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Adobar les pells          2-04-2001 
 

A la Ferreteria Puig quasi sempre hi ha tertúlia, i l'amo, en Josep Rubió, de la meva 
edat, sempre n’és un. Avui passant-hi hi he entrat amb la intenció de parlar del negoci que 
abans tenien a casa seva, Cal Rusclaire. En deien aquest nom perquè a més de tenir 
adoberia - establiment on s'adoben les pells - que compraren quan s'anomenava Cal Ordeix, 
tenien un molí de ruscle. 

El ruscle s'obtenia de l'escorça de l'alzina, i s'utilitzava en grans quantitats per adobar 
les pells. Les alzines que s’havien pelat, a l’any següent es tallaven per llenya o per fer carbó. 
A canvi de l'escorça, el pelador havia d'estassar la superfície escorçada de bosc. Aquesta era 
una de les raons que feia que els boscos d'alzines sempre estiguessin nets. A part de la 
llenya i el carbó, també hi havia els boscais o branques, dels que se'n feien faixines que 
utilitzaven els forns de pa; i el caliu que sobrava una vegada feta la cuita, l’afogaven i el 
venien. En deien carbó de flequer. De les fulles que queien a terra en feien jaç per al bestiar. 
Total, com que s'aprofitava tot, el bosc sempre estava net. 

El ruscle, una vegada utilitzat per adobar les pells, o s'estenia a terra perquè 
s'assequés, o bé se'n feien mutes que, una vegada seques, servien per cremar a les estufes 
o focs a terra, en les dues versions: en pols o fent-ne mutes. Per fer mutes es deixava podrir 
el ruscle i es feien omplint un cèrcol de ferro d'uns 20 centímetres de diàmetre per 6 d'alt. El 
cèrcol era cònic per facilitar la sortida de la muta, i tenia dues nanses a l’exterior. S'omplia la 
muta i es premsava amb els peus, s'extreia del motlle i es posava a assecar. 
El procés de fabricació, o millor dit, d’adob de les pells, és per no creure-s'ho, però val a dir 
que la qualitat que s'obtenia mai s'ha aconseguit amb els mitjans químics actuals. La duració 
de les soles de sabata confeccionades amb aquestes pells era extraordinària, però una pell 
de vaca tardava nou mesos per adobar-se. 

S'adobaven pells de xai, cabra, ruc, però majorment de vaca, que s'importava en grans 
quantitats - trens sencers - majorment del Líban. 

Entraven amb sang -- era expressió dels blanquers --, plegades i amb sal. Entraven a 
la remesa, una mena de safareig o dipòsit de tres metres cúbics amb aigua clara, i hi estaven 
un parell de dies per treure la sal. Canviaven a una altra remesa amb aigua i calç viva per 
facilitar la pelada, o sigui la treta del pèl. Hi estaven tres o quatre dies. 

Es pelaven amb el ganivet de pelar, una fulla d'acer una mica corbada amb un mànec 
a cada extrem per agafar-lo amb les dues mans. Una vegada pelades s'havien de rentar amb 
aigua i es posaven a la Lum, un dipòsit amb excrements de gos o colom barrejats amb aigua, 
durant tres o quatre dies. Cada vegada que porto en Maig a passeig penso que, si fos en 
aquella època dels adobs, tindria un home darrere meu amb el carretó i la pala a punt per 
recollir els preciosos excrements seus. Tant els excrements de gos com la ruscla s'utilitzaven 
per contenir substàncies tàniques, ja que el taní és molt apropiat per a l'adob de les pells. 

Sortint d'això, s'escarnava amb una ganiveta similar a la descrita anteriorment, però 
plana. Per treure la carn que quedava i per acabar d'escórrer l'aigua, es feia amb una pedra, 
similar a les anteriors, però la fulla era de pedra. El pèl es venia per diferents usos i la 



carnassa, que era el que havia sortit després d'estar les pells amb l'excrement de gos, 
s'assecava al sol en canats -- marcs de fusta de 100x60 centímetres amb reixat de galliner, 
malla 25, i suspesos perquè l'aire toqués a les dues cares. Es venia als fabricants de cola per 
fer cola per als fusters. 

Les pells passaven a la cubeta per estovar-les. La cubeta era com una màquina de 
rentar amb un cilindre de pales. S’hi estaven tres o quatre hores. 

Entraven als bassits planes, una sobre l'altra amb una capa de ruscle entre elles i hi 
estaven set mesos. A mig cicle es treien per posar-les en una bóta amb pales per tornar-les a 
estovar i es tornaven a col·locar als bassits canviant el ruscle, si convenia. 

En acabar el temps, una per una es repassaven: per escórrer l'aigua es feia amb la 
buxeta i amb el marlet, tot manual. La buxeta era una planxa de llautó de 15x5 cm. per 2 mm 
de gruix, amb un mànec a cada extrem per agafar-la amb les dues mans, i el marlet era una 
peça de 2 o 3 quilos de pes, també de llautó, de forma el·líptica, foradada, d'un considerable 
espessor i amb els cantells arrodonits. 

Es muntava la pell en una berga -- bastó de boix -- per estendre-la quatre o cinc dies, 
fins que era seca. Finalment se li donava una passada pel cilindre. Una taula de ferro amb un 
cilindre també de ferro, que feia el vaivé. Del parell de dotzenes de blanquers que hi havia a 
Olot, quasi no en queda cap. Cal Rusclaire, Ca l'Hostench, Ca l'Hostech Basil, Can Duran, 
Can Nunó, Can Ralita, Cal Xai el germà d'en Peret -- el que feia panyos enfeltrats sens fi per 
la fabricació de paper --,  Can Constans, Can Descals, o Can Bassols, entre altres. Solament 
deuen quedar Can Bassols de Can Grau, que solament fan camussa, i Can Casacuberta, que 
han plegat fa poc. 

L'aiguat de l'any quaranta, que es produí per les fires de San Lluc, va malmetre la 
majoria d'instal·lacions i existències. Va ser un factor que començà a influir en la desaparició 
de les adoberies. 

Per manipular les pells i evitar que es taquessin, les taules estaven fetes de caoba i de 
sibicu, fusta de la Guinea que pesa més que l'aigua. Solament s'utilitzaven el llautó o el coure, 
com a metalls. Els operaris anaven calçats amb espardenyes, descalços - quasi sempre - o 
amb esclops. Molts tenien els peus "adobats" i fins i tot amb el color de les pells. 

Les noves tecnologies han fet desaparèixer un sector que havia estat vital per a 
l'economia de la ciutat a principis del segle XX. A Igualada es varen adaptar i encara 
continuen, però cada vegada senten més la pressió competidora de l'exterior. Els països 
productors i exportadors de pells procuren adobar-les ells. 

No sé com s'adoben actualment les pells, però ben segur que contaminen més que 
abans. Actualment els boscos es cremen de bruts -- el sotabosc és cada vegada més espès --
, les ciutats estan plenes d'excrements de gos i no es pot respirar a causa dels gasos, etc. 
Com més avança la tecnologia, més ens ofega la merdologia. 


