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MATALAFERS DE PRINCIPIS DE SEGLE XX

AAlaquàs, la població artesana de matalafers s’anà configurant d’ençà del ter-
cer quart de  segle XIX, arribant a gaudir d’una presència relativament important
a principis del segle passat. Es tracta d’un xicotet grup d’artesans integrat per algu-
nes famílies de matalafers de la nostra localitat que estenen la seua activitat pels
pobles limítrofes a la ciutat al llarg de més d’una centúria. Entre aquest xicotet seg-
ment de la societat, hem pogut constatar figures tan pioneres d’aquest ofici com la
de Vicent Folgado Garcia i Vicent Cubells Llorenç. Vicent Folgado Garcia va ser
el primer matalafer en la família Folgado, que després aprendre l’ofici en algunes
matalaferies de València, s’estableix al carrer de d’Alt. Un dels seus deixebles més
notables serà Salvador Llácer, home molt vinculat a la trajectòria familiar d’a-
questa dinastia de matalafers. Vicent Cubells Llorenç, és l’altre dels matalafers de
primeries de segle XX que té la matalaferia al carrer del Nord núm. 1. Sabem que
aquest home era casat, per tercera vegada, amb Angelita Vidal Albert, natural de
Sedaví. Tot i tindre descendència, el seu fill no va engegar l’ofici.

La nombrosa presència d’oficis marginals pels carrers dels pobles respon a un
determinat període en el qual la demanda de matalafers és importantíssima, no
només en l’àmbit rural sinó també a la ciutat, a causa, sobretot, del propi creixe-
ment demogràfic experimentat a la primera meitat del segle XX, que farà que
cada casa dispose de tres a quatre llits. Segons algunes dades de la família
Folgado Oltra, només a València existeixen més de 800 matalafers; a Torrent 7 i
a Alaquàs s’arriba a assolir la xifra 9, ja que les zones de treball o comercialitza-
ció abastaven altres pobles de l’Horta Sud: Aldaia Torrent, Picanya, Xirivella,
Mislata, o la pròpia ciutat.  Tenint en compte que la llana es un gènere que s’ha-
via de cardar quasi tots els anys, és previsible imaginar la falta de mà d’obra que
generava aquest sector. 

LA FAMÍLIA FOLGADO: UNA DINASTIA DE MATALAFERS (1890-1978)

Vicent Folgado Garcia, tot i nàixer a Alaquàs, es trasllada de ben jove a la ciu-
tat per a trobar un lloc de treball en la xicoteta indústria artesanal, tan predomi-
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nat en la València noucentista. Envers 1890, s’ubica amb la seua família al carrer
de Dalt, on estableix la seua matalaferia i desenvolupa l’ofici amb els seus fills al
llarg de dos dècades. Els llaços d’unió tan evidents, entre l’ofici i el primer fun-
dador de la família Folgado, queden reflectits en les paraules d’un dels seus mem-
bres:

“El meu iaio va nàixer ací a Alaquàs (el meu iaio era germà de Gaspar
Folgado, el tio Cacau, el fornillero) i de jove se’n va anar a viure a València
i allí va aprendre l’ofici  de matalafer”.

En 1933, a causa de la prematura mort de quatre dels seus fills, Vicent
Folgado, que ja és un home major, se’n torna a Alaquàs amb companyia del seu
fill Enrique, i s’instal·la en la casa núm. 10 del carrer de Sant Hipòlit. Quan arri-
ba a Alaquàs, el seu fill Enrique Folgado Francisco, és un home ja casat i amb una
llarga descendència de set barons i una xica: Vicent, Enrique, Pepe, Antonio,
Manolo, Fernando, Alfredo i Fina (a Alaquàs naixeran els tres fills més menuts i
la filla). És obvi que, davant de tantes mans dispostes per a tirar endavant l’ofici,
aquest home es veurà abocat a dotar al seu negoci de les millors condicions pos-
sibles, i ben aviat es donarà pressa en comprar dos màquines escardadores, que
seran úniques en tota l’Horta Sud. De Manises i Torrent, acudeixen a sa casa per

Vicent Folgado Garcia, (1866-1947). És el patriarca d’una nombrosa família de matalafers d’Alaquàs.
Al retrat el veiem (quart per la dreta) amb un grup d’amics enllà pel 1930. 



a escardar la llana perquè, tret de la ciutat, no hi havia cap llavador als pobles que
conformen les rodalies més properes. En eixa època, a Torrent es troben els
Perols, que eren tres matalafers que, en mancar de màquines cardadores, utilitzen
els serveis dels membres de la família Folgado.

“Recorde que els meus germans i jo anaven a sa casa tres voltes per setmana
a rebre els encàrrecs, i ells ens dien: “Aneu a tal carrer o a tal casa que heu
d’arreplegar la llana”. Aleshores, nosaltres carregàvem la llana i se l’empor-
taven a casa, després la tornaven ja neta i arreglada. Aleshores, els matalafers
de Torrent s’encarregàvem de fer el matalaf. La cardadora era el sistema més
adient de tots, perquè el cardat amb les varetes era un treball molt costós i de
menys qualitat. Les cardadores havien d’estar fixes en un determinat lloc de
la casa, i per això nosaltres les teníem allotjades en una coberta que hi havia
al corral, al costat de la paret del corral de la tia Pepeta. I quan cardaves la
llana, allò armava tan gran remolí de pols i brutícia, que havies de posar-te un
mocador per a poder respirar.
Nosaltres fórem set germans i tots treballàrem de matalafers junt a mon pare,
però en fer-se fadrins, cadascú escampà per on pogué: l’un es feu conductor,

-73-

Enrique Folgado Francisco. (1896-1985) Aquest home fou el primer matalafer d’Alaquàs que va
incorporar les màquines de cardar i un llavador de llana. Del seu matrimoni amb Josefina Oltra, nai-
xeran els 11 fills que van tindre, tot i que sobreviurien només vuit d’ells. Va desenvolupar l’ofici de
matalafer al carrer de Sant Hipòlit d’Alaquàs i al carrer Alt de València durant molts anys.      
(A la foto Enrique Folgado Francisco i la seua muller Josefina Oltra fotografiats el 1954 amb els seus
primers néts Antonio i Enrique). 
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l’altre boxador i així. I només quedàrem de matalafers el meu germà Vicent,
que era el major de tots, i jo”.

Tots dos germans treballen junts fins que, enllà de la dècada dels cinquanta,
Vicent, el Matalafer se separa del seu germà Enrique per a establir-se a Riba-roja,
on muntarà una matalaferia. Mentre que el tio Enrique queda com l’únic matala-
fer. L’acompanya Restituto García Núñez, un aprenentet d’onze anys nebot de la
seua dona Restituta:

“Jo vaig ensenyar l’ofici al meu
nebot Restituto perquè els meus fills
no volgueren ser matalafers. Em
vaig dur al meu nebot de Conca
quan tenia onze anys i me’l vaig
portar ací per a ensenyar-li  l’ofici
de matalafer. Així que va estar tre-
ballant al meu costat fins que em
donà la bogeria d’anar-me’n a
França en l’any 1963. Com em dei-
xar la faena de matalafer, li vaig
vendre la casa amb les màquines i el
llavador de la llana a Salvador
Llácer, un matalafer que va apren-
dre l’ofici treballant per al meu iaio,
allà pels anys vint. Salvador Llácer
era fill del tio Francisco Llácer, el
tio Rullo, que treballava de peroler a
la fàbrica del tio Eusebio i vivia en
la primera de les quatre cases que hi
havia davant del casino de la
Música”.

Restituto García Núñez repre-
senta la darrera figura activa de l’o-
fici en l’índex biogràfic de la famí-
lia Folgado. Nascut a Conca, ben
aviat es trasllada a viure a Alaquàs

en casa de sa tia Restituta, a l’edat d’onze anys. Aprén l’ofici de matalafer treba-
llant al costat del seu oncle Enrique i als catorze anys ja recorre a soles els carrers
carregat amb els aparells de cardar lligats sobre un xicotet fardell. Resti, que és
com tothom l’anomena, comença ajudant al seu tio lligant els llaços del matalaf.

Enrique Folgado Oltra, (1926) va treballar de
matalafer durant el període de 1935-1962). Casat
amb Restituta Garcia Pozos, el matrimoni va tindre
tres fills: Enrique, Paco i Manolo, els quals desen-
voluparen activitats diferents a la del seu pare.



Encara hi té molt present una de les primeres experiències que va viure com a
matalafer a la localitat d’Aldaia, quan el seu oncle Enrique el va deixar a soles
manipulant la llana en la casa d’una clienta, i aquesta dona el va enviar a casa per-
què desconfià d’un xiquet tan jove per a fer la faena. Després de treballar indis-
tintament a les matalaferies que la família Folgado té ubicades a Alaquàs i al
carrer de Dalt de València, en 1963 es posà a treballar per a Salvador Llácer, quan
compra, aquest home, la matalaferia del carrer de Sant Hipòlit:

“Salvador Llácer vivia en la casa de son pare, que estava al costat del forn de
Pitxó, i va muntar un negoci de
matalassos al carrer de Jesús núm.
57. Quan es va assabentar que el
meu oncle Enrique volia vendre la
matalaferia, li va comprar les
màquines i el negoci i s’ubicà a
Alaquàs, i jo vaig passar a treballar
per a ell. En aquella època hi havia
moltíssima faena i en una setmana
desapareixien tots els matalassos de
la botiga, la qual cosa es traduïa en
un negoci molt profitós, des del
punt de vista econòmic. Al càrrec de
la matalaferia de València estava la
dona i dos filles de Salvador Llácer.
A l’estiu era l’època de l’any que
més faena hi havia i per això solia
vindre a treballar per les vesprades
Vicent, un cunyat de Salvador
Llácer, que era també d’Alaquàs i
treballava de tramviaire. En aquell
temps es treballava a peces, i segons
els matalassos que feies cobraves.
Després amb la depressió de la
llana i la caiguda del matalaf tradi-
cional, vingué la decadència i si hi
havia avisos treballaves, però quan
no hi havien havies de buscar-te la
vida reparant bicicletes o com fóra.
Fins que les coses arribaren a un
punt que el fill de Salvador Llácer
va decidir  tancar les matalaferies i
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Restituto Garcia Nuñez carregat amb els aparells de
cardar la llana, defineix la clàssica estampa del mata-
lafer de meitat de segle XX.  Nascut a Conca el
1940, arriba a Alaquàs a l’edat d’onze anys i es posa
a treballar de matalafer en companyia del seu oncle
Enrique. Casat amb Maruja Monacíd Muñoz, el
matrimoni té dos fills: José Miguel i Maria Isabel.
Tot i haver abandonat l’ofici en 1987, aquest matala-
fer encara elabora de forma artesanal el cardat de la
llana i la confecció dels tradicionals matalassos per
alguns clients que mantenen viva esta relíquia del
romanticisme.



-76-

jo vaig haver de ficar-me en Consum, després d’estar treballant 19 anys per a
Salvador Llácer”.

Com tants altres artesans, Restituto es veu obligat a deixar l’ofici de matala-
fer per a reconvertir la seua vida laboral en 1978. Tot i que mai arribarà a des-
vincular-se de l’antic ofici, ja que continua practicant el cardat de la llana i la con-
fecció manual del matalaf de forma puntual tots els anys. A Alaquàs i Picanya
encara manté alguns clients, que segueixen encomanant-li treballs, aparentment
devaluats per la letargia de la modernitat, però que a hores d’ara són tota una relí-
quia del romanticisme.      

“Quan els matalafers anàvem a casa de la clienta a fer el matalaf, o bé reco-
rríem els carrers, sempre anàvem carregats amb un fardell format per un coixí
enrotllat on portàvem la tela doblada del matalaf i una coixinera amb mate-
rials i eines de treball. El matalafer sempre duia el fardell tirat a l’esquena i
lligat als pals que penjaven per un costat del pit.
Hui, la presència del matalafer als carrers, resultaria estrafolària, i molt possi-
blement provocaria algun que altre somriure entre la gent, i fins i tot excla-
macions semblants com “Xe, on va aquest ...”. Però en aquell temps era
aquesta una visió habitual per a la gent, i sobretot servia perquè les dones
pogueren identificar-te al carrer i cridar-te per a fer alguna reparació”.

CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE L’OFICI DEL CARDADOR-
MATALAFER

Els oficis de cardador i matalaferer sempre han caminat agafats de la mà, lle-
vat, si més no, en aquells casos que la duplicitat de les tasques la portara la matei-
xa persona, cosa que habitualment solia ocórrer a sovint. El cardador-matalafer
es caracteritzava bàsicament per tenir dues màquines fixes a casa: una per a la
llana curta i altra per a la llana llarga. La primera, era una màquina anomenada
“baló” (segurament per la seua semblança amb l’aeròstat), estava constituïda per
una estructura còncava d’uns 70 cm. d’amplària per 1’20 de llargària i proveïda
d’una boca quadrangular d’uns 0’30 cm per on es ficava la llana. El seu interior
estava disposat per un eix longitudinal de fusta de secció circular, amb un dià-
metre d’uns 0’30 cm de grossor, i armat per uns espigons de ferro interposats al
biaix que s’entrellaçaven, pel mig dels quals passava la llana, desplaçant-se per
mitjà d’una cinta transportadora cap a la rampa d’eixida.

La segona, màquina anomenada “pentinadora”, era una cardadora que estava
formada per quatre roleus metàl·lics estriats, els quals funcionaven per mitjà
d’uns engranatges i una cadena molt similar a la d’una bicicleta, i proveïda d’una



espècie de persiana de fusta que introduïa la llana entre els roleus traslladant-la
per uns segments punxeguts en forma d’una pinta metàl·lica que anaven estovant
la llana i deixant caure la terra o pols. Tenia una alçada propera al metre, amb una
amplària de 90 cm. per 1’25 cm. de llargària.

El matalafer utilitzava la primera per a cardar la llana curta i la segona per car-
dar la llana originària de Burgos, que solia ser una llana molt llarga. Aquest sis-
tema d’escardar la llana era el més adient de tots però també era un sistema escàs
a les matalaferies dels pobles de l’Horta Sud, tret de la ciutat de València, sent la
població d’Alaquàs una de les úniques localitats que comptava amb aquesta clas-
se màquines cardadores.

El matalafer –conegut també amb el nom de matalasser- solia treballar a sa casa,
o bé al domicili de la pròpia clientela, acomplint els encàrrecs que rebia de les mes-
tresses. Ara ja no se’n fan gaires, de matalassos, per abans no n’hi havia d’una altra
classe: tots eren de llana o de borra, també en tenien de pallots de dacsa. Quan calia
confeccionar-los, s’acudia al matalafer, i aquest es presentava a la casa del client
proveït dels estris necessaris. En la majoria dels casos, el matalafer, sempre comp-
tava amb la col·laboració de les dones de la casa per a desfer les trenes que es resis-
tien als embats de la carda, malgrat la destresa dels braços del matalafer. També era
freqüent trobar, en moltes ocasions, la pròpia mestressa fent-los.

O siga, que el cardador i el matalafer quasi sempre eren la mateixa persona i
com que es passaven el temps fent matalassos i s’ocupaven sovint de desfer-los,
vingé aquella dita de “la faena del matalafer, fer i desfer”, que sempre s’aplicava
a tota aquella persona que fa i desfà sense definir la tasca que té entre mans.

ELS MATE-

RIALS

La llana ha

estat la matèria

prima de l’ofici

del matalafer. El

producte s’obte-

nia a través del

comerciant o bé

directament del

propi ramader.
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La llana ha sigut per excel·lència el material més adient del matalàs.



-78-

UTENSILIS DEL MATALAFER.

Els utensilis emprats pel matalafer es reduïen a un escàs nombre d’eines: les
varetes, agulles, punxonet, metre, tisores, fil, didal, etc.

Varetes o pals de fusta: Es tracta de dues bastons redons i de dimensions
variables. El pal més llarg oscil·lava entre 1’20 cm. i 1’30 cm. de llargària apro-
ximadament, bastant més gruix de dalt que de baix, i que anava en definició cap
a l’extrem inferior formant un xicotet colze al final. Servia per enlairar la llana
alhora del varejat, que solia practicar-se per a tornar la vaporositat als flocs de
llana. La segona vareta estava formada per un bastó mes curt i completament
recte, i les seues dimensions no sobrepassaven el metre de llargària. S’utilitzava
per a colpejar i esmortir els cops del bastó llarg al xocar en terra, amainant al
mateix temps l’esforç del braç. El matalafer anava pegant petits cops a la part de
baix de la vareta llarga, la qual cosa tenia com funció ajudar a aquesta a remoure
i girar els flocs de llana en totes les maniobres que havien de realitzar-se. En el
seu maneig, el matalafer agafava una vareta en cada mà.  

Les varetes es feien de fusta de lledoner i ho venien en pals rectes els boti-
guers que estaven instal·lats davant de la Llotja. El matalafer havia de posar-

Utensilis emprats pel matalafer.



los en remull en aigua durant un dia complet i després els doblegava per a fer-
li la corba, lligant-lo amb un cordell per la part inferior i deixant-lo assecar una
bona estona.

L’agulla saquera: Barreta punxeguda d’acer d’uns 7 cm. de llargària; de sec-
ció circular i proveïda d’un ull a l’extrem inferior de l’agulla que serveix per a
passar la cinta de cotó pels ullets del matalàs. L’agulla saquera era també cone-
guda com “llengua de pardal”. Hi havia tot un conjunt d’agulles de diferents
mides i aplicacions funcionals; per exemple: per al cosit del bordó del matalàs
anomenat anglés, s’utilitzaven tres tipus d’agulla. Igual passava amb la tipologia
d’agulles saqueres més escaients per a passar la cinta pels ullets, atés que en
matalàs de poca llana o grossor, es requeria una agulla curta. En canvi, altres que
havien de passar per matalafs més grans, lògicament havien de ser agulles més
llargues. La barra d’agulla podia ser llarga, mitjana, recta, redona, quadrada o
corba. El matalafer les introduïa dins d’uns canutets de fusta, les quals les guar-
da en un estoig de cuiro.
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Tradicional fardell que solia portar penjat al cos el matalafer.
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El matalafer introduïa les agulles dins d’uns canutets de fusta i després els guardava en estoig de cuiro.

Fil de palomar extra que s’emprava en el cosit del matalaf.



Punxonet o agulla de passar la cinta. Barreta semblant a l’agulla, utilitzada
pels granerers, entre els 18 i 20 cm. de llargària, de barra recta i secció rectangu-
lar o quadragular, depenent del gust del matalafer, que facilitava el seu maneig.
S’utilitza per a passar les betes o cintes de tela pels ullets del matalàs.

Metre de fusta. S’emprava per a mesurar la distància que havia d’haver entre
els ullets del matalaf alhora de marcar-los amb la llapissera.

Fil de cosir: Havia de ser fil de empalomar del set extra. Es gastava per a
cosir les vores del matalàs. El fil s’havia d’encerar abans de d’usar-lo perquè amb
el frec no es trencara molt sovint. El matalafer el comprava en madeixes i després
el filava en cabdells o llances semblants als del obrers de vila.

Veta: Cinta feta de cotó que s’utilitzava per a fer els llaços del ullets del
matalàs. Antigament anava un home amb bicicleta venent-la pels carrers dels
pobles sota el peculiar crit de: “la veta, tres metres pesseta”.

Didal: Artefacte fet de cuiro molt semblant al didal de cosir que utilitzen les
mestresses. El seu ús ha estat una mesura de protecció a l’hora d’empentar l’a-
gulla. El matalafer se’l posava al dit xic subjectant-lo per mitjà d’una corretgeta
passada al canell.

-81-

Cinta de cotó que es gastava per a passar-la pels ullets de la tela del matalaf.
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EL PROCÉS DE MANIPULACIÓ DE LA LLANA

La llana verge provenia directament de l’esquilada i, per tant, abans de gas-
tar-la s’havia de rentar intensament amb aigua. La funció d’aquesta rentada  no
era altra que netejar-la de terra i altres brutícies com de les petites gotes de greix
adherides al pèl. L’excés de greix facilita que els flocs amb el temps i l’ús conti-
nuat s’afeixuguen, llevant, doncs, esponjositat al matalàs. Si el procés de neteja
es realitzava a la mateixa matalaferia, el primer que feia el matalafer era rentar-
la dins d’una pica o sèquia d’aigua corrent, (els matalafers d’Alaquàs també arri-
baren a rentar-la a la séquia del banyador) després s’estenia al terrat o bé al corral,
i quan ja estava prou seca s’arreplegava i es ficava dins d’una caldera que el mata-
lafer tenia sobre una espècie de forn de llenya. Aquesta caldera solia tenir una
capacitat d’uns cinc-cents litres: quan l’aigua estava ja bastant calenta, es tresco-
lava per mitjà d’una canonada dins d’una bassa que hi havia per desengreixar la
llana, aleshores es tirava un grapat de sosa càustica que servia per a llevar-hi el
greix que portava adherit. Després es tornava a rentar, la llana, amb aigua corrent
fins quedar neta del tot i, finament, es posava a assecar en terra, o bé es ficava en
paneres i s’apujava a la terrassa on havia de romandre tot un dia al sol. Durant
eixe temps el matalafer, o qualsevol membre de la família, havia de girar-la diver-
ses voltes perquè s’assecara per ambdues cares, és adir, per dalt i per baix.         

Hi havia dos tipus de llana: la curta i la llarga; la llana procedia de Burgos i
solia ser una llana més basta, de pèl punxós i de baixa qualitat, que solia compri-
mir-se molt al matalàs. Aquesta classe de llana venia enrotllada en vellons i arri-
bava a sobrepassar els 40 cm. de llargària. A les matalaferies de València hom
mostraven a les seues prestatgeries penjades com  llençols. 

EL MATALÀS

El matalàs consisteix en un sac quadrilong omplert amb llana o borra, cosit
pels quatre costats, bastejat i d’unes dimensions proporcionades a les mesures del
llit i, per tant, a les  necessitats de qui ha de descansar damunt. Existeix una altra
varietat de matalàs que va reomplit amb pallots o pellofes de dacsa, que es diu
màrfega.

Hi havia una varietat de models. Estava el matalàs de matrimoni que assolia
1’35 cm d’amplària, que solia portar 80 ullets (4 tires de cinc ulls per cada cara
del matalàs). El matalàs de cos i mig que portava tres filades de cinc ulls en
cadascuna de les cares, i el matalàs, de 90 cm, que normalment portava dues files
de cinc ullets i una de quatre.

Les classes de matalassos estaven representats pel matalàs corrent i el model
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anglés amb bordó. La varietat de models, dintre de cadascuna d’ambdues classes,
solien gaudir d’una mateixa qualitat de llana, a excepció de l’anomenat matalàs
de perxa (s’anomenaven popularment així perquè els comerciants del carrer de la
Bosseria de València els tenien penjats en perxes), els quals estaven fets amb un
material més fluix com ara la borra, la qual es treia dels draps vells que arreple-
gaven els drapers torrentins, que deambulaven pels carrers de la capital o dels
pobles de l’Horta. Els draps els netejaven, després es trituraven i els treien la
borra. Altre material emprat als matalassos era la tela regenerada de sac, que
tenien una gran acceptació.

Tradicionalment, la roba que envolta el matalaf, té unes característiques espe-
cials i uns colors ben definits, de tal forma, que fan que només anomenant tela de
matalaf, era ja suficient perquè el botiguer donara allò que el client demanava
sense haver de preguntar-li per la qualitat ni pel color que desitjava.

La confecció dels matalassos la realitzava el matalafer a la mateixa casa de
les clientes, o bé al seu propi domicili. En aquest darrer cas, la dona del mata-
lafer solia encarregar-se de fer els traus i ficar els pedaços als ulls del matalàs
després de marcar-los amb dos puntets perquè coincidiren els forats. Aquesta
operació tenia com a finalitat reforçar la part interior de l’ullet amb un tros de

Preus unificats i aprovats en junta general pels socis cooperativistes en 1966 per al llavat i cardat de
la llana o elaboració dels matalassos i altres matèries del comerç matalafer.
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tela quadrat i, així, a l’hora del cosit no s’esquinçara. El matalafer, abans d’ini-
ciar el cosit de la tela, varejava intensament la llana un parell de voltes per tal
de desmembrar els flocs. 

MARCAR ELS ULLETS

El primer que feia el matalafer era marcar els ullets del matalaf, per això aga-
fava el metre i mesurava la distància; per exemple 30 cm. i clavava l’agulla afi-
lada en eixe punt, i aleshores marcava una creu o punts amb el llapis i seguia per
la mateixa línia deixant sempre la mateixa distància entre cadascún dels ulls. Una
vegada marcats els respectius ulls, començava a foradar la tela amb el punxó, fent
dos forats paral·lels en el lloc on s’havia marcat els punts sobre la creu.
Seguidament la dona del matalafer posava un pedaç quadrat de tela per la part
interior de la tela, amb el fi de reforçar els ullets alhora de passar i estirar la cinta,
perquè no pugués esquinçar-se la tela després de passar i estirar la cinta.
Seguidament repuntava les vores superiors dels traus amb fil de cosir i, finament,
introduïa la punta del punxó per l’ull amb l’objectiu de remarcar millor l’obertu-
ra del forat facilitant d’aquesta manera el pas de l’agulla amb la cinta. Una vega-
da finalitzat el treball de marcar, es disposava la segona fase.

El matalafer feia un munt amb la llana abans de cardar-la.



L’ELABORACIÓ DEL MATALAF.

Quan el matalafer arribava al domicili del client, i es preparava per a confec-
cionar el matalaf, estenia en terra -sempre molt prop de la porta d’entrada-, un
llençol o manta vella i li donava un parell de passades a la llana, després agafava
la tela neta i arranjada que li havia preparat la dona, i la doblegava  per la meitat
per a treure el centre de la peça i la marcava banyant-la en un punt determinat, o
bé tallava un tros de tela de la vora que anava a la part de dins, de forma que es
puguera localitzar ben aviat en posteriors ocasions, i assabentar-se, així, del punt
exacte des d’on s’havia de començar a cosir sempre, per tal que, en finalitzar el
cosit de la vora, no hi quedara una part de tela més llarga que l’altra. 

Seguidament es començava a confeccionar el matalàs estenent aquest en terra,
però de forma que la meitat de la tela quedara estesa i l’altra meitat arreplegada
sobre el cul o peuera del matalàs. Aleshores, s’escampava la llana i l’anava esto-
vant i igualant sobre la superfície de la tela; després estirava la part de dalt fins a
unir les boques de la capçalera. A continuació, agafava un cabdell de cinta de cotó
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El matalafer escampa la llana damunt de la tela
del matalaf.

Abans de cosir la tela, el matalafer ficava una
mà per davall de la tela i una altra per damunt, i
anava passant la veta pels ulletes del matalaf. 
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i anava tallant i estenent les cintes per damunt de la tela i, en acabant, comença-
va a enfilar l’agulla saquera. Quan ja estava enfilada, la ficava recta i cap a avall
per un dels ullets del matalàs -si el matalàs era de matrimoni tenia, com ja hem
dit abans, cinc fileres d’ullets en disposició longitudinals i quatre d’amplària-,
aleshores, col·locant una mà per davall del matalàs i l’altra per dalt, anava  pas-
sant l’agulla de dalt a baix i de baix a dalt. I quan el matalafer sentia la puntada
de l’agulla en el dit, estirava de la cinta i tornava a introduir l’agulla cap amunt
per l’altre forat paral·lel, de manera que, quan estirava de nou la cinta per la cara
superior del matalaf, finalitzava l’operació fent un llaç amb les dos vetes.

En els matalassos de perxa s’utilitzava la màquina de cosir per a repuntar el
matalaf; es cosia els cantonets i costats deixant la boca. Tot açò es feia en terra
i abans de reomplir la tela del matalaf amb la llana, aleshores el matalafer xafa-
va la boca del matalàs amb el peu i s’anava introduint els pessics de llana que
agafava del muntó. 

LA TÈCNICA DEL COSIT

Una vegada fets tots el ullets, el primer que feia el matalafer era agafar el cab-

dell de fil i tallar dues o tres braçades i les encerava amb cera verge. Tot seguit

s’assegurava sobre un coixí, i creuant les cames en terra cap arrere, agafava la tela

i, doblegant la vora cap a dins, començava a cosir “el punt arrere” amb l’agulla

adient. El punt arrere consistia en fer una vaga amb el fil de palomar fixant-la, bé

sobre el mateix peu del matalafer, en qualsevol altre lloc, i a continuació donava

uns quants repunts (normalment a tres o quatre dits de distància) i, en acabant

estirava el fil, operació en la qual desfeia la vaga quedant al mateix temps ama-

gats els repunts dins de la vora. El matalafer solia repetir l’operació, donant tres

o quatre puntades, sempre amb la mateixa distància i de forma alternativa d’una

a l’altra vora, de manera que a cada 10 cm cosits, tornava a estirant el fil i anava

quedant-se tancada la vora del matalaf.

Quan ja estaven cosides totes les bandes, s’havia d’emprendre el cosit dels
cantons del matalàs; s’agafaven les puntes i es ficaven cap a dins per tal que, en
finalitzar la cosida, els cantons quedaren una mica roms, entre dotze i quinze cen-
tímetres d’alçada; és a dir, al mateix nivell que assolia el matalàs.

Totes aquestes operacions realitzades en la confecció del matalàs, el matala-
fer les feia sempre assegut a terra. 
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El matalafer passa el fil per la cera verge abans cosir i després se serveix d’un sobrecoll o vaga feta
sobre el dit polze per a trencar-lo mitjançant un ràpid moviment de les mans fet cap a fora.
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Cosint la vora.

Cosint la vora del matalaf per mitjà del punt arrere.

Detall del cosit de la boca del matalaf.
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EL VAREJAT

El farciment del matalaf, després d’un temps de ser utilitzat, es massissava i
aleshores era quan entrava en funcions el matalafer, que tenia la missió de penti-
nar amb la carda, operació que consistia a recuperar la vaporositat als flocs de
llana a través del tradicional i rítmic varejat. Quan el matalafer arribava a les
cases, les mestresses ja tenien preparat el munt del gènere perquè l’encarregat de
cardar-lo comencés la tasca de flocar, ben aviat i amb força, els embolics que el
temps i l’ús havien fet. 

La tasca de la carda
o varejat solia fer-se en
el pati de la casa. Ara
bé, quan açò no era
possible perquè no
totes les cases disposa-
ven d’un lloc o espai
obert, aleshores es car-
dava a la mateixa
entrada de la casa per-
què l’estatge s’omplia
sempre d’una polsina
que no sols obligava a
obrir  portes i finestres
sinó que, a més, es
col·locava per dins dels
nassos i pulmons pro-
vocant tos. 

Quan les dones
volien només rentar la
llana, aleshores el
matalafer acudia al
domicili de la clienta a
arreplegar la llana per a
netejar-la i tornar-li-la

neta i escaient. En canvi, quan es tractava de cardar la llana el matalafer en per-
sona es presentava amb tots els aparells de cardar i desenvolupava el seu treball
a la mateixa casa del client pegant-li amb quatre pals perquè, a més de llevar-li la
polsina, estovar la llana.

Procés del cardat de la llana amb les típiques varetes fetes amb
fusta de lledoner.
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A l’hora d’encetar la seu tasca, el matalafer agafava la vara més llarga amb la
mà dreta i la curta en l’esquerra, llavors introduïa el pal llarg dins del munt i alça-
va els flocs mentre que amb la vareta curta anava pegant cops davall del pal llarg
de forma molt rítmica. Aquesta operació servia per esmortir el cop al xocar la
vara en terra, així com per a l’enlairar i estovar la llana.

El varejat calia repetir-lo cada dos o tres anys, encara que moltes clientes
preferien fer-ho cada any perquè amb l’ús diari els flocs sempre s’agrumolla-
ven de nou. 

ELS ASPECTES ECONÒMICS I SOCIALS

Habitualment el matalafer solia ser una persona molt coneguda en tots el
indrets on desenvolupava el seu ofici pel seu contacte diari amb les mestresses al
llarg de molts anys de treball. Alguns matalafers, com es el cas del tio Vicent

Cubells, el Matalafer,
gaudien d’un cert status
de popularitat, a nivell
social per practicar el
joc de pilota. El mata-
lafer solia rebre les
comandes al propi
domicili, i de bon matí
començava la jornada
laboral. Segons la feina
acumulada al domicili
dels clients tornava a
una o altra hora del dia.
Durant les estones lliu-
res, es dedicava a fer
matalassos nous, bé
d’encàrrec o per a
emmagatzemar-los a la
matalaferia fins a la
seua venda.

Els mitjans de
transport per a des-
plaçar-se a les zones de
treball van estar basats,
en un principi, en laRestituto Garcia cosint el bordó d’un matalaf envers 1958.



rudimentària bicicleta, que seria substituïda per la moto amb posterioritat al 1960.
A partir de la dècada dels setanta, es va imposar la utilització de l’automòbil.

A Alaquàs, el matalafer solia compartir la dinàmica de l’ofici amb la venda
dels matalassos a la pròpia casa o magatzem, o bé a les respectives matalaferies
que disposava obertes al públic, a la pròpia capital. En moltes ocasions, és la seua
dona qui l’ajuda a desenvolupar les tasques de treball en tot allò que li és facti-
ble. Ella és qui rep a casa els avisos dels clientes. 

El matalafer solia fer a l’estiu de deu a onze matalafs en un dia. Quan es trac-
tava d’un matalàs de tela de sac, el temps emprat era de 15 minuts, i un hora el
de matrimoni. A la dècada dels cinquanta el matalafer cobrava pel seu treball 3
pessetes pel primer i 12 pel de matrimoni.  

Entre els recursos econòmics es troben els guanys propis que genera la pròpia
activitat i que de vegades representen l’únic patrimoni de la família. Una font
econòmica auxiliar serà la venda de matalassos, com ja em citat. Tot i això, serà
una economia bastant modesta que sols arriba a la supervivència familiar o a l’ad-
quisició del propi habitatge, com matisa el tio Enrique, el Matalafer:

“Jo vaig comprar a Pistoles la casa on vivíem després de més de trenta anys
de lloguer...” 

-91-






