades i de gran bellesa decorativa, realitzats a motlle, 
on la figura humana, especialment la femenina, hi és quasi sempre 
present. La producció de càntirs artístics continua amb el Noucentisme, 
corrent artístic que va succeir al Modernisme a C a t a l u n y a . 
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S’assoleix la màxima producció de càntirsS’assoleix la màxima producció de càntirsS’assoleix la màxima producció de càntirsS’assoleix la màxima producció de càntirs    de la històriade la històriade la històriade la història    
El segle XX s’inicia amb l’època de màxima producció de càntirs de la 
història.  
Els centres terrissers en produeixen en quantitats impressionants per a 
satisfer les necessitats de la població urbana i rural. Alguns centres, 
com el de terrissa negra de Verdú o el de terrissa blanca d’Agost 
(Alacant), amb argiles de molt bona qualitat per a l’aigua, viuen el seu 
període de màxim esplendor, carregant vagons de tren sencers de 
càntirs vers els nous mercats que els ofereix el ferrocarril. 
Aquests centres de producció massiva i a baix preu provoquen la 
desaparició d’altres terrisseries que no poden competir ni en qualitat ni 
en preu. Aquesta progressiva disminució de centres terrissers és 
especialment notòria en les zones del nord peninsular. 
La postguerra i el desenvolupament industrial (1939 – 1975). 
    
La crisi de la terrissa tradicionalLa crisi de la terrissa tradicionalLa crisi de la terrissa tradicionalLa crisi de la terrissa tradicional    
Amb la guerra civil espanyola (1936 – 1939) es trunca el brillant període 
productiu anterior. Molts centres terrissers desapareixen i altres 
sobreviuen com poden enmig de la misèria general de l’època. 
Però és amb l’arribada de la industrialització i noves formes de vida de 
les dècades de 1960 – 70, que la terrissa, amb una tradició de molts 
segles, veu arribar la seva desaparició quasi definitiva, quedant 
relegada a un paper purament testimonial. 
Els factors essencials que fan que el càntir decaigui com a atuell d’aigua 
són: 
- Implantació de l’aigua corrent a les cases: ja no cal anar a cercar 
l’aigua a la font. 
- Aparició de les neveres: ja no cal el càntir de terrissa per a refrescar 
l’aigua. 
- Aparició de nous materials industrials: el plàstic, vidre industrial i 
alguns metalls substitueixen completament la terrissa com a matèria 
primera per als contenidors de líquids. 
- Generalització de les begudes industrials: en ampolles de vidre, plàstic 
i llauna, amb el que es perd el costum secular de beure a galet. 
La democràcia i la societat del benestar (1975 a l’actualitat) 
 
La presa de consciència del valor patrimonial dels càntirsLa presa de consciència del valor patrimonial dels càntirsLa presa de consciència del valor patrimonial dels càntirsLa presa de consciència del valor patrimonial dels càntirs    
La baixa demanda de càntirs utilitaris i l’increment del poder adquisitiu 
de la població propicia que els terrissers, per tal d’assegurar la seva 
supervivència, comencin a realitzar importants modificacions en els 
seus productes artesans tradicionals, alterant les tècniques, formes i 
acabats, donant lloc a objectes més decorats, sense utilitat i destinats 
bàsicament a ús decoratiu. 
La majoria dels càntirs que es produeixen a partir dels anys 70 tenen una 
finalitat exclusivament decorativa, desarrelats de la tradició i sovint amb 
un gust estètic dubtós, però de gran èxit entre àmplies capes de públic. 
Molts càntirs són ara ricament decorats o amb formes ben estrafolàries 
en relació a l’elegant simplicitat dels càntirs tradicionals. 
Precisament, aquesta pèrdua d’identitat en la terrissa contemporània ha 
iniciat un corrent, cada cop més estès, que valora i estudia els càntirs 
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tradicionals, donant lloc al col·leccionisme de terrissa antiga i 
tradicional, estudis especialitzats i l’aparició de museus monogràfics, 
com el Museu del Càntir d’Argentona, creat l’any 1975, per tal de 
recollir, estudiar i difondre aquest gran patrimoni que són els atuells 
tradicionals per a l’aigua i, molt especialment, els càntirs, que durant 
tants segles ens han acompanyat dia rera dia proveint-nos del bé més 
necessari per a la vida: l’aigua. 
 
Càntirs comunsCàntirs comunsCàntirs comunsCàntirs comuns    
Ús : Per a transportar i beure aigua a galet. 
Característiques: Càntir de terrissa, format per dipòsit, nansa, broc i 
galet. 
Pot ser sense envernissar ni vidrar o vidrat solament en la seva part 
superior, per tal de poder traspuar i refrescar bé l’aigua. Capacitat 
entorn els 6 litres i de 30 a 40 cm d’alçada. 
Àrea de producció: Tota la Península Ibèrica, Catalunya Nord, 
Llenguadoc i Nord d’Àfrica. S’ha fet a quasi tots els centres terrissers 
peninsulars. 
 
Càntirs d’hivernCàntirs d’hivernCàntirs d’hivernCàntirs d’hivern    
Ús : Igual que els comuns, però usats sobretot en llocs freds o durant 
l’hivern. 
Característiques: Càntirs idèntics als comuns, però completament 
vidrats, perdent així la seva capacitat de traspuar i refrescar l’aigua. 
Sovint van decorats amb engalbes i vernissos. 
Àrea de producció: Antigament només es produïen a Catalunya, però al 
llarg d’aquest segle s’ha estès degut a les seves grans possibilitats de 
decoració. 
 

 
El càntir ha estat, amb molta diferència, l’atuell per aigua del qual se 
n’han fet 
més variants, que agrupem en tipologies. Cada tipologia té unes 
característiques 
pròpies que el diferencien de les altres i està destinada a uns usos 
específics. 
En total, podem diferenciar més de trenta tipologies diferents del càntir, 
el que 
prova la gran capacitat d’adaptació d’aquest magnífic atuell, donant 
solució a les 
necessitats més diverses de la societat, des de beure, regar o batejar a, 
simplement, 
decorar la nostra llar. 
La majoria de tipologies són de recent creació, doncs no existien abans 
del segle 
XX, però altres, com els anulars (de tortell) o els d’oli, tenen una llarga 
tradició 
històrica que es remunta a milers d’anys, fet que ens demostra la 
persistència cultural 
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dels objectes més ben adaptats i útils. 
Com a resultat del procés d’industrialització i predomini de la societat 
urbana, el càntir ha perdut, en bona part, el seu interès funcional, fent 
que molts exemplars siguin més apreciats pel seu valor històric, 
etnològic i patrimonial que, pròpiament, com a objecte utilitari. 
    
Càntirs de collaCàntirs de collaCàntirs de collaCàntirs de colla    
Ús: Per a transportar i beure aigua en feines col·lectives, especialment 
usats per colles de segadors i carboners. 
Característiques: Càntirs de gran capacitat, de 10 a 20 litres, amb broc i 
galet. Feien fins a 45 cm d’alt. Àrea de producció: Catalunya central i 
oriental. 
    
Càntirs d’infantCàntirs d’infantCàntirs d’infantCàntirs d’infant    
Ús: Per tal que els infants anessin a buscar aigua a les fonts. 
Característiques : Similars, però més petits que els càntirs comuns. 
Tenien una capacitat a l’entorn d’un litre i una alçada inferior als 15 cm. 
Àrea de producció: Catalunya. 
 
Càntirs de firetaCàntirs de firetaCàntirs de firetaCàntirs de fireta    
Ús: Servien de joguina per als infants. 
Actualment han derivat en càntirs “miniatura” per a ús decoratiu. També 
s’inclouen els càntirs xiulet, anteriorment usats en festes religioses com 
el dia de Corpus Christi. 
Característiques: Similars als comuns però de 2 a 5 cm d’alt. Són la mida 
més petita que es fa.. 
Àrea de producció: Península Ibèrica. 
    
Càntirs de bateigCàntirs de bateigCàntirs de bateigCàntirs de bateig    
Ús: Usats en la cerimònia religiosa del bateig dels infants. 
Característiques: De mida similar als d’infant, però més decorats. Tenen 
una capacitat inferior al litre i uns 15 cm d’alt. Alguns d’ells, com els de 
l’Alcora (Castelló) tenen forma de corculla, símbol del sacrament de 
bateig. 
Àrea de producció: Catalunya i País Valencià. 
    
Càntirs de neveraCàntirs de neveraCàntirs de neveraCàntirs de nevera    
Ús: Per a refrescar l’aigua a la nevera i beure a galet. 
Característiques: Càntir de terrissa de reduïdes dimensions i molt pla,  
per tal d’encabir-lo en els prestatges de les neveres. 
Àrea de producció: Península Ibèrica. 
Aquest variant del càntir va ser creada a la meitat del segle XX, quan es 
va generalitzar l’ús de les neveres. 
 
Càntirs cantimploraCàntirs cantimploraCàntirs cantimploraCàntirs cantimplora    
Ús: Per a transportar i beure aigua en sortides i excursions. En ser pla 
dels costats, era més fàcil caminar. 
Característiques: Càntirs aplanats dels costats i de capacitat 
relativament reduïda; inferior als 3 litres. 
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Àrea de producció: Catalunya central i oriental. En coneixem exemplars 
des de finals del segle XVIII. 
 
Càntirs de barcaCàntirs de barcaCàntirs de barcaCàntirs de barca    
Ús: Per a contenir i beure aigua en les barques, usat especialment pels 
pescadors de tota la costa catalana, valenciana i a les Illes Balears. 
Característiques: Càntir amb la base molt ampla per tal d’evitar que es 
tombés amb el moviment de la barca. 
Àrea de producció: Litoral mediterrani de Catalunya, País Valencià i les 
Illes Balears. Son remarcables els de La Bisbal (Empordà), Agost 
(Alacant), Ciutadella (Menorca) i Mallorca. 
    
Càntirs d’oliCàntirs d’oliCàntirs d’oliCàntirs d’oli    
Ús: Per a contenir oli. 
Característiques: Té un sol broc, normalment amb bec per tal de fer el 
raig prim. La seva mida varia des del mig litre als 12 litres. Acostuma a 
anar completament vidrat per tal que no traspui, si bé se n’havien fet en 
terrissa negra o fumada sense vidrar. 
Àrea de producció: Catalunya. 
 
Càntirs dipósitCàntirs dipósitCàntirs dipósitCàntirs dipósit    
Ús: Per a transportar l’aigua des de les fonts o les basses de les cases 
de pagès i servir de dipòsit a la llar. Compleix la mateixa funció que els 
cànters en altres zones. 
Característiques: Càntirs de terrissa de mida gran i capacitat amb un sol 
broc. Tenien una cabuda d’uns 24 litres i uns 50 cm d’alt. Eren els més 
grans que es feien. 
Àrea de producció: Catalunya central i oriental. 
 
Càntirs de camp: mamet, barral Càntirs de camp: mamet, barral Càntirs de camp: mamet, barral Càntirs de camp: mamet, barral i i i i barralinabarralinabarralinabarralina    
Ús: Per a transportar aigua (i també vi) al camp. 
Característiques: Portaven el broc i galet protegits i, en el cas del mamet 
i el barral tenien dues nanses, per tal de lligar-hi una corda i portar-lo 
penjat. La barralina era molt xata, amb la base molt ampla. 
Àrea de producció: Són característics del nord-est de Catalunya, 
especialment de l’Empordà. El mamet es produia, sobretot, a La Bisbal; 
el barral a Figueres i la barralina a Quart. 
 
Càntirs tipCàntirs tipCàntirs tipCàntirs tipus cantimploraus cantimploraus cantimploraus cantimplora    
Ús: Per a portar aigua al carro. 
Característiques: És un híbrid entre la cantimplora i el càntir. Té dues 
nanses i anava penjat al carro. 
Àrea de producció: ? 
 
Càntirs de doble broc gròsCàntirs de doble broc gròsCàntirs de doble broc gròsCàntirs de doble broc gròs    
Ús: Per a refredar les llantes quan es col·locaven a les rodes de fusta 
dels carros i també per omplir les sulfatadores 
per a sulfatar les vinyes. 
Característiques: Càntir de mida gran i dos brocs grossos, per tal que 
l’omplenament i buidat del càntir sigui el més ràpid possible. 
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Àrea de producció: Empordà i Catalunya central. 
 
Càntirs de regadoraCàntirs de regadoraCàntirs de regadoraCàntirs de regadora    
Ús: Per a regar plantes. 
Característiques: Càntir en el que el galet ha estat substituït per una 
“pinya de rall” o regadora. Té una capacitat d’entre 5 i 10 litres. 
Àrea de producció: Catalunya. 
    
Càntirs de tortellCàntirs de tortellCàntirs de tortellCàntirs de tortell    
Ús: Ornamental i de representació simbòlica del cercle solar. 
Característiques: Càntir en que el dipòsit té forma d’anell o “de tortell”. 
Els contemporanis són amb l’anell en disposició vertical sobre un peu, 
mentre que els de l’antiguitat clàssica eren amb l’anell apaisat. 
Àrea de producció: En l’època contemporània es fan a tota la Península 
Ibèrica i Rosselló. En l’antiguitat clàssica els trobem en tota la conca del 
Mar Mediterrani. 
    
Càntirs de torre i de campanarCàntirs de torre i de campanarCàntirs de torre i de campanarCàntirs de torre i de campanar    
Ús: Ornamental i de representació simbòlica del concepte d’elevació. 
Característiques: La part superior del dipòsit està sobre-elevada, 
formant una torre. Els de campanar s’obtenen mitjançant la superposició 
de nanses. 
Àrea de producció: Tota la Península Ibèrica. Destaquen els de Tivenys, 
Tajueco (Sòria), La Rambla (Còrdova), Ocaña (Toledo) i els anomenats 
“de filigrana” d’Alba de Tormes (Salamanca). 
 
Càntirs de troncCàntirs de troncCàntirs de troncCàntirs de tronc    
Ús: Ornamental i de representació simbòlica. 
Característiques: El dipòsit i també la nansa i brocs del càntir 
adquireixen l’aparença d’un tronc d’arbre. 
Àrea de producció: Catalunya. Destaquen els de Ginestar, 
Torredembarra i sant Julià de Vilatorta (Osona). 
 
Càntirs d’ànimaCàntirs d’ànimaCàntirs d’ànimaCàntirs d’ànima    
Ús: Ornamental i de representació simbòlica de l’ànima interior, en 
contraposició al cos exterior. També se n’havien fet servir envernissats 
en negre com a senyal de dol. 
Característiques: Càntir de doble cos, un exterior i calat (amb obertures) 
i un d’interior que és el que realment conté l’aigua. 
Àrea de producció: Catalunya i País Valencià. 
    
Càntirs zoomorfesCàntirs zoomorfesCàntirs zoomorfesCàntirs zoomorfes    
Ús: Ornamental i de representació simbòlica del món animal. 
Característiques : Càntirs amb forma d’animals. Destaquen els de brau, 
gall, drac i mussol. És una de les tipologies més antigues, doncs ja tenim 
exemplars datats a l’edat del bronze a la Mediterrània. 
Àrea de producció: Tota la Península Ibèrica. Destaquen els càntirs de 
brau d’Andújar (Jaén) i de Cuenca, els de gall d’Agost (Alacant) Mataró i 
Olot, els del drac de Breda (la Selva) i Cuenca i els de mussol 
d’Esparreguera (Baix Llobregat). 
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En l’antiguitat clàssica els trobem per tota la conca del la Mediterrània. 
 
Càntirs antropomorfesCàntirs antropomorfesCàntirs antropomorfesCàntirs antropomorfes    
Ús: Decoratiu i de representació simbòlica del món dels humans. 
Característiques : Càntirs amb forma humana. Les figures més 
representades són el capellà i la mare de Déu. 
Àrea de producció: Algunes terrisseries d’Espanya i Portugal. Són 
remarcables els capellans de Jiménez de Jamuz (Lleó) i Barcelos 
(Portugal), així com les figures de la Mare de Déu de Manises (València). 
 
Càntirs de peuCàntirs de peuCàntirs de peuCàntirs de peu    
Ús: Ornamental i per a beure a galet. Característiques: Càntirs en els 
que el di-pòsit o botxa descansa sobre un peu, aconseguint major 
esveltesa. 
Acostumen a anar envernissats i sovint ricament decorats. Altres 
tipologies de càntirs, les de més luxe, usen sovint peu, com els càntirs de 
tortell o els de vidre. 
Àrea de producció: Des del segle XVIII s’en coneixen exemplars i 
abunden a tota la Península Ibèrica durant el segle XX. Destaquen els 
d’Agost (Alacant) 
 
Càntirs de tap de suroCàntirs de tap de suroCàntirs de tap de suroCàntirs de tap de suro    
Ús: Per a beure a galet. 
Característiques: Tenen la botxa o dipòsit cilíndric o lleugerament més 
estrets de la base, adoptant la forma d’un tap de suro. També se’l coneix 
com a càntir o silló "de moda”. 
Àrea de producció: Molt estesa per la Península Ibèrica. Destaquen els 
de Verdú, Piera, Tivenys, Ocaña, Jiménez de Jamuz, Guadix i Talavera 
de la Reina. 
 
Càntirs d’enganyCàntirs d’enganyCàntirs d’enganyCàntirs d’engany    
Ú s :Ornamental i per a enganyar o fer broma. 
C a r a c t e r í s t i q u e s : Són càntirs d’altres tipologies als quals s’hi ha 
posat dos omés galets per a beure, però normalment només falsos. 
un raja, els altres estan tapats interiorment, de manera que no se sap 
quin és el galet que raja i pot mullar a qui vulgui beure d’un galet. 
 
Càntirs decoratiusCàntirs decoratiusCàntirs decoratiusCàntirs decoratius    
Ús: Ornamental. 
Característiques: Càntirs amb diferents formes i acabats destinats a 
complir una funció estètica, especialment destinats a les classes 
populars. Molts d’ells són realitzats a motlle i ricament decorats. 
Àrea de producció: Tota la Península Ibèrica. Molts d’ells són models 
antics que han estat profusament decorats, sovint amb gust estètic 
dubtós, per tal de satisfer els gustos d’una gran majoria de població, 
especialment a partir dels anys 1960 i 1970 en que els càntirs han perdut 
bona part de la seva raó de ser: un atuell funcional per a transportar i 
beure aigua. 
Destaquen els càntirs decoratius del País Valencià, especialment les 
sèries de Manises (València), Biar i Agost (Alacant). 
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Càntirs artísticsCàntirs artísticsCàntirs artísticsCàntirs artístics    
Ús: Estètic. 
Característiques: Són càntirs amb formes  i decoracions variades, que 
sovint segueixen els corrents artístics de cada època. Molts d’ells són 
realitzats per grans artesans i artistes de reconegut prestigi. 
Normalment, les tècniques emprades són més sofisticades que amb les 
peces utilitàries, com la doble cocció,modelat amotlle i per colatge, ús 
d’esmalts i vernissos novedosos, entre d’altres. 
Area de producció: Catalunya destaca per produccions molt acurades 
des de finals del segle XVII. Són remarcables els càntirs de pisa del segle 
XVIII, els modernistes i els d’artistes destacats, com Pablo Picasso. 
    
Càntirs de fusta i suCàntirs de fusta i suCàntirs de fusta i suCàntirs de fusta i surorororo    
Ús: Per a transportar i beure aigua, normalment en fàbriques, tallers, 
granges i, en general, allà on no eren aconsellables els càntirs de 
terrissa. 
Característiques: Similars als càntirs comuns, però fets amb fusta, el 
que els feia més resistents als cops, si bé no refrescaven l’aigua. 
Àrea de producció: Catalunya. 
    
Càntirs de vidreCàntirs de vidreCàntirs de vidreCàntirs de vidre    
Ús: Pel servei d’aigua a la taula de famíilies benestants, i també per a 
ornament de la llar. 
Característiques: Similars als càntirs comuns, però realitzats amb vidre 
bufat. Alguns d’ells, especialment els més antics (segles XVIII i XIX), van 
decorats de forma extraordinària, fet que els convertia en objectes 
d’autèntic luxe. 
Àrea de producció: Catalunya i Mallorca. 
    
Càntirs de metallCàntirs de metallCàntirs de metallCàntirs de metall    
Ús: Per a transportar i beure aigua on era fàcil que el càntir rebés cops: 
fàbriques, tallers i granges.  
Característiques: Similars als comuns, però fets amb diferents metalls. 
Els més usats foren l’aram i el zenc. Alguns portàven la nansa, broc i 
galet de llautó.  
Àrea de producció: Catalunya. 
    

 
La persona que es dedica a la terrissa ho fa, normalment, perquè els 
seus pares, avis i avantpassats remots ja s’hi dedicaven. És un ofici que, 
com quasi tots els relacionats amb l’artesania tradicional, es transmet 
de pares a fills. 
Fins ben entrada la segona meitat del segle XX, el terrisser era el 
responsable de tot el procés de producció, que es feia amb mitjans molt 
rudimentaris i penosos: 
arrencar la terra, preparar el fang, tornejar amb la força del peu, 
preparar els esmalts, vernissos i engalbes, anar a cercar la llenya per al 
forn, coure i, fins i tot, en molts casos el mateix terrisser anava a vendre 
la seva producció a fires i mercats. 
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En tot aquest procés només comptava amb l’ajut dels seus familiars, que 
feien les feines més senzilles de l’obrador: posar brocs i nanses o 
decorar les peces. 
Actualment la vida del terrisser ha millorat molt amb la mecanització de 
bona part del procés, preparació del fang, torns amb motor elèctric, 
cocció a gas i altres avenços que han permès al terrisser concentrar-se 
només en la part del modelat, decoració i cocció de l’obra. Per contra, 
les peces han perdut bona part de la personalitat que tenien abans, en 
utilitzar-se argiles industrials, esmalts de colors no tradicionals o la 
cocció a gas. 
 
L’obradorL’obradorL’obradorL’obrador    
Els obradors de terrissa eren amplis espais interiors i exteriors on el 
terrisser feia tot el procés de la terrissa. Generalment també era la 
vivenda de tota la família. Cal dir que quasi sempre eren construccions 
molt senzilles i humils, com corresponia a l’estatus social del terrisser. 
En els espais exteriors es preparava el fang, ocupant les basses una 
gran part dels patis. També les peces eren tretes a fora per tal 
d’assecar-se.  
A l’interior es trobava el lloc de guardar el fang, la “botiga”, (on hi havia 
els torns i es feia lamajor part del procés de la terrissa) i el forn. En 
moltes poblacions els forns eren comunitaris i, per tant, no s’ubicaven a 
l’obrador. 
Actualment es treballa en espais més reduïts, en haver-se simplificat el 
procés mercès a la mecanització i l’ús de materials d’origen industrial 
que ja no cal que prepari el propi terrisser. (fang, esmalts i vernissos, 
etc.). 
    
Propietats de la terrissaPropietats de la terrissaPropietats de la terrissaPropietats de la terrissa    
El fang, i més concretament l’argila, és la matèria primera més important 
de la terrissa. Es troba gairebé arreu del món i ha estat usat per a la 
fabricació de tota mena d’atuells des del neolític. 
Un cop cuit a elevada temperatura es transforma en una matèria 
completament nova: la ceràmica, que té unes propietats extraordinàries: 
no es deforma, resisteix la humitat, el fred i el calor, és transpirable, pot 
contenir líquids i altres matèries. Algunes argiles, fins i tot, serveixen per 
a la cocció d’aliments. 
 
Preparació del fangPreparació del fangPreparació del fangPreparació del fang    
Procés tradicional de preparació del fang per a la ceràmica: 
1. Extracció de la terra dels jaciments argilosos, anomenats terreres. 
2. Trituració i eliminació de les pedres i altres impureses que pugui 
contenir. 
3. La terra es posa en una bassa poc profunda amb aigua per tal 
d’obtenir el fang, alhora que s’acaben d’eliminar les restes d’impureses. 
4. El fang és tallat a trossos i traslladat a l’obrador, on es guardava fins a 
ser usat. 
Per obtenir la terrissa blanca, pròpia d’Agost (Alacant) i La Rambla 
(Còrdova), s’afegia sal a l’argila, augmentant la seva porositat i el poder 
de refrescar l’aigua. 
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Actualment, tots aquests treballs de preparació del fang estan totalment 
mecanitzats, però fins als anys 70 del segle XX els feia el mateix terrisser 
de forma manual i eren, sovint, molt penoses i exigien gran esforç físic. 
    
Tècniques de modelatge de la terrissaTècniques de modelatge de la terrissaTècniques de modelatge de la terrissaTècniques de modelatge de la terrissa    
El modelatge és aquella part del procés en què es dóna forma al fang. 
Tècniques de modelat: 
Hi ha moltes tècniques de modelatge, les agrupem en: 
---- Modelatge estàtic o modelat a mà:  Modelatge estàtic o modelat a mà:  Modelatge estàtic o modelat a mà:  Modelatge estàtic o modelat a mà: No s’utilitza cap mena d’aparell que 
ajudi el terrisser, que prepara unes tires llargues de fang, anomenades 
“marrells”, les quals va enrotllant en forma d’espiral formant el cos de la 
peça. 
---- Torn baix o de mà (lent):  Torn baix o de mà (lent):  Torn baix o de mà (lent):  Torn baix o de mà (lent): El terrisser s’ajuda d’aquest ancestral torn, de 
poca alçada i que és accionat amb les mans. 
---- Torn alt o de peu (ràpid):  Torn alt o de peu (ràpid):  Torn alt o de peu (ràpid):  Torn alt o de peu (ràpid): El torn s’acciona amb els peus (si bé 
actualment la majoria porten incorporat un motor elèctric), guanyant en 
força i velocitat. 
 
El procés de modelat d’un càntir al tornEl procés de modelat d’un càntir al tornEl procés de modelat d’un càntir al tornEl procés de modelat d’un càntir al torn    
1. S’agafa un bocí de fang i se centra al torn. 
2. Ajudat per la força giratòria del torn, el terrisser amb les mans fa pujar 
el cos del càntir o “botxa” fins a tancar-lo per dalt. L’aire que queda a 
l’interior fa que la peça no s’enfonsi. 
3. Quan ja s’ha assecat un xic i l’argila ha adquirit certa consistència, es 
fan els forats dels brocs i es posa el “guarniment”, és a dir, la nansa, el 
broc i el galet. 
Un cop acabada la forma del càntir, cal assecar la peça per tal que perdi 
la humitat que encara té, reduint el seu pes i volum. Algunes es poden 
esquerdar si l’assecatge és massa ràpid. 
 
Decoració d’un càntirDecoració d’un càntirDecoració d’un càntirDecoració d’un càntir    
Una vegada sec, el càntir es pot decorar amb diferents tècniques: 
---- Decoració incisa:  Decoració incisa:  Decoració incisa:  Decoració incisa: Es fa abans de l’assecatge, i és la tècnica més 
senzilla i antiga. 
Consisteix en fer incisions al fang, amb un punxó. Normalment són línies 
o figures geomètriques molt simples. És la tècnica més utilitzada en 
aquelles peces que no són vidrades, com les de Verdú o molts centres 
de Castella. 
---- Decoració excisa:  Decoració excisa:  Decoració excisa:  Decoració excisa: Consisteix en afegir formes de fang a la superfície de 
la peça. És també una tècnica molt antiga. Una mostra n’és el bordonat 
de molts càntirs d’Agost (Alacant). 
Brunyit: Consisteix en fregar el fang per tal que adquireixi una lluentor 
especial, fent figures florals o altres motius. És característic d'algunes 
peces de Verdú (Lleida) o Salvatierra de los Barros (Badajoz). 
Engalbes: Són terres de diferents tonalitats molt diluïdes en aigua amb 
què es banyen total o parcialment les peces, aconseguint variar la 
tonalitat de la peça i fer combinacions de colors. Normalment les 
engalbes es cobreixen amb el vidrat o Vernís. 
Són famoses les engalbes blanques i vermelles usades als càntirs de La 
Bisbal. 
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Envernissat o vidrat: El vernís és una substància mineral diluïda en aigua 
que vitrifica amb la cocció i permet impermeabilitzar l’atuell, anul·lant la 
porositat de la terrissa. Barrejat amb òxids metàl·lics, permet obtenir 
colors diferents a les engalbes, com el verd, el morat o el blau. 
Pintat sense esmalt: Amb òxids metàl·lics es pinta directament sobre la 
terrissa. 
Els més utilitzats són l’òxid de ferro (color vermell) i el de manganès 
(color morat). S’aplicaven sovint amb pinzell de pinta, com a Traiguera 
(Castelló). 
Pintat sobre esmalt blanc: Després d’una primera cuita de preparació 
(biscuitat), es banya la peça amb esmalt blanc d’estany i després es 
decora amb òxids de colors. Són característics els càntirs decorats de 
Talavera de la Reina i Puente del Arzobispo (Toledo). 
    
CoccióCoccióCoccióCocció    
Amb la cuita es culmina tot el llarg procés d’elaboració de la terrissa. El 
foc s’encarregarà de completar el treball de moltes setmanes o mesos 
de feina. 
El procés de cocció en les terrisseries tradicionals de Catalunya era el 
següent: 
Enfornat: Enfornat: Enfornat: Enfornat: Les peces crues s’han de posar amb molta cura apilades dins 
la cambra de cocció, aprofitant al màxim l’espai disponible. 
La cuita:La cuita:La cuita:La cuita:    
- 1a fase: Ja que l’obra encara conserva força humitat, les primeres 6 ó 7 
hores són a foc lent, per tal d’evitar que un canvi brusc de temperatura 
malmeti les peces. S’escalfa el forn i s’evapora l’aigua que queda al cos 
de les peces, fins quedar completament seques. 
- 2a fase: Es fa foc més intens, que pot durar entre 14 i 15 hores, fins 
arribar a la temperatura de cocció, que en la terrissa està situada entre 
els 800 i 1.000º C. 
- 3a fase: Un cop assolida la cocció es deixa refredar el forn durant unes 
vint hores. 
Desenfornat: Desenfornat: Desenfornat: Desenfornat: Amb molt de compte es van treient totes les peces del forn. 
    
El negre o fumat: El negre o fumat: El negre o fumat: El negre o fumat: En el cas de la terrissa negra o fumada, un cop cuites 
les peces, es tapen tots els forats de ventilació del forn i es cou llenya 
una mica verda o humitejada, fent una gran fumerola, aconseguint 
anul·lar tot l’oxigen de l’aire , saturant-lo de monòxid de carboni, el que 
produeix un efecte de reducció (contrari a l’oxidació) en la terrissa, fent 
que aquesta adquireixi el seu característic color gris-negre. Es deixa el 
forn completament tancat durant tres o quatre dies, per tal que l’efecte 
sigui total, i ja es pot desenfornar. 
 
Transport i comercialització de la terrissaTransport i comercialització de la terrissaTransport i comercialització de la terrissaTransport i comercialització de la terrissa    
Antigament, el mateix terrisser era el protagonista de tot el procés de la 
terrissa, des d’anar a buscar la terra a la terrera fins a la seva 
comercialització en fires i mercats propers, atès que els productes 
artesanals es venien en un radi petit que difícilment superava el dia de 
viatge en carro. 
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Amb l’arribada del ferrocarril a la meitat del segle XIX i després amb el 
transport per carretera amb camions, s’amplia l’àrea de comerç de la 
terrissa. 
Actualment, la major part del comerç de terrissa el fan majoristes i 
botigues al detall, si bé el terrisser continua assistint a algunes fires 
monogràfiques per a vendre directament la seva producció al client, com 
són les fires de Sant Pere a Zamora o la de Sant Domènec “ Fira del 
Càntir” a Argentona 
 
 
 

 


