
Objecte: Espècie de taula gruixuda, amb
quatre cames robustes unides per baix amb
travessers i un caragol per a subjectar les
peces que s’estan composant, damut la qual
treballen els fusters.

Ús: L’empren els fusters per a recolzar sobre
ell les peces de fusta en les que estan
treballant.

Matèries: Fustes de pi i faig, ferro acerat.

Mesures: 83 x 155 x 50 cm.

Epoca: 1900 APR.

Procedència: Donació de Francisca
Quiñonero (Torrent).

Identificació de la peça:
Número registre: 002659
Núm de inventari: C0000200000000
Col·lecció: Oficis artesanals.

Banc de fuster



Objecte: Peça de ferro aproximadament
semicircular, giratòria, que en els extrems
forma colze i que en un d’ells permet
subjectar-hi una broca i en l’altre un mànec
o pom de fusta tornejada. També al mig
gira un altre pom de forma oval des d’on el
fuster l’agafa per fer-la girar.

Ús: S’empra per a foradar la fusta. Una
vegada se col·loca la barrina al lloc on es
vol fer el forat, s’agafa amb les dues mans
dels dos poms. La ma que se situa sobre el
pom oval està fixa, mentre que la que se
situa sobre el mànec superior gira sobre
l’altre fent pressió per a que al girar la
barrina en forma de caragol s’inserisca dins
la fusta per a foradar-la.

Matèries: Fusta de faig tornejada, ferro
acerat.

Mesures: 31 x 18 x 8 cm.

Epoca: 1940 APR.

Procedència: Donació de Claudio Más
Alcácer

Identificació de la peça:
Número registre: 002660
Núm de inventari: C0000200000000
Col·lecció: Oficis artesanals.

Berbiquí



Objecte: Reclam de caràcter figuratiu fet
amb fusta policromada que adopta la forma
d’un ànec amb dues peces de plom en la
part inferior per a facilitar la seua
estabilitat.

Ús: L’empraven els caçadors, deixant-lo
flotar sobre l’aigua de l’Albufera com a
reclam per a atraure ànecs i altres aus.

Matèries: Fibra de palmera (Cos), fusta de
pi (coll i cap) i plom (pates).

Mesures: 21 x 30 x 15 cm.

Epoca: 1940 APR.

Procedència: Donació de l’Associació
Cultural Salt del Llop de Catarroja.

Identificació de la peça:
Número registre: 002523
Núm de inventari: C0000200000000
Col·lecció: Eines agrícoles.

Bot



Objecte: Recipient de cos cilíndric amb 
una cara plana i l’altra ventruda amb dues 
anses i una boca en la part superior que 
serveix per a contindre aigua per al consum 
humà.

Ús: L’emprava la gent de l’Albufera per a 
dur-la a les barques quan anaven a pescar 
o a treballar al camp, com a recipient 
d’aigua des d’on omplien les botiges més 
menudes per a beure.

Matèries: fang cuit.

Mesures: 33 x 30 x 33 cm.

Època: 1940 APR.

Procedència: Donació de l’Associació 
Cultural Salt del Llop de Catarroja.

Identificació de la peça: 
Número registre: 02824
Número d’inventari: C0000200000000
Col·lecció: eines agrícoles

Botijot





Objecte: Peça de ferro que per un extrem 
acaba en punta i es clava a terra, i per l’altre 
té una cara plana damunt la qual es treballa 
el ferro a cops de martell.

Ús: L’empraven els boters per a treballar 
peces de metall, com ara els cèrcols que 
abracen les dogues que conformen el tonell.

Matèries: ferro.

Mesures: 109,5 x 28,5 x 8 cm.

Època: 1920 APR.

Procedència: Donació d’Adrián Besó 
Martí, Torrent.

Identificació de la peça: 
Número registre: 00162
Número d’inventari: C0000300000302
Col·lecció: oficis artesanals

Enclusa



Objecte: Bossa de xarxa lligada a una boca 
de fusta doblegada formant una mena de 
semicercle.

Ús: S’emprava per a agafar peixos o gambes 
dels sequiols de l’Albufera. S’arrossegava 
en sentit horitzontal, per tal que entraren 
els peixos, entre una o varies persones, be 
lligada amb una corda de la boca de fusta 
o be agafant-la amb les mans. Una vegada 
plena es treia el peix bo, mentre que el peix 
roïn, algues com ara l’esprella, i brosses, 
eren retornats de nou a l’aigua.

Matèries: Fusta i fil.

Mesures: 160 x 83 x 81 cm.

Epoca: 1940 APR.

Procedència: Donació de l’Associació 
Cultural Salt del Llop de Catarroja.

Identificació de la peça:
Número registre: 002523
Núm de inventari: C0000200000000
Col·lecció: Eines agrícoles.

Gamber



Objecte: Jou petit format a la part superior
per un capçalet de fusta corbada que
presenta a cada costat un calat on,
mitjançant un espigó s’encaixen les
espadelles, bastons de fusta una mica
corvats cap a l’exterior.  Ambdues
espadelles presenten un ansa amb corretges
de cuiro anomenades eixinguers per on
passen els caps dels timons de l’aladre, al
qual queden fixats pels tellols.

Ús: El jouet s’utilitza per a llaurar amb
l’aladre.

Matèries: Fusta de garrofer i cuiro..

Mesures: 48 x 43 x 6 cm.

Epoca: 1940 APR.

Procedència: Donació de Vicent Simó
Ortí. Torrent.

Identificació de la peça:
Número registre: 000123
Núm de inventari: C0000200000000
Col·lecció: Eines agrícoles.

Jouet



Objecte: Instrument compost d'una peça
de fusta tornejada, que per un cap té una
prolongació més prima que serveix de
mànec o agafador.

Ús: S’utilitzava per a picar l’espart i
extraure la seua fibra per a poder treballar
amb ella.

Matèries: Fusta de carrasca.

Mesures: 33 x 12 x 12 cm.

Epoca: 1930 APR.

Procedència: Donació de  Josep Ferrís
March. Torrent.

Identificació de la peça:
Número registre: 001132
Núm de inventari: C0000300000104
Col·lecció: Oficis artesanals.

Maça de picar espart



Objecte: Eina de fuster, consistent en una
posteta travessada perpendicularment per
una barra escairejada (cama) i armada a un
extrem d'una punta de ferro, amb la qual
s’assenyalen ratlles paral·leles. Sobre un
calat rectangular s’introdueix un tasconet
de fusta que s’apreta per a fixar la posició
de la cama una vegada s’ha regulat la
mesura que es vol marcar. A més hi ha
rossets que tenen dues cames.

Ús: S’empra per a marcar la línia per on
una fusta s'ha de serrar, planejar, etc.

Matèries: Fusta de faig.

Mesures: 12 x 30 x 12 cm.

Epoca: 1940 APR.

Procedència: Donació de José Valls
Chornet. València.

Identificació de la peça:
Número registre: 001098
Núm de inventari: C0000300000127
Col·lecció: Oficis artesanals.

Rosset d’una cama



Objecte: Serra de fulla ampla muntada en
un bastiment quadrilong de barres de fusta.
Als extrems del jou, barra perpendicular a
la fulla de la serra, presenta sengles mànecs
per a poder agafar-la amb les dues mans.

Ús:. La serra se situa en posició vertical i
és moguda per dos homes, un a la part
superior posat de peu sobre el tronc o tauló
que es vol serrar, i l’altre a terra. La fusta
que es vol serrar va posada horitzontalment
sobre cavalls de fusta. La serra és moguda
de dalt a baix i viceversa.

Matèries: Fusta de pi, ferro acerat.

Mesures: 92 x 57 x 5 cm.

Època: 1940 EST.

Procedència: Donació de Manuel Yago
Durà. Torrent.

Identificació de la peça:
Número registre: 000510
Núm de inventari: C0000300000002
Col·lecció: Oficis artesanals.

Serra de cadastre



Objecte: Màquina de cosir assentada sobre 
una estructura de ferro colat que sosté una 
post en forma de taula i s’acciona amb un 
pedal enganxat entre les pates que transmet 
la força mitjançant una biela de fusta a una 
roda sobre la qual una corretja transmet el 
moviment a una roda situada a un costat 
de la màquina que fa que l’agulla es moga 
cap amunt i cap avall. 

Ús: S’utilitzava per a repuntar sabates, tant 
a les fàbriques com a les cases particulars 
on les dones feien feina per a les fàbriques, 
aportant així un complement a l’economia 
familiar. Per a treballar la persona 
s’assentava davant sobre una cadira i amb 
els peus movia el pedal que accionava els 
mecanismes de la màquina.

Matèries: Ferro colat, fusta.

Mesures: 25,5 x 91 x 75 cm.

Epoca: 1950 APR.

Procedència: Donació d’Anna Verdet. 
Torrent.

Identificació de la peça:
Número registre: 02698
Núm de inventari: C0000300000000
Col·lecció: Oficis artesanals.

Màquina de repuntar sabates



Objecte: Xarxa estreta i llarga que se 
subjecta amb unes canyes disposades de 
forma paral·lela cada dos pams, les quals 
queden unides per sengles cordes situades 
als extrems. 

Ús: L’empraven els pescadors de l’Albufera 
de València per a pescar a les mates.

Matèries: Xarxa, canya i suro.

Mesures: 11,80 x 1,55 m.

Epoca: 1950 APR.

Procedència: Donació de l’Associació 
Cultural Salt del Llop de Catarroja.

Identificació de la peça:
Número registre: 002524
Núm de inventari: C0000200000000
Col·lecció: Eines agrícoles.

Tir
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