
03 L'assecatge de les pells Ventilació a baixa temperatura

Les pells, tant en el procés de ribera com en el d'adob, geixatge

i tintura, es treballen en medi aquós i, en acabar aquests

processos, la pell s'ha de deixar que perdi com més aigua millor,

ja sigui d'una manera natural o bé per mitja de l'escorregut, i a

continuació, s'ha d'assecar.

L'assecatge és convenient que es faci a una temperatura tan

baixa com sigui possible (sense la incidència del sol). Els antics

pellaires sabien prou bé que obtenien el material de millor

qualitat quan les pells s'assecaven amb una bona tramuntana, o

sigui, molt vent i molt fred.

La necessitat d'escurçar el temps d'aquest procés i de treballar

gran quantitat de pells va fer que es desenvolupessin els

assecadors, que van substituir als antics tiradors de ribera.

02 Plantes intermitges Maquinària per als acabats

Aquí tenien lloc les operacions per donar l’aspecte i les

característiques d’acabament pròpiament dits al cuir. Les fases

principals dels acabats eren el greixatge (per aconseguir

flexibilitat), la feina d’esvorar (per eliminar restes de carn o

llagastes de la vora de les peces) i l'estovament (per recuperar

de nou la flexibilitat).

Posteriorment, i per tal de deixar les pells ben planes, les pells

es clavaven sobre uns tampanys, una mena de palet o

plataforma de fusta, que es penjaven als assecadors.

Finalment les pells s’enfardaven, operació que consistia a

doblegar o enrotllar una sola peça ja llesta per mitjà d’una

màquina manual rudimentària, per fer-ne paquets o fardots.

01 Planta baixa Remull de les pells

El primer rentatge es feia antigament al llit del riu amb l'aigua

corrent, sí eren pells de llana, es completava sovint amb un

primer treball amb el ferro per treure les carns dobles mes

grosses i les restes de teixit adipós que havien quedat de

l'escorxament. En les pells seques, el remull es completava als

safareigs i solia durar dos o tres dies, depenent de la

temperatura de l'aigua.

La segona fase consisteix en l’adob pròpiament dit, és a dir, és

la fase en què tenia lloc el conjunt d’operacions considerades

bàsiques en el procés d’adob, que feien imputrescibles les pells i

menys hidrolitzables, i amb les quals s’aconseguia que aquestes

posseïssin les propietats i l’aspecte necessaris.
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