LES CORTINES: SEPARADORS D’ESPAIS I DE VIDA, I MOTIU DE CREACIÓ ARTÍSTICA (al Montsià i al Baix Ebre).
M. Carme Queralt - Pepa Subirats
1. Què podem considerar una cortina?
Una definició comuna, amb la qual tothom estaria d’acord és: peça de roba penjant, que cobreix el forat d’una porta, d’una finestra,
d’un balcó, d’una alcova, d’un passadís o d’un llit, entre d’altres espais. Es tracta d’un terme molt antic, que deriva del mot llatí cortina i que fa
segles, en català, s’escrivia quortina o curtina. A les Terres de l’Ebre, a més a més de les cortines, també fem esment de les cortinetes i de les
cortinasses, generalment en relació al gruix o bé a l’ alçada.
Quina és la finalitat d’una cortina? Encara avui dia és evident: delimitar allò que la mirada pot abastar, o, dit d’una altra manera,
encobrir allò que no volem que tothom tingui al seu abast, que no volem que vegi. Així, els telons dels teatres o les teles dels antics sagraris
són, en aquest sentit, cortines.
Com a separadors d’espai i de vida, les cortines han perdurat també en el refranyer popular del territori, comú en part al de molts
altres indrets: Córrer la cortina és una expressió popular, encara viva, que significa amagar o guardar silenci sobre alguna cosa, tema o motiu,
sigui o no de caràcter compromès, tot i que aquest darrer motiu sol ser el més habitual. Descórrer la cortina vol dir descobrir o donar a
conèixer algun secret; estar darrera la cortina, prendre part en alguna cosa, però d'amagat; i una cortina de fum es refereix a l’encobriment de
l'autèntica causa d’una cosa o d’una circumstància concreta.
Cal no confondre el terme cortina amb el de cortinatge, joc de cortines, conjunt de cortines, que pengen d’un portal o d’un llit, segons
la documentació que es desprèn de la literatura medieval catalana (la novel·la cavalleresca del segle XV Tirant lo Blanch), i dels inventaris de
béns de les Terres de l’Ebre del segle XVI (llistats exhaustius de tots els béns materials continguts a la casa d’un difunt recent que es redactaven
per un notari després de la seva defunció, per tal d’evitar conflictes familiars amb el repartiment de l’herència, o quan algun dels beneficiaris
volia saber en quin estat es trobaven els béns a heretar, abans d’acceptar-la o renunciar-hi).
Antigament moltes cortines es confeccionaven amb tèxtils fets de fibres vegetals. Algunes són encara conegudes, dins i fora de l’àmbit
del tèxtil, com ara el cotó i el lli, mentre que altres, com el canemàs i el fustany, fa temps que van deixar de ser populars tot i haver perdurat

durant segles. El canemàs és una roba feta d’estopa de cànem, i el fustany un teixit (drap) gruixut de cotó. Fustany és un terme de possible
etimologia àrab, herència de l’altra gran civilització que forma part de les nostres arrels culturals.
No cal dir que, paral·lelament a aquests teixits modestos, la noblesa i les famílies més benestants gaudien, arreu del territori, de
cortines fetes amb bons teixits: brocat, domàs, mussolina, seda, etc. El brocat és un teixit de seda amb fil d’or o argent, utilitzat també per
confeccionar tovalloles i vestits. Els dibuixos fets amb aquest fil metàl·lic li donaven un aspecte damasquinat. De vegades també combinava
llistes verticals de color groc i blau, que s’alternaven. La mussolina, teixit molt semblant a la gasa, és una seda molt fina, que originalment era
de color negre, i que, com el domàs, va ser portada a Occident pels àrabs.

2.

Quines referències històriques conservem?

Gràcies a l’arqueologia podem contemplar algunes cortines d’origen molt antic: n’apareixen a les pintures murals de Pompeia,
semblants a llençols, que tant podrien haver fet la funció de separar ambients com de protegir de la llum. Malauradament ignorem com eren
exactament a l’Edat Mitjana, perquè la pintura d’aquesta època va donar preeminència als tapissos; no obstant això, a alguns mosaics bizantins
del segle VI apareixen cortinatges, teles penjant del sostre, i fins i tot alguna cortina davant d’una porta. És molt possible que fossin brocats en
seda, perquè era un teixit típicament bizantí. Curiosament, aquesta darrera cortina penja amb un sistema de suspensió que a les Terres de
l’Ebre ha perdurat fins als nostres dies: a la vora superior de la cortina es cusen unes vetes, fent una baga, i després es passen per una barra, de
manera que, depenent de la distància entre les vetes, els plecs de la cortina són més o menys marcats.

Barraca deltaica amb una cortina plegada a la porta d’accés. Fotografia de Francesc Blasi, inicis s. XX. ©Arxiu Fotogràfic
Centre Excursionista de Catalunya.

A més a més, la cortina bizantina apareix arreplegada a un costat de la porta, nuada sobre si mateixa, tal com era tradicional
antigament i encara fem avui dia.
A partir del Renaixement, apareixen més cortines a la pintura europea: la Venus de l’espill de Diego Velázquez (cap a 1648) i Noia
llegint una carta de Johannes Vermeer (1657) en són dos bons exemples. En aquest darrer quadre, apareix pintada una cortina a la finestra
oberta així com un cortinatge envoltant el llit. Durant segles els cortinatges dels llits més benestants van servir per protegir dels corrents d’aire
i per preservar la intimitat; sovint es deixaven en herència. Molts pintors holandesos d’aquella època pintaven cortines a un dels costats dels
seus quadres per poder demostrar la seva perícia a l’hora de pintar brocats i altres tipus de teixits rics.
Tornant a les Terres de l’Ebre, cal dir que entre els nombrosos inventaris de béns ebrencs dels segles XVII i XVIII, només s’inclouen
cortines en el cas de les famílies més benestants: lletrats, metges i nobles; i quan apareix el terme cortinatge fa només referència a la cortina
que envoltava el llit 1.
Fins ben entrat el segle XX, a moltes cases familiars ebrenques, més o menys benestants, aquesta mena de cortines separadores, penjades a
una estança de grans dimensions, resguardaven l’espai més íntim -l’alcova amb el llit i altres mobles- de la sala, de la resta de l’estança.
També queda record escrit, oral i gràfic de les cortines ebrenques més modestes, aquelles que es confeccionaven amb roba més o
menys basta, viada o llisa; es feien servir a les cases de menys categoria, principalment a les portes d’entrada. A les cases de les poblacions més
importants, també penjaven dels balcons principals.

1

Ferran Grau, Joan Hilari Muñoz i Joan Roig han estudiat i publicat, en els seus llibres i articles, un bon nombre d’aquests inventaris, pertanyents al Baix Ebre i el Montsià. La referència correspon a: GRAU,
Ferran - ROIG, Joan (2004). “Un model de casa de la primera categoria” a Ulldecona setcentista Vol. 1.Onada edicions, Benicarló, p. 115-116.

Cortina d’accés, feta de roba viada, a la casa veïna de l’antic ajuntament de Santa Bàrbara, l’any 1908. Fotografia
cedida pel Centre d’Estudis Planers.

De vegades es comprava roba per confeccionar la cortina, però en d’altres ocasions s’aprofitaven els llençols i les vànoves o flassades
vells. La flassada era una peça de roba de forma quadrada, feta de llana o bé de cotó, generalment amb ratlles de diferents colors, i que
antigament s’utilitzava com a cobertor de llits.

Cortina d’accés confeccionada amb roba de cortina o vànova vella aprofitada. 1962. Mas de Barberans. Fons particular.

De vegades, a la vora superior s’hi cosien vetes o tires de roba, a una determinada distància, en forma de baga o ansa, que després es
passaven, com en el cas de les cortines medievals, per una barra prima de ferro, o bé per una fusta o tros de canya, que finalment se suspenia
horitzontalment, perquè la cortina pengés verticalment.
En un moment determinat, les vetes van ser substituïdes per petites pinces i/o anelles de metall de diferents mides, fabricades
industrialment, que es compraven a les ferreteries. Un cop cosides, una a una, a la vora superior de la cortina, es passaven també per una

barra. No cal dir que les barres, les pinces i les anelles eren de més o menys qualitat i ornament, depenent del poder adquisitiu. Al segle XIX i
als inicis del segle XX, a les cases benestants, fins i tot hi havia suports de barres de cortina fets de llautó, i decorats amb força relleus. A les
entrades de les cases humils, una simple barra metàl·lica no massa gruixuda suportava les anelles, petites i senzilles. A l’extrem inferior de les
cortines més lleugeres es cosia una vora, dins la qual es ficaven boletes de plom, perquè el vent no les fes volar, costum que ha arribat gairebé
fins a finals del segle XX.
Més tard, a partir dels anys 20, els envelats, designats popularment amb el castellanisme toldos, que es confeccionaven amb lones, les
mateixes que es feien servir per envelar carros o llaguts, van anar substituint les cortines de les portes i balcons de les façanes principals, tant a
les cases particulars com als comerços i als cafès.

3. Una petita referència a les persianes
Les persianes són també separadors d’espais, típicament domèstics, i tenen gairebé la mateixa funció que les cortines. També pengen
davant d’una porta, d’una finestra, d’un balcó,... però són separadors gruixuts i rígids, i estan formats per llistons horitzontals paral·lels,
superposats verticalment. Les més antigues que coneixem, gràcies als testimonis fotogràfics, daten del 1870, i pengen suspeses d’un llistó de
fusta subjectat a la façana per la part superior de cadascun dels seus extrems, amb una femella de ferro que se suspèn d’un mascle clavat a la
façana.
Les persianes s’enrotllen sempre sobre si mateixes, accionades per una corda o cordill, exterior si pengen de les façanes, interior com
és habitual avui dia. Encara, però, queden moltes persianes de fusta antigues a les façanes de les cases familiars o dels edificis de pisos ebrencs
aixecats durant els eixamples urbans del segle XIX. Pel que fa al color, a partir dels anys 50, 60, el verd s’imposa arreu del territori.
Quina és la finalitat d’una persiana? Gairebé la mateixa que la d’una cortina: no deixar passar la llum directa del sol, sense impedir el
pas de la llum i la circulació de l’aire, garantint així la ventilació de l’estança. Com les cortines, serveixen també de barrera per evitar el pas dels
insectes, sobretot mosques i mosquits. Són, per tant, de força importància a la conca mediterrània.

Antigament, les persianes i les cortines convivien, com passa avui dia, a l’exterior de les façanes de molts edificis dels nuclis antics de
les poblacions del territori. Les primeres sobretot al pis principal, les segones a les portes.

Persianes de fusta i envelats al carrer Major de Santa Bàrbara. Fotografia cedida pel Centre d’Estudis Planers.
Anys 20 del segle XX.

4.

Tradicional o contemporània què ens pot suggerir simbòlicament una cortina a l’exterior?

Sens dubte, una cortina és sempre un espai de trànsit; un espai amb múltiples i velles dualitats, de coexistència de caràcters i
condicions oposades; d’una mateixa cosa sempre dividida en dues parts:





dins / fora
privat / públic
íntim / col·lectiu
domèstic / veïnal…

potser, fins i tot, entorn de les cortines podem arribar a plantejar la major contraposició, aquella dualitat i dicotomia que sembla més bàsica i
universal:
 natura / cultura.
Per això, però, hem de fixar la mirada, l’hem de fer caure sobre les cortines, no pel que fa al seu ús i funció, sinó al treball manual i
artístic d’alguns artesans que avui dia les elaboren. Especialment, les obres d’aquells artesans i artesanes que s’han plantejat anar més enllà de
la funció utilitària que les solia caracteritzar, per crear un objecte artesanal que cerqui l’equilibri entre l’estètica i la funció.

5.

Ens poden acostar aquestes dualitats al treball artesanal i a l’obra artística que es realitza actualment a les Terres de l’Ebre?

La relació de les cortines amb el treball manual artesanal és molt directa, perquè sense la destresa i el domini dels materials que
caracteritzen els artesans i les artesanes, és evident que seria impossible elaborar la major part de les cortines que hem conegut al llarg dels
segles, tant a les Terres de l’Ebre com arreu del món.
La relació de les cortines amb la creació i el treball artístics que protagonitzen molts artistes artesans, i molts artesans artistes actuals, és també
evident. Parteixen d’elements naturals i tècniques tradicionals, usant-los bé com a model o patró, bé com a material bàsic de les seves
creacions.

Un exemple clar d’això és la sèrie “Cortines” del projecte expositiu “Ports i Mans”2 de la Mònica Guilera, on l’artista combina la seva
sensibilitat i coneixements amb la seva fascinació per la innovació, per l'artesania tradicional, pel coneixement de l'entorn natural, tot
experimentant amb formes noves, colors i usos, i amb plantes i fibres del Parc Natural dels Ports, que precisament dóna nom al projecte.
Una altra sèrie de la Mònica Guilera, concretament la dels panells teixits fets de canya (Arundo donax) i sempreviva (Helichrysum
stoechas) combina, en trama i ordit, la canya treballada en forma de canyís tradicional amb les tiges i flors de la sempreviva, creant així una
obra que desprèn creativitat i destresa manual, i que ens permet establir amb comoditat, dins el joc de dualitats i dicotomies, la dualitat més
general, aquella que oposa i juxtaposa la natura i la cultura, així com algunes altres més:
:






natura / cultura
sempreviva / canyís
Ports / Mans
emoció / sensació
local / universal...

A més a més, la sempreviva, per les seves característiques, es tracta d’una planta que, un cop tallada, conserva durant molt de temps,
fins i tot molts anys, el color gris verdós de la tija i de les petites fulles, així com el color groc daurat de les seves flors, la qual cosa ens pot
acostar a algunes de les creences i tradicions mediterrànies més ancestrals: l’afirmació de l’etern retorn, la creença en l’eternitat, en la
permanència de la natura, etc.

.

2

L’exposició Ports i Mans es va inaugurar el 2 d’agost al Museu de la Pauma de Mas de Barberans. Ara l’acompanya el nou projecte web de l’exposició

