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CRISTINA VALLS 

- Amb prop de 20 anys, deuen 
haver vist tot tipus de modes 
en el món de la costura, oi? 
- Mercè Sanromà: Hem vist de 
tots colors en aquesta botiga, 
sí. Anys enrere, rebíem molta 
gent gran. En canvi, en l’actua-
litat, pel que fa a costura s’ha 
anat introduint la noia jove, ja 
que s’ha posat molt de moda fer 
les coses de forma, més artesa-
nal i a mà. Vam començar fa 
molts anys amb unes classes de 
patchwork i punta de coixí. De 
fet, la primera tècnica es tracta 
d’unir retalls de diferents tipus 

entre si. Vam ser gairebé dels 
primers a la capital del Baix 
Camp en ensenyar a fer 
patchwork. Ja vam inaugurar la 
botiga fent classes, i en arribar 
la necessitat de cada vegada 
més gent jove d’aprendre a co-
sir, vam fer les classes de costu-
ra. Ara, però, hi ha més tendèn-
cia a la costura creativa. Moltes 
dones embarassades vénen a 
fer roba per al nadó també. 

 
- Creen objectes personalit-
zats i únics... 
- M. S.: Exacte. Creen unes bos-
ses pròpies i altres accessoris, 
com ara fermalls. Per aquest 

Nadal, han triomfat els pesse-
bres, els calendaris d’advent, 
pares Noels i corones. Tot cosit 
amb una multiplicitat de co-
lors, que fan del possible pre-
sent d’aquests Reis, tot un de-
tall original. A hores d’ara, el 
que més es ven són cosidores i 
bosses de labors. 
 
- A més, innovaran any rere 
any... 
- M. S.: Anem contínuament a 
Barcelona per ampliar el nostre 
coneixement. No podem deixar 
de formar-nos, sempre surten 
tècniques noves i accessoris 
nous que pots afegir al teu ven-

tall d’oferta. La gent cada any 
et demana quelcom nou. El més 
innovador per les festes d’en-
guany, ha estat una creació que 
pots acoblar a una manta ma-
teix, on apareix un arbre de Na-
dal i a sobre una silueta d’una 
finestra. Com si estiguéssim 
dins de casa, podem veure l’ar-
bre des de fora. Això, si t’hi de-
diques a cosir-ho a màquina, en 
un parell de dies ho tens fet. Pe-
rò clar, si ho fas cada vegada 
que vas a classe, pots trigar 
prop d’un mes. 

 
- Quin tipus de gent ve a les 
seves classes de costura? 

-M. S.: N’hi ha que fa 15 anys 
que vénen i en saben tant com 
la professora gairebé. Les que 
més saben, no triguen gens a 
acabar qualsevol projecte, a 
més fan tertúlies a classe, i co-
sir és gairebé un ritual. També 
tenim noies més joves, que fins 
al moment en què no automa-
titzen la costura han de seguir 
les pautes de la professora, si 
no es perden. Tenim unes 70 
alumnes i les distribuïm en els 
diferents dies de la setmana, 
entre matins i tardes. 
 
-Elisenda Martí: L’alumna 
més jove té sis anys i la més 
gran va fer noranta fa poc. Per a 
algunes persones, cosir és la 
millor teràpia. Vénen també 
per evadir-se dels problemes 
que tenen i hi ha altres que, en 
pic han après a fer-ho ja marxen 
i segueixen pel seu compte. A 
tall de novetat, enguany també 
fem un abonament, per tal que 
aquella gent que treballa i no 
pot venir sempre, pugui apun-
tar-s’hi. Només s’han d’adreçar 
a nosaltres venint a la botiga. 
 
- De tot el que ofereixen  
(coixins, botons, fils...),  
quina dirien que és la seva 
especialitat? 
-E. M.: El patchwork és el que 
ens diferencia, sens dubte. 
Amb el temps, també es van po-
sar de moda els ‘amigurumis’, 
que es tracta d’una mena de 
moda japonesa en la qual es tei-
xeixen petits ninots de ganxet 
o crotxé. Es poden fer des d’ani-
mals, fins a personatges dife-
rents i complements per a 
col·locar a les bosses de mà o, 
fins i tot, bijuteria. Tenim lli-
bres que expliquen com fer ai-
xò, i altres temes com ara el 
punt de creu.  

 
- Hi ha per a totes les edats? 
- M. S.: Sí, tenim paquets de 
costura per a nenes que s’inici-
en. De nens no en tenim cap, 
però a les classes de costura sí 
que hem tingut algun home, 
que aprèn a fer baixos i crema-
lleres. A més, hem tingut algun 
client que fa patchwork. És a dir, 
que això és per a tothom.

Comerços de la ciutat ‘Encara que el públic majoritari sigui femení, també hem tingut 
homes a les classes de costura’, esmenten les botigueres.

PERFIL | El popular co-
merç de costura a 
l’avinguda de Prat de 
la Riba,  Fil d’Or, farà 
gairebé 20 anys que és 
a la ciutat. Mercè San-
romà i la seva filla Eli-
senda Martí n’estan 
molt orgulloses, ja 
que a les seves  classes 
de costura són multi-
tudinàries, ‘amb 70 
alumnes. La més peti-
ta té 6 anys i la gran 
acaba de fer 90’, di-
uen. I és que cada dia, 
més gent s’anima a 
fer de la costura, tota 
una afició.

Mercè Sanromà i Elisenda Martí Botiga de costura Fil d’Or
A Fil d’Or també 
s’imparteixen classes 
de costura. F.: A. MARINÉ

‘Per a algunes persones, 

cosir és la millor teràpia’

VIDA SOCIAL

El Bravium Teatre 
triomfa amb 
‘Broadway Family’ 

■  Aquest dimecres el Bravium 
Teatre va fer emmudir el públic reu-
senc amb l’espectacle Broadway 
Family amb un gran teatre dels 
somnis, on es va poder gaudir de 
l’entretingut espectacle del gran 
clown Nunyg, de la meravellosa 
veu i ritme de la cantant Maria 
Jacobs, la  màgia escènica d’Ale-
xis Pardo, i la visual i dinàmica 
del Mag Albert i de Morrison El 
Magnífico. Tot plegat, va ser una 
vetllada plena d’il·lusionistes, 
humoristes i cantants.–C. V.

Divendres, 6 de gener 
■ Els pastorets.  
L’Orfeó Reusenc emplaçarà avui, 
divendres, i demà, dissabte, i diu-
menge, a partir de les 19 hores, la 
clàssica i tradicional obra de tea-
tre d’Els pastorets: Belluguet i Bi-
eló. El preu per persona serà de  5 
euros per als socis, mentre que 
els qui no ho són, 7 euros. 
 
Diumenge, 7 de gener 
■ Gala de Màgia de Nadal.  
A partir de les 12 hores, el Bra-
vium Teatre farà la Gala de Màgia 
de Nadal, a càrrec de l’Associació 
de Mags i Il·lusionistes de Catalu-
nya, una activitat que clou la cam-
panya de Nadal.
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