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Descripció
L'ofici de terrissaire que feia càntirs era molt arrelat a Vilafranca. Es coneixien amb el nom
de càntirs de Vilafranca els càntirs negres que s'hi feien. El lloc on s'ajuntaven aquests
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terrissaires era al voltant de la plaça Jaume I. Un dels costums, avui perdut, relacionat amb
aquesta indústria, és la trencadissa de càntirs que es feia a la sortida dels casaments. Quan
els nuvis sortien de l'església, els convidats, companys o amics de la colla, es dedicaven a
trencar càntirs als seus peus. Sovint els seguien amb un carro ple de càntirs i els anaven
trencant fins al convit.
Es tractava de càntirs que sortien del forn amb alguna deformació o defecte de cuita i, per
tant, no es podien vendre com un càntir d'aigua.

Història
A principis de segle XX ja es parla com una tradició desapareguda. Alguns terrissers que recull
la bibliografia són "el Perlas", "l'Hermità", "el Pa i Figues" i "el Trius".
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