
 

 

LES CORTINES: SEPARADORS D’ESPAIS I DE VIDA, I MOTIU DE CREACIÓ ARTÍSTICA (al Montsià i al Baix Ebre) (II) 

M. Carme Queralt - Pepa Subirats 

 

1. Una cortina ebrenca és sempre una peça de roba? 

Des de molt antic, s’han elaborat separadors i cortines amb un bon nombre de materials molt diversos: canya, cartró, fulles i fibres vegetals, 
llavors, paper, xapes...i,  més recentment, amb metalls mal·leables com ara l’alumini, o diferents tipus de plàstics.  

Els plàstics i els seus predecessors (la baquelita, per exemple) són, sens dubte, uns dels materials industrials més lloats durant els tres primers 
quarts del segle XX,  i, paradoxalment, també més demonitzats cap a finals del mateix segle i a l’actual segle XXI. Les causes principals del seu èxit: la 
impermeabilitat, la resistència, la lleugeresa, els preus populars, la manca gairebé total de manteniment, etcètera; la principal causa del seu 
qüestionament és, que tot i l’existència avui dia de plàstics biodegradables, el seu reciclatge, generalment, s’aconsegueix mitjançant dificultosos 
processos contaminants. 

Parlarem a partir d’ara de les que podríem anomenar genèricament cortines de trànsit, és a dir, aquelles cortines a través de les quals es 
passava d’un espai a un altre. Hem de distingir-les de les cortines que només feien la funció, no de separar, sinó d’ocultar la realitat. Així eren les cortines 
que feien servir sobretot els retratistes ambulants, però també els d’estudi. Els ambulants les penjaven de les façanes de les cases o de les tàpies dels 
carrers com a fons bonics, tot afegint un toc de bellesa, de gràcia, a la, potser única, immortalització de parelles i grups. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
                  Fotografia cedida per Màrius Lopez. Amposta. Primer quart del segle XX 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Les cortines de sasia o de sàrsia 

Una cortina, tant si és feta o no amb matèries naturals, és sempre un espai molt prim o molt fi, comparat, si més no, amb els espais grans o 
amplis que separa. Les cortines constitueixen un espai de trànsit, tant fi i mal·leable, de vegades fins i tot tant transparent, que sovint s’ignora  el paper 
important que juga com a frontera, com a límit, com a separador d’espais i de vida; és a dir, com a element on se separen, i al mateix temps s’uneixen,  
múltiples espais, així com relacions socials i personals. 

La transparència de les cortines ebrenques tradicionals és sovint literal a les cortines de gasa (tela molt clara, subtil, amb els fils de la trama i 
l’ordit relativament separats) o a les cortines de tul (teixit de seda o cotó, de malla fina i reixada, elaborada amb tres fils, dos de trama i un d’ordit); 
també en el cas de les anomenades popularment cortines de sasia o cortines de sàrsia (xarxa)1, molt més assequibles econòmicament que les anteriors. 
Aquestes cortines les feien antigament les remendadores de sàrsia i els mateixos mariners aprofitant les sàrsies velles dels pescadors. Eren més pròpies 
de poblacions vora mar, així com dels masos i dels nuclis de població del delta de l’Ebre, precisament pel veïnatge amb els pescadors. 

Aquestes cortines delimitaven l’accés a l’espai domèstic a moltes poblacions marineres arreu de la Mediterrània. Una tradició antiga que 
sembla retornar amb força cercant un cert retorn simbòlic al passat.  

 
 

 
 

         En primer terme una cortina de sàrsia, a la finestra un canyís, i a la porta de l’entrada una cortina de roba.  
         Aprox: 1925-1935. Fotografia cedida per l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre, Fons Borrell. 

                                                
1
 A altres indrets de Catalunya se les anomena, genèricament, cortines de pescador. 



 

 

3. Les anomenades cortines de roba de sac 

Les cortines conegudes com de roba de sac eren justament això: un o més sacs de jute, d’espart o bé de cotó, suspesos o entatxats, que es feien 
servir per separar una o més estances de la casa, el mas, la caseta o la barraca. En la seva confecció s’utilitzaven, tot donant-los un nou ús, els sacs vells 
que ja no servien per a contenir i transportar arròs, farina, garrofes, olives, panís...  
 

Encara avui dia queda memòria de moltes cortines de sac utilitzades a les grans portes d’entrada de les cases urbanes, on hi havia animals a la 
planta baixa, així com de les diferents funcions que exercien: evitar que entressin mosques, o refrescar l’ambient impedint que la llum del sol penetrés 
dins l’habitatge. També procuraven que l’olor dels animals (matxo, ruc, somera, euga, cavall) i de les seves defecacions no arribés fins al carrer. De la 
mateixa manera, al delta de l’Ebre encara es manté viu el record de les cortines de sacs que es penjaven quan feia mal temps a l’interior de les barraques, 
i que feien la funció de barandats per separar els dormitoris, agrupats en un sol espai,  de la zona on es feia la vida de dia2; també de les que es penjaven 
a les portes d’accés de les barraques per tal d’evitar que entressin alguns animals, com ara serps, rates de camp o mosquits. 

4. Les cortines de jonquet  
 

Aquestes eren unes cortines molt populars, especialment a zones com les Terres de l’Ebre, on l’aigua dolça és abundant. Per confeccionar-les es 
tallaven les tiges dels jonquets (Juncus articulatus) en trossets de la mateixa mida i es passaven per un cordill de cànem.  

Es confeccionaven de forma totalment manual: després de la recol·lecció dels joncs, les tiges es tallaven a trossets, que més tard s’unien 
passant-los un a un per un cordill de cànem. Entre canutet i canutet de jonc s’hi feia un nus que subjectava i separava, porció a porció de jonquet, cada 
tira de la futura cortina. Eren cortines per a l’exterior, senzilles, lleugeres i elegants, perquè gràcies al seu poc pes oscil·laven amb certa facilitat.  

També se n’ elaboraven a les illes Pitiüses, on actualment el prestigiós joier Enric Mayoral ha creat una col·lecció de joies femenines inspirada 
en aquestes antigues cortines, una tradició artesanal que coneix des de la seva infantesa a Eivissa. Mayoral substitueix el cordill de cànem per un cordill 
de seda i els jonquets per tubs de plata oxidada i d’or3; formes antigues i tècniques artesanals, ara reinterpretades amb materials nobles, per passar de la 
pura utilitat a l’ornament i a l’estètica. 

 

                                                
2
 El Museu de les Terres de l’Ebre ha estudiat i publicat informació nombrosa sobre les barraques del delta de l’Ebre, i ha participat en la creació i continguts del Centre d’Informació de les 

Barraques del delta de l’Ebre, a Sant Jaume d’Enveja. 
3
 Majoral té més col·leccions basades en la natura mediterrània: http://www.majoral.com/ca/obra/eivissa/ 

 

http://www.majoral.com/ca/obra/eivissa/


 

5. Les cortines de fusta o d’escorça de baladre  

És evident, però, que moltes vegades resulta difícil atribuir un material concret als canutets de les cortines que apareixen a moltes de les 
fotografies històriques que encara es conserven a les Terres de l’Ebre; tant a les cases particulars com als ajuntaments, als arxius, als centres d’estudi, als 
museus, etc. És el cas d’un dels molts retrats de la vida quotidiana que ens ha deixat l’obra gràfica de Ramon Borrell Codorniu (Tortosa, 1869-1948)4 i que 
il·lustrem a continuació, perquè hi apareix una cortina de canutets, que recorda perfectament les cortines més modernes de canutets de plàstic. El 
sistema de confecció és el mateix, però cronològicament ens hem de situar al primer quart del segle XX, la qual cosa ens fa pensar en una cortina feta de 
canutets de fusta o, fins i tot, d’escorça de baladre (Nerium oleander)5. El baladre és un arbust alt, que pot arribar fins als quatre metres d'alçada, de tija 
llenyosa amb una escorça llisa de color marró grisós.   

 
   

             Cortina de canuts possiblement fets de fusta o d’escorça de baladre. Fotografia cedida per l’Arxiu Comarcal del  
                                  Baix   Ebre, Fons Borrell. Tortosa, primer quart del segle XX. 

 

 

                                                
4
 Agraïm a la Laia Aleixandre el seu ajut, pel buidatge del Fons Borrell a l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre, i per la recerca d’ imatges de cortines. 

5
 Salvador Cardero ens proporciona la informació següent: la referència del baladre per  fer cortines apareix referenciat a:  OBÓN DE CASTRO, C; RIBERA NÜÑEZ, D. (1991) : La Guina de 

Incafo de las plantas útiles y venenosas de la Península Ibérica y Baleares. INCAFO, 1991.  

A: https://www.flickr.com/photos/manel/5485867296/in/set-72157626040796000 Podem veure fotografiada una cortina de baladre 

https://www.flickr.com/photos/manel/5485867296/in/set-72157626040796000


 

 

6. Les cortines de puros de bova  

A Deltebre també es feien cortines amb un material ben comú al delta: els puros o porres de bova, així s’anomenen les flors plegades 
cilíndriques de la boga o bova (Thypfa sp.), que antigament es cremaven dins les cases i les barraques per fer fum contra els mosquits. Més tard, cap als 
anys 70, es van utilitzar com a decoració domèstica, de vegades pintats de diferents colors, i presentats en gerres o altres contenidors, com fem encara 
avui amb les flors seques6. Per confeccionar les cortines, els puros es travessaven pel mig amb un cordill enfilat a una agulla gruixuda, tot disposant-los, 
els uns damunt dels altres, en sentit horitzontal. Els puros s’havien de collir en una època determinada, altrament es desfeien. 

7. Les cortines de canya 

La canya és una de les matèries naturals mediterrànies d’ús popular més antic. A les Terres de l’Ebre, fins al segle XX, es feien amb canya 
(Arundo donax) els canyissos emprats en la construcció de les cases, que servien com a envans i cortines. Els canyissos cortina s’utilitzaven per les 
finestres i les portes. Per passar de l’espai exterior a l’interior de la vivenda, calia només apartar tota la peça de canyes a un costat.  

 

 
 

         Fotografia cedida. Cortina de canyís penjat a la porta, darrere del granerer, que trena cordill. Rossell,   
          Anys 50  del segle XX. 

                                                
6
 Queralt, Carme, Subirats, Pepa :Caramella “Cadires i embogadors. L’ús artesanal de les fibres vegetals del delta de l’Ebre”. A: Revista Caramella. Número 29.  2013. ISSN: 1888-0827. 



 

 
Les cortines de canyissos s’elaboraven de la manera següent: es col·locava una canyeta gruixuda com a base en el cas de les finestres, o una 

fusteta o bastó, de més resistència, en el cas de les portes.7. Amb una barrina es feien tres o quatre forats equidistants, per on es passava un cordill doble 
de cànem. Després per subjectar-lo a la fusta es feia un nus ben fort. Segons la mida desitjada, es passava una altra fusta o canya, i es tensaven els 
cordills. Per poder-ho treballar es disposaven dues tatxes a la paret, o dues estaquetes de fusta, i es penjava. A terra es col·locava el braçat de canyes, 
prèviament tallades a mida; com les canyes normalment són més amples d’un cantó que de l’altre, es ficaven a un costat les de punta estreta i a l’altre 
les de punta doble perquè pugés anivellat. Es posava després la canya per davant de cadascun dels cordills, s’agafava el fil d’empalomar, es passava per 
darrere del cordill i per dins del mateix fil d’empalomar fent una cadena, i per acabar, s’aixafava de manera que quedés ben subjectat a  la canya. 

 

Sobre les puntes dels canyissos de les portes, de vegades s’hi cosia roba per evitar que la gent, en entrar i sortir, es fes mal a la pell o als ulls. 
Ocasionalment, al mig de la canya de dalt s’enclavava una tatxeta, que formava un pont, per on passava un cordill de cànem que feia pujar i baixar el 
canyís com si fos una persiana.  

 

 
Canyís penjat a la finestra. Fotografia cedida per l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre, Fons Borrell. Tortosa, primer quart del segle XX. 

 

 

                                                
7
 Agraim aquesta referència a la nostra informant Carme Tal Subirats, del Mas de Barberans. 



 

 

8. Les cortines de panís per a fer cortines 

Pensàvem que a les diferents poblacions de les Terres de l’Ebre, on el treball de la pauma era tradicional, les cortines es feien amb cordills de 
pauma. Aquesta hipòtesi no ha estat mai ratificada. Només se’ns ha confirmat l’ús de manera ocasional en el cas de les finestres, mai, però, en el cas de 
les portes. 

  

En canvi sí que hem pogut documentar àmpliament les cortines fetes amb l’anomenat popularment panís per a fer cortines8. Ens referim a les 
llavors de la planta anomenada llàgrimes de Job (Coix lacryma-jobi), que els pagesos plantaven a la Sènia, per vendre les llavors un cop seques. Per fer 
una cortina es travessaven les llavors, una a una, amb una agulla i un fil prim, s’anaven unint, una damunt de l’altra, fent tires tant llargues com requeria 
l’alçada de la cortina. 

Als anys 70 aquesta mena de cortines encara penjaven de les portes d’entrada de moltes poblacions ebrenques incloent-hi Tortosa. Una de les 
nostres informants, atreta pel llustre, el tacte agradable i el bonic color d’aquestes llavors, es va fer un collaret d’estiu amb un tros d’aquestes cortines 
ebrenques. Evidentment, tot ignorant que repetia una tècnica emprada a diferents indrets del món: utilitzar per fer joies i ornaments les llavors de les 
llàgrimes de Job9. 

 

  Collaret fet amb llàgrimes de Job. Fotografia de les autores 

                                                
8 Aquesta informació és del nostre informant Màrius López, d’Amposta, membre del Centre d’Estudis Comarcal del Montsià. 
9 http://waynesword.palomar.edu/plapr99.htm 



 

 

 

9. Les cortines de canutets de diari 

Arreu de l’Estat, es van fer cortines amb canutets de paper de diari, sobretot a partir dels anys 50, quan aquest material es va popularitzar prou 
com per arribar a ser, fins i tot, l’únic paper sobrer que hi havia als mercats i a les cases. Les anomenades cortines de canutets de diari es feien enrotllant 
tiretes de paper de diari que després s’enfilaven en llargues sèries. 

  

Durant les primeres dècades del règim franquista, a causa de l’autarquia imposada per les noves autoritats, les fàbriques de paper espanyoles 
no podien produir paper perquè no disposaven de les matèries necessàries per fer-ho, així que  la gent tallava i plegava trossos de paper de diari per a ús 
higiènic, penjant un full damunt de l’altre, sobre un ganxo de metall. Fins ben entrats els anys 60, el paper de diari amb el qual es feien els canutets de les 
cortines de paper de diari, s’usava també quotidianament amb finalitats diverses, com, a tall d’exemple, embolcallar aliments comercialitzats a granel, 
tant als mercats com a les botigues, carnisseries i peixateries.  

A Santa Bàrbara encara recorden com tallaven trossos de paper de diari, tots de la mateixa mida, com passaven després un cordill per dins i 
com els anaven pegant amb la pega més popular de l’època: farina i aigua barrejades fins que s’aconseguia una pasta fluida, que s’enduria força un cop 
seca. Fins i tot a la població hi havia una veïna que es dedicava a fer i vendre aquesta mena de cortines. Els seus clients podien escollir entre les sanefes 
que sabia fer, formant dibuixos geomètrics, pintant els canuts de paper de diari. Més endavant, aquest costum es repetirà en les cortines de cadeneta.  

10. Les cortines de xapes  

Ja al voltant de la dècada dels 60 apareixen les cortines fetes reutilitzant les xapes de gasosa o de cervesa, un cop separades de l’ampolla. 
Aquestes xapes van substituir els antics i atractius taps mecànics, de porcellana, que s’ajustaven a l’ampolla amb un mecanisme senzill de metall. El 
procés d’elaboració consistia en enganxar el cordill per l’espai que quedava al mig després de doblegar la xapa per la meitat. La distància entre xapa i 
xapa venia determinada per la quantitat de xapes disponibles. Aquesta mena de cortines tenien també la gràcia de permetre combinar colors, (els de les 
xapes), la qual cosa feia que algunes, vistes de lluny, tinguessin força encant.  



 

 

11. Les cortines de canutets i les de tires de plàstic  

El plàstic, inventat durant la segona meitat del segle XIX, no es va popularitzar a Catalunya com a material per als estris de la vida quotidiana, 
fins a la segona meitat del segle XX. Aleshores, a causa de l’èxit que li van reportar les seves característiques i adaptabilitat a gairebé qualsevol forma o 
disseny, el plàstic va passar a ser el material més comú al camp, a la casa, al mercat...arribant a substituir, en ocasions totalment, materials tant antics 
com l’argila cuita, l’argila envernissada, la fusta, la llauna, el vidre, el zenc, etc.  

 

Les cortines de canutet de plàstic van arribar també a l’espai de les cortines de carrer, i així fins als nostres dies. Els canutets de plàstic, que per 
força s’havien de comprar a pes, s’adquirien juntament amb els ganxets de ferro que els unien, i la barra horitzontal on enganxar-los i penjar-los segons 
el sistema tradicional. Els ganxets estaven doblegats sobre si mateixos a les puntes, de manera que es podien enganxar els uns amb els altres, després de 
passar el ganxo pel canut de plàstic. Les tires de canutets s’introduïen als foradets disposats a la part inferior de la barra i així s’anava espessint la cortina, 
amb una tira al costat de l’altra.  

Les cortines de tires de plàstic, eren justament això: tires de plàstic, de secció circular o plana, unides a una barra per la part superior. 

 
Cortina d’accés de canutets de plàstic. Se solien fer sanefes canviant el color dels canutets. Fons particular 1970 aprox. Mas de Barberans.  



 

 

12. Les cortines de cadeneta  

Després, cap als anys 60, van arribar al territori les cortines de cadeneta, primer de ferro, i després d’alumini. Cada vegada pesaven menys i 
eren més mal·leables. Es confeccionaven tallant tires de cadeneta, de més o menys llargada segons l’alçada de la porta, perquè sempre es feien a mida. 
Es col·locaven enganxades a una barra de ferro, una tira al costat de l’altra, de manera que en repòs no quedés espai entre elles. Els colors metàl·lics van 
aparèixer com a novetat i també les sanefes geomètriques, les barres de pa a les cortines d’accés de les fleques, els blaus i rojos de les barberies, els 
noms de les botigues i establiments, etc.  

 
 

Moltes vegades, el fet de retolar aquesta mena de cortines deixava entreveure el conflicte idiomàtic (català – castellà), del tot inexistent a la 
parla quotidiana, que es produïa a l’escriptura pública. Per tal d’atendre les consignes socials de les autoritats polítiques d’aquell moment històric, les 
cortines de cadeneta normalment es retolaven en castellà: carnicería, panadería, etc. 

 
 

13. D’altres cortines 

A més a més d’aquestes cortines contemporànies clàssiques, al Baix Ebre i al Montsià també n’existien d’altres, com ara les cortines fetes amb 
tires de sacs de guano. El guano és un adob natural, un fertilitzant orgànic  que prové principalment de les defecacions massives de les aus marines 
d’indrets tant allunyats, com ara Xile o Perú; de fet, el terme guano té el seu origen en el mot quítxua wanu. A nivell popular, el guano va acabar per 
donar nom, genèricament, a qualsevol tipus d’adob en pols, fins i tot adobs químics. De fet els sacs que s’utilitzaven eren aquells amb què s’envasava i 
comercialitzava el Superfosfat, amb fórmula química Ca(H2PO4)2. 

 

Aquestes cortines seguien el sistema tradicional: el sac es doblega per la punta, fent una baga, per on es passa una barra, que se suspèn 
horitzontalment. El plàstic d’aquests sacs és gruixut i molt resistent. A més a més, eren unes cortines ben cridaneres, perquè normalment els sacs de 
guano eren d’un color groc ben intens.  

Evidentment, no eren els únics sacs de plàstic que es reutilitzaven per fer cortines, de la mateixa manera que més antigament s’havien reciclat 
els sacs de cotó, jute o espart. També es feien cortines amb els sacs de salnitre, però no fent-ne tires, sinó obrint els sacs i cosint-los un al costat de l’altre, 
de manera que s’aconseguia una superfície plana, a imitació de les cortines de roba. 

De la mateixa manera, i molt darrerament, algunes mestresses de casa també es confeccionen, utilitzant la tècnica del ganxet, cortines de 
plàstic, de colors, amb les bosses d’escombraries: es col·loca una bossa de brossa (de qualsevol color) damunt d’una taula i es va tallant en espiral, de  



 

 

 

manera que s’aconsegueix una tira llarga, com si fos una veta, que després es cabdella, com si es tractés d’un fil de plàstic. Amb l’ajut del ganxet es fan, 
una a una, les tires de la cortina, teixint diferents mostres, tal i com es fan altres objectes (agulles de pit, bosses, fundes...). 

En els darrers anys, coexisteixen al territori molts tipus de cortines: algunes són antigues i perduren suspeses, en més o menys bones 
condicions de conservació, als seus emplaçaments originals, d’altres són com qui diu acabades de confeccionar. Les cortines de canuts de plàstic 
conviuen amb les cortines de cintes, de tires, de perles i d’altres elements que ens han arribat des dels països veïns; també amb les anomenades cortines 
de macramé.  


