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És admirable la dedicació, la constància, l’amor a la 
terra i a la cultura de totes les persones que, des 
de fa trenta-quatre anys, ens han estat oferint les 

pàgines d’Almaig a valldalbaidins i a valencians en gene-
ral. Són pàgines de gran qualitat científica i humana, que 
honoren tot l’equip de redacció i tots els col·laboradors 
que la fan possible. Dit això, és pertinent destacar que la 
revista ha nascut en una ciutat amb vocació d’exercir de 
capital de la trentena llarga de municipis que conformen 
la comarca, ja que ha reeixit a fer-se present en tota la 
Vall, i és de tota la Vall que procedeixen les aportacions 
que omplin les seues pàgines. I ho fa amb articles que 
ben sovint són fruit de la col·laboració entre diversos in-
vestigadors. Tot un exemple de sinèrgies compartides!

Per això, quan se’m convidà a fer aquest pròleg, a mi, 
que procedisc per banda paterna de Benicolet, on vaig 
nàixer, i per banda materna de la Pobla del Duc, pobla-
cions situades a l’est de la Vall, no vaig dubtar un sol 
moment d’acceptar la invitació. Per a mi era també una 
manera de solidaritzar-me amb els objectius territorial-
ment integradors de la revista i, sobretot, amb les per-
sones que la duen endavant.  

La nostra comarca és humanament i paisatgísticament 
molt unitària i comparteix un valencià quasi idèntic. Dic 
‘quasi’, perquè als valldalbaidins orientals com jo, només 
ens crida l’atenció la caiguda de la t del grup final –nt 
entre els valldalbaidins occidentals, que converteix mi-
rant-ho, per exemple, en miran-ho, variant fonètica que 
és fins i tot objecte d’un malnom al meu poble (el “tio Mi-
ranho”). Ara bé, la comarca és territorialment allargassa-
da i diversa des del punt de vista econòmic i demogràfic. 
Més industrial i amb poblacions més importants, la part 
occidental; més agrícola i amb poblacions més petites, 
la part oriental. El sector oriental de la Vall es veu atra-
pat entre la proximitat geogràfica i econòmica de Xàtiva 
i Gandia i una capitalitat situada a l’extrem occidental de 
la Vall. Així no és fàcil la cohesió de tota la comarca, que 
deriva sobretot del contacte i de les transaccions fre-
qüents entre tots els seus habitants. 

És cert que en els darrers temps ha disminuït sensible-
ment la poca comunicació entre els sectors oriental i oc-

cidental de la Vall. Aquesta situació era prou generalit-
zada entre la gent com jo, quan érem joves i no tan joves. 
Si se’m permet una expansió personal, confessaré que 
no vaig posar els peus a Ontinyent fins als 27 anys, quan 
vaig ocupar la càtedra d’anglés al seu Institut d’Ensenya-
ment Mitjà (1974-1977).  Hui s’ha corregit, en part gràcies 
a l’acció administrativa. Estic pensant, per exemple, en 
la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida. Així i 
tot, cal denunciar que persisteix el problema de la falta 
d’unes bones comunicacions viàries. És un problema que 
la nostra comarca comparteix amb la resta d’àrea cen-
tral del País Valencià, i no sols per l’escassa presència 
del ferrocarril. Falten més i millors carreteres, sobretot 
en direcció est-oest o viceversa.

Calen, per tant, tots els esforços possibles per a articu-
lar millor els vincles i les relacions entre totes les zones 
de la Vall d’Albaida. Tots han de ser benvinguts. I l’exem-
ple d’Almaig n’és sens dubte un dels més emblemàtics. 

Una de les grans virtuts de la revista és que, en publicar 
“estudis i documents” sobre la Vall d’Albaida, les per-
sones que s’hi interessen poden trobar notícia de les 
recerques més recents, conéixer millor la realitat his-
tòrica i humana de la Vall, compartir les preocupacions 
que els seus investigadors i estudiosos manifesten i 
contactar amb ells i elles des de la proximitat física. Ja 
sabem que hui les xarxes socials faciliten ràpidament i 
eficaçment eixos contactes. Ara bé, amb el consumis-
me aclaparador de productes digitals  –altrament un 
avanç tecnològic i cultural innegable–, correm el perill 
de perdre el plaer de la lectura dels textos ben impre-
sos. O, dit d’altra manera, correm el perill de privar-nos 
del plaer sensorial de veure i tocar un producte tangible 
i singular, identificable amb  llocs pròxims i gent nostra. 
Hem de reivindicar el plaer de la lectura sobre paper. I 
hem de cuidar la qualitat de la lletra impresa. Crec que 
l’equip d’Almaig n’és ben conscient i, dins de les limi-
tacions econòmiques i de les inversions en temps que 
comporta hui en dia portar endavant un producte im-
prés, ha sabut adaptar-se a les expectatives dels seus 
lectors, habituals i potencials, i ha reeixit a oferir-nos 
uns continguts variats, sempre interessants, majori-
tàriament en valencià, amb un paper de qualitat i un 
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disseny acurat, que ha anat evolucionant conforme els 
gustos del temps.   

El número que ara tenim a les mans, amb una portada de 
Jaime Bernabeu Galbis dedicada al sisé centenari de la 
Fira d’Ontinyent, s’obri amb la selecció d’imatges de l’Arxiu 
fotogràfic Juan Calvo que ens ofereix La Nostra Terra. És 
un número ric en aportacions i divers en temes. Des del 
punt de vista de la representativitat geogràfica, Ontinyent 
hi ocupa un lloc preeminent, com no podia ser d’altra mane-
ra, però també les diferents zones de la comarca, a través 
de les seues poblacions, hi són ben representades: Bo-
cairent, Quatretonda, Aielo de Malferit, la Pobla del Duc, 
Llutxent, Benissuera i els petits pobles orientals de la Vall. 
Es confirma així una vegada més la voluntat vertebradora 
de la revista, sempre atenta a encabir la diversitat quant a 
centres d’interés i quant a nuclis de població. L’adhesió a la 
llengua del país es manifesta en la presència del valencià 
en el 80% dels articles. Pel que fa a les col·laboracions, és 
rellevant assenyalar que va corregint-se la desproporció 
entre dones i homes.  Si passem als temes que s’hi tracten, 
observarem quatre grans àrees: a) les tradicions populars, 
b) la vida social i econòmica, c) les belles arts i l’arqueolo-
gia, i d) els nostres personatges.

En relació a les tradicions populars, Alfred Bernabeu San-
chis ens retrotrau a “1918. Ontinyent fa cent anys”; Frederic 
Oriola ens ofereix un panorama de “La tradició bandística 
a Quatretonda (1865-1942)”;  Rafael A. Gandia Vidal i Rafel 
Gandia Borredà aporten un recorregut històric sobre les 
tradicions festives d’Ontinyent amb “El castillo de Fiestas 
de Moros y Cristianos. Obsequio del conde de Torrefiel 
(1918-1935)”; Daniel Ferrero Silvage ens convida a fer unes 
“Reflexions i proposta per a l’Himne d’Ontinyent”; i Emili Ca-
sanova ens regala “Uns goigs a la Concepció puríssima de 
Maria  Santíssima d’Ontinyent (segle XVII): Edició i notes”. 

En relació als diferents aspectes de  la vida social i 
econòmica del passat, María Luisa Pla Tormo documenta 
minuciosament “Els expòsits de la Vall al segle XVII”; Ig-
nacio Gironés Guillem exhuma el procés judicial com a con-
seqüència del qual “Un veí d’Ontinyent mor en la foguera, 
executat per la Santa Inquisició, en 1588”;  Maria Jesús Juan 
Colomer, Mariló Sanz Mora i María Josefa Sempere Do-
ménech examinen l’epidèmia de “La ‘cucaracha’ de 1918 a 
Aielo de Malferit i Bocairent”; Moisés Tormo Martínez ens 
convida a “Una passejada per l’hemeroteca de finals del 
segle XIX: el còlera morbo a la Puebla de Rugat (1890)”, que 
completa la informació que Jacob Mompó Navarro ens ha 

ofert recentment en publicar i estudiar el dietari del met-
ge poblà coetani Francisco Climent Pons; Mònica Garcia 
Boscà i David Mahiques Alberola estudien “La desigualtat 
d’ingressos a Bocairent (1730-1833)”; Raúl Vidal Porta ens 
reconstrueix com “El ejército republicano se despliega 
en la Vall d’Albaida (Guerra civil, 1938-1939)”; M. R. Figàs, 
J. Prohens i S. Soler reivindiquen l’agricultura ecològica a 
“Recuperant les tomates tradicionals de la Vall d’Albaida”; 
Èric Nadal s’endinsa en “La cançó popular a Aielo de Malfe-
rit”, i Vicent Terol presenta una lluminosa panoràmica d’un 
dels pobles del Riu més antics en “Senyors i llauradors. Be-
nissuera, de la conquesta al segle XX”.  

En relació al món de les Belles Arts i de l’arqueologia, Rafael 
Doménech Domínguez completa amb una segona part l’es-
tudi d’“El Bocairent subterráneo, alcavors y fuentes: Masia 
la Lloma (año 1680)”; Carlos Fuster Montagud s’ocupa de 
“Els riuraus, una arquitectura valldalbaidina oblidada”, que 
encara era ben viva i operativa als pobles sud-orientals de 
la Vall abans dels anys setanta del segle passat; Aurora I. 
Rubio Mifsud i María Antonia Zalbidea Muñoz es fixen en 
“Les pintures murals del palau castell de Llutxent”, situat al 
bell mig del poble, en procés de rehabilitació; l’Associació 
d’Arquitectes d’Ontinyent signa unes “Reflexions sobre el 
poble nou [d’Ontinyent]: habitar el Raval”, i Agustí Ribera, 
Josep Pascual Beneyto, Maria Barberà i Joan Manuel Bel-
da ens descobreixen les troballes de “La sitja eneolítca de 
Vencinill - I (Ontinyent)”.

Quatre són els articles dedicats a evocar personatges de 
la Vall: Kike Mollá s’ocupa del pintor “Manuel Vidal Soria-
no (1896-1961)”; Rafael Benavent aporta la biografia de “D. 
Emilio Benavent Escuín (1914-2008)”; Cecilio Alonso recu-
pera la figura del magistrat i lletraferit Joaquim Josep Cer-
vino Ferrero a “Els contextos de J. J. Cervino”;  i qui subscriu, 
parla de “Josep Francés Pastor (1880-1957), alcalde de la 
Pobla del Duc (1920-1923 i 1930-1931). Notes històriques i 
records familiars i personals del seu net”. 

Ara només em queda convidar-vos a assaborir les noves 
pàgines d’Almaig, felicitar l’equip de redacció per la seua 
tasca admirable i impagable i desitjar llarga vida a la revis-
ta i a totes les persones que la fan possible. És digne de 
remarcar el nombre i la diversitat de col·laboradors i col·la-
boradores que la revista reïx a atraure!

Antoni Ferrando Francés
(Universitat de València, IEC, AVL)
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L’arxiu fotogràfic de Juan Calvo
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Juan Calvo Martínez va ser un onti-
nyentí, nascut en l’any 1910 a Alcoi, 
on va fer les seus primeres passes 

familiars i laborals. A Alcoi es va casar 
i no va ser fins a 1944 quan es va tras-
lladar a Ontinyent amb la seua família, 
contractat per l’industrial Chimo Sanz.

Més endavant, a l’any 1948, atret pel 
projecte que Gonzalo Gironés Pla li va 
proposar, amb qui es va associar, va 
fundar i dirigir una fàbrica de tint, “Tin-
toreria Iris” de Juan Calvo Martínez, 
que va tindre la seua primera ubicació 
en el carrer Sant Ignasi, “a les cases 
barates”, dintre de la seua pròpia casa. 
Anys després es desplaçarien les ins-
tal·lacions a l’avinguda del Comte de 
Torrefiel, d’on va desaparéixer pels 
anys huitanta i es va convertint en un 
bloc de vivendes.

Ontinyent, a la postguerra i per a un fo-
raster, no era precisament una pobla-
ció massa plena d’activitats i d’entrete-
niments, no obstant això, Juan Calvo es 
va integrar en les diferents ocupacions 
socials pròpies de l’època. Per exem-
ple, freqüentava “Festers” com a lloc 

de distracció, on acudia religiosament 
totes les vesprades.

La música, i dintre d’ella l’òpera i la sar-
suela, era la seua companya habitual. 
En això va ser un home tecnològica-
ment molt avançat. Quan encara no hi 
teníem més que espardenyes, ell ja te-
nia gramola, nevera “que feia cubitos”, 
etc. 

L’altra afició gran que va tindre el “se-
nyo Juan” va ser la fotografia. Tenia una 
màquina reflex amb negatius de vidre, 
una càmera de “super 8” i un laboratori 
de revelat.

La seua mort va vindre inesperada i “de 
repent” com diem en este poble i ens va 
pillar a tots fora de joc. A poc a poc hi 
vam anar fent-nos a la idea. La “senyo 
Rosario”, la seua dona es va traslladar a 
un piset en “l’Avenida” i els fills van anar 
casant-se i repartint-se entre Alcoi, Al-
baida i Ontinyent.

Eixa dispersió va fer que perdérem 
un poc el contacte i no va ser fins ben 
entrat el segle XXI que vam començar 

a preguntar-nos on seria el material 
fotogràfic de Juan Calvo. Cap dels fills 
va poder donar una resposta certa d’on 
havia anat a parar tant preciós materi-
al. El que sí que és cert és que, de tant 
en tant, alguna fotografia, que tenia 
tota la pinta d’haver estat feta per ell, 
apareixia en alguna revista o programa 
de festes. Però mai hi va haver un peu 
de foto que diguera l’autoria.

De sobte, en la revista programa de la 
Puríssima d’aquest any passat de 2017 
va aparéixer, als crèdits, una referència 
a un material de Juan Calvo. Immedia-
tament en vaig posar en contacte amb 
Rafael Gandia Vidal, que era el coordi-
nador de l’edició, el qual, amablement 
ens va contar que una néta del “senyo 
Juan” tenia uns àlbums dels que ell ha-
via vist una part.

Lamentablement no s’han trobat en-
cara els negatius. El que si hem trobat 
són unes fotografies, que en aquell 
temps es deien “contactes”, de tamany 
“universal” (35 mm) que semblaven que 
eren les proves que hi feia per a des-
prés ampliar i revelar les fotos.

L’arxiu fotogràfic de Juan Calvo
La Nostra Terra

Tres moments en la vida de Juan Calvo Martínez.
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L’arxiu fotogràfic de Juan Calvo

Això vol dir que la major part del mate-
rial que ara exposem ha patit un grau 
d’ampliació que posa en perill la qualitat 
de l’original. Però malgrat açò, hem vol-
gut oferir este abans com homenatge i 
reconeixement a un foraster que va sa-
ber voler a Ontinyent com si fóra sa casa 
i ho va demostrar d’aquesta manera.

Hem agrupat el seu treball, evident-
ment, per temàtiques, sent les parts fo-
namentals festes, esports i paisatges. 
De totes les tres parts hi ha documen-
tació tant d’Alcoi com d’Ontinyent. Ací 
nomes hem seleccionat de la part d’On-
tinyent. Evidentment hi ha una quarta 
part que és la que correspon a la seua 

família i que respectem per la seua in-
timitat. Només hem tret les seues tres 
fotos autògrafes perquè són part de 
l’homenatge.

De les festes
Hi ha fotografies, tant dels Moros i Cristians com de la Puríssima.

De les primeres hem seleccionat:

Entrada de Moros i Cristians de 1949, a punt d’eixir en l’actual 
redona de Daniel Gil. L’hem situada gràcies al cartell indica-
dor de carreteres que hi al fons a la dreta “…LA HIGUERA 30 
K” que estava situat a la paret de la porta de la cotxera dels 
Autobusos La Concepción.

Moros Marinos per davant del “Circul” i “Festers”, en 1949.

Calessa en l’Entrada de Moros i Cristians de 1949, al mateix lloc 
(davant de “El Siglo”).

Dos instantànies del “senyo Gramage”, “el capellano”.
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Moments de la Entrada de 1950. L’arrossegament de les carrosses encara es feia amb animals, no amb tractors.

Esquadra de negres a l’arrancada de l’En-
trà, en la plaça de la Concepció, 1950.

  

Berberisco, “el Blanco”, i un contrabandista, en 1950.
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Les festes a la Purissima també van suposar un capítol important:

La plaça de la Coronació de gom a gom en 1954, el dia de la Coronació de la Puríssima.

Al pont vell, per al bou construïen uns cadafals en els quals es penjava la gent. A la farinera de la plaça de Baix encenien bengales a 
la Baixada del Cristo. Moment de la coronació de la Purissima.

Altres moments festius
A més d’aquestes festes, hi ha un reportatge extraordinari amb motiu de la pujada del conjunt imaginer de santa Anna i la mare de 
Déu, quan va ser portat per a instal·lar en l’ermita de Santa Anna:

Seqüència de la pujada a l’ermita, a 
l’altura del convent dels franciscans. 
27 de juliol de 1949.
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Camí de Santa Anna.

Imatge de la missa commemorativa 
en l’ermita de Santa Anna.

Els esports
Quant als esports, sembla que va ser corresponsal gràfic per a l’Ontinyent i dominen aquests testimonis tant del període en què el 

camp era a “la farinera” com quan van estrenar el Clariano:

Inauguració del camp en 1951. Partit entre l’Ontinyent i el València.
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L’arxiu fotogràfic de Juan Calvo

Els frares franciscans sempre van estar molt units al futbol. Autoritats amb el General Moscardó.

A Ontinyent es celebraven curses de motos per a les festes de 
Moros i Cristians.

Per davant de la finca de la Melonera o los “Cipreses”, com es va 
anomenar després.

El paisatgisme
Finalment, el paisatgisme també va ser un capítol molt important a la producció de Juan Calvo:

Finca del Salt del Bou que donà el nom a la zona i a l’actual pont. Es-
tava ubicada on són les naus de “Mantas Mora”, donant al barranc.

L’era del Llombo, ubicada on hui és l’aparcament de la fàbrica 
d’Eduardo Bernabeu.
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L’arxiu fotogràfic de Juan Calvo

LA PADUANA = JOSÉ SIMÓ S. A.

“El peixcaoret” de la plaça de la 
Concepció.

Moment de la inauguració.
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Vista de la Vila i baixada del Carril amb el Palau al fons.

Pel restringit espai de què disposem 
en aquesta revista, només hem selec-
cionat una breu pinzellada del magnífic 
material que ens va llegar “l’ontinyentí 
d’Alcoi” que tant enamorat estava del 
seu poble en deixar constància del pas 
del temps amb la seua exquisida mirada.

Agraïm a la seua família les facilitats 
que ens han donat per a disposar de 
més de 1300 fotografies. Així mateix ha 
fet falta l’experta mà dels nostres infor-
màtics per a poder restaurar aquestes 
imatges pel seu estat de conservació.

Al mateix temps, des de l’Associació 
Cultural La Nostra Terra, reivindiquem 
que aquest tipus de documentació ha 
d’estar a l’abast de tots aquells estu-
diosos i interessats amb el nostre pa-
trimoni, d’una manera pràctica, senzilla 
i transparent, per tal de poder donar a 
conéixer aquella informació que subs-
trau en elles. Som conscients de la gran 
quantitat de fons que encara queden 

per inventariar i per estudiar, i esperem 
que iniciatives com la que plantegem 
en aquest article promoguen el desco-
briment d’aquells fons documentals, 
tant fotogràfics com videogràfics, que 
encara estan per aparéixer. Entenem 
que cal fer sempre el reconeixement a 
les persones que han fet possible l’exis-
tència d’aquesta valuosa informació, i 
retre l’homenatge que es mereixen més 
enllà d’aprofitar-se’n solament de les 
seues aportacions.
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El problema de l’exposició i abandó 
de xiquets cobraria singular relle-
vància a Europa a mitjans s. XVIII, 

despertant una gran preocupació en el 
món il·lustrat pels altíssims índexs de 
mortalitat, que suposaven una impor-
tant pèrdua de potencial humà, però 
l’abandonament ha tingut una llarga 
tradició en el món des de temps ben re-
mots. Grecs i romans ja van legislar so-
bre aquesta problemàtica. Sobre esta 
qüestió, hi ha autors que apunten que 
la deixa va tenir una forta vocació medi-
terrània, ja que les xifres més elevades 
i més primerenques d’expòsits es van 
donar dins de la Península Ibèrica, en 
València i Barcelona i, a nivell europeu, 
Itàlia. En el present estudi em centraré 
en els xiquets que van ser conduïts a 
la borderia de València en el s. XVII, en 
general i, especialment, els que de dife-
rents pobles de la Vall d’Albaida van ser 
allí enviats.

Els diferents noms amb els que són 
coneguts estos xiquets que s’aparquen 
en la borderia, “els bordes i borts” ca-
talanes y valencianos, “los echadillos 
andaluces”, los pilos y pilongos extre-
meños”… en definitiva, Els Expòsits de 
totes les parts, presenten una proble-
màtica amplia i profunda “per se”, però 
amb tantes vessants, plànols, visions… 
que no es pot estudiar com quelcom aï-
llat, sinó com una vessant més dins d’un 
espai-temps, en este cas, València-Vall 
d’Albaida, segle XVII.

Va ser esta una centúria difícil, de crisis 
econòmiques continuades, provocades 
per guerres, fortes sequeres o inunda-
cions, que van delmar collites, van dis-
parar els preus, van augmentar la fam, 

i el nombre de pobres, desgraciats i fa-
molencs, al que es van sumar onades de 
pestes  i tot junt va desembocar en una 
profunda crisi demogràfica en la qual va 
augmentar el volum d’ingressos en els 
hospitals, la taxa de mortalitat va aug-
mentar, va disminuir el nombre de xi-
quets nounats abandonats, doncs, eren 
molts els arrabassats per la mort abans 
de ser lliurats a la Inclusa.

Hi va augmentar l’abandó, l’ingrés en la 
inclusa de xiquets, no solament de nou-
nats, com veurem més endavant.

La població valenciana no va ser aliena a 
totes aquestes desgràcies. Es va iniciar 
el segle amb la primera onada de pes-
ta els efectes de la qual es van deixar 
sentir en les comarques valencianes, 
“la peste devoraba a la sazón a Alcoy, 
Onteniente, Agres, Agullent…” (Fray B. 
Ribelles), l’expulsió dels moriscs (1608-
1614) i la crisi del blat de 1611-12, van 
desencadenar un augment del preu de 
cereal i, en conseqüència, la fam; totes 

Els expòsits de la Vall, s. XVII: 
1600-1700
Mª Luisa Plà Tormo

La pesta, segle XVII.

elles, van ser seguides d’una segona 
onada de pesta que va baixar des de Ca-
talunya a primers de setembre de 1630 
i es va propagar per diverses ciutats del 
regne. Però sens dubte la més terrible i 
la que va causar major número de vícti-
mes va ser l’anomenada pesta bubònica 
de 1647 i que el dominic Gavaldà justi-
ficà així: “la causa total de la desdicha 
que padecimos en Valencia fueron las 

sobradas ofensas a Dios quiso Él que 
su justicia hiciera abrir los ojos a los que 
el sufrimiento de tantos años no pudo”. 
Estes onades es van alternar amb les 
devastadores riuades del Xúquer, Turia 
i Segura de 1632, 1651,1676  i amb fortes 
sequeres, sent la de 1661 la més acusa-
da, ja que “… llegó a faltar el agua de 
los pozos, secáronse los manantiales y 
apenas si conservaban resto de su cau-
dal los ríos más importantes”. 

La Segona Germania de 1693 posaria 
punt final a un convuls segle en el qual 
tanta desolació desencadenaria grans 



A L M A I G ,  E S T U D I S  I  D O C U M E N T S  2 0 1 81 8

Els expòsits de la Vall, s. XVII: 1600-1700

transformacions en la mentalitat i for-
ma de vida del Sis-cents. Una centúria 
en la què, va augmentar la delinqüència 
i la pobresa, un gran número de vídues i 
orfes van passar a conformar el grup de 
marginats. De fet, 8.755 expòsits serien 
registrats en els llibres d’entrada de la 
Casa de Borts o Inclusa de València al 
llarg del s. XVII. La distribució d’estes 
entrades d’expòsits per dècades fou la 
següent:

ANYS EXPÒSITS ANYS EXPÒSITS
1600-1610 2.208 1651-1660 1.569
1611-1620 2.120 1661-1670 1.377
1621-1630 2.433 1671-1680 1.611
1631-1640 2.296 1681-1690 1.611
1641-1650 1.862 1691-1700 1.668

Estos són tots els que en els llibres van 
quedar registrats, però, no van quedar 
registrats tots els que en realitat van 
ser, per aquest motiu Antonio Domín-
guez Ortíz, bon coneixedor del tema, 
deixà escrit: “las cifras conocidas asus-
tan; las ignoradas, aunque presentidas, 
horrorizan”. 

1.- Hospital General de València

L’Hospital General de València és un 
dels conjunts arquitectònics més signi-
ficatius de l’arquitectura renaixentista 

valenciana i de la tipologia hospitalària 
cruciforme en l’àmbit hispànic. El seu 
origen es remunta al s. XV i es consolida 
arquitectònicament al llarg del s. XVI.

L’origen de l’Hospital General de Va-
lència es déu a la intervenció del frare 
mercedari Joan Gilabert Jofré, nascut 
a València el 24 de juny de 1350. En el 
llibre de les Constitucions, consten les 
paraules d’un eficaç sermó predicat en 

la Catedral de València: “En la present 
ciutat ha molta obra pía e de gran cari-
tat e sustentació; empero una hi manca 
que es de gran necessitat, co es un Hos-
pital o Casa hon les pobres ignoscentes 
e furiosos foses acollits. Car molts po-
bres ignoscents van per aquesta ciutat 
los quals pasen grans desaires de fam, 
fret, e injuries  cosa e obra molt sancta 
que en la ciutat de Valencia fos feta una 
habitació u Hospital en que semblants 
folls e ignoscents estiguessen en tal 
manera que no anassen per la ciutat, ni 
poguessen fer dany nils ne fos fet… 

Plànol de l’Hospital General. València. 

Per a la construcció de l’edifici, es trià 
un terreny plantat de moreres, existent 
a l’eixida de la ciutat, per la qual alesho-
res estava la porta de Torrent, que con-
duïa al camí d’este poble. L’edifici i el seu 
institut es va posar sota la protecció de 
la Municipalitat, o siga, els Jurats de Va-
lència i del seu poble.

L’Hospital General de València es va 
fundar, per fi, en 1512 a partir de la uni-
ficació dels diversos hospitals medie-
vals. Era un centre modern i es denomi-
nà General per dedicar-se a l’atenció de 
tot tipus de pacients. Molt prompte va 
gaudir d’indiscutible prestigi social, de 
tal manera que, al març de 1544 va ser 
visitat pels Ducs de Calàbria, virreis de 
València, aleshores. 

Els màxims responsables de l’Hospital 
General eren els 4 administradors tri-
ats entre les famílies més importants 
de la societat valenciana, mitjançant 
la Confraria de Ignoscents. Els admi-
nistradors havien d’adoptar i rubricar 
totes les decisions importants del cen-
tre, però, en el dia a dia el responsable 
màxim era el clavari qui estava obligat a 
residir, al costat de la seua família, en el 
propi hospital durant l’any que durava la 
seua gestió (del primer dia de juny, fins 
al darrer dia de maig de l’any següent).

A les sales que s’anomenaven ”quadres” 
hi havia la Quadra dels Borts o sala d’ex-
pòsits. La quantitat d’informació amb la 
qual disposem sobre expòsits des dels 
s. XVI-XX, és reflex de la importància 
que tingué sempre a València, l’assis-
tència a la infància abandonada, atesa 
sempre des de la sanitat municipal.

Des de la seua fundació fins a la seua 
desaparició en 1973, s’han conservat 
pràcticament tots els llibres de Dides 
i Criatures, i per a realitzar el present 
treball he consultat els cent correspo-
nents als de Criatures o Borts elaborats 
per ”el pare de borts”, responsable di-
recte de ”la Cuna”, que feia constar tot 
allò relatiu al xiquet, i que abasta des de 
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la signatura II-1/131 a II-1/331. Els llibres 
de Dides estan elaborats pel gestor del 
centre o clavari qui escrivia tota la in-
formació relativa a la nodrissa. Cadascú 
s’ocupava del seu propi llibre. Es tracta, 
per tant, de documentació doble (dos 
llibres per any) elaborada per mans di-
ferents i la seua consulta, en ocasions, 
comporta alguna dificultat i entre ells hi 
ha llacunes i diferències. Convé referir 
que, amb l’excepció de l’any 1603, els lli-
bres estan escrits en valencià.

La Inclusa es regia per Constitucions 
que regulaven tot el sistema, amb l’ob-
jecte d’assegurar el seu bon funcio-
nament i garantir la bona criança dels 
xiquets. Seguia vigent, al segle XVII, la 

Constitució de 1589 on s’introduirien 
modificacions amb la finalitat de millo-
rar el sistema, entre les que destaca, 
per les seues conseqüències, la regis-
trada en ”Lo Llibre Judiciari” del 10 de 
novembre de 1674, signada per Antoni 
Herrera, notari escrivà de l’hospital. Els 
Srs. Administradors de l’Hospital de Va-
lència, convocats pel clavari Joan Garcia 
Arguasil, prohibeixen i acorden els capí-
tols següents:

1. El Pare de Borts ni qualsevol altra 
persona no puguen donar criatura 
alguna de les que estan en la Casa 
dels Borts a criar  que no siga de 
fora de la Contribució General 
de la present ciutat. Y es dins de 
quatre llegües, com és Morvedre, 
Lliria, Giva y Algemessí en amunt. 
I açò no s’entenga en les persones 
que vullguen afillar-se i adop-
tarse algún Bort, precedint auto 
d’afillament rebedor per lo escri-
vá de dit Hospital.

2. El Pare de Borts no puga donar 
criatura alguna que no siga por-

tant certificatòria del Retor d’allà 
on serán parroquians, del dia que 
batejaren el fill de la persona que 
vindra a demanar criatura per a 
criar. I així mateix portar certifi-
catoria del dia en que morí el tal 
fill perque fent-se d’esta manera 
es sabra la llet el temps que te.

3. El Pare de Borts no puga donar a 
ninguna viuda criatura alguna per 
a criar.

4. El Pare de Borts que ara es o per 
temps será, tinga obligació de 
executar los damunts dits capítols 
sots pena de primació de offici.

Els nous acords foren confirmats pel 
Rei en carta remesa a l’Hospital el 25 de 
Maig de 1680.

Importants “las varias ordinaciones” in-
ternes (7 de març / 10 de noviembre de 
1674; 5 d’agost de 1678; 23 de gener de 
1680) que redactaren els administradors 
de l’Hospital en les que analitzaven el 
grau de compliment dels diferents capí-

Nous acords del 10 de noviembre de  1674. Ordenança  del 23 de gener de 1680.

Tapa llibre dels Borts.
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tols de la constitució vigent. De la redac-
tada el 23 de gener de 1680 ressalte:

1. “Que las amas forasteras se los 
lleven para su crianza antes que 
las amas de Valencia o su contri-
bución  pues aviendo reconocido 
el libro del pasado año e apurado 
que de 32 criaturas que dieron a 
las amas de Valencia y su contri-
bución, volvieron al Hospital 28 
de las quales murieron 22 y las 6 
viven por averse dado después a 
criar fuera de Valencia y su con-
tribución y esto se origina porque 
las amas de Valencia, viendo el 
poco útil que saca del Hospital, 
pues sólo les da quinze libras por 
cada año, teniendo ellas obliga-
ción de poner la ropa, dexan las 
criaturas para emplearse en la 
cosecha de la seda… mudando 
de leche, se mueren…”       

2. Se pone de manifiesto, una vez 
más, que la norma continuaba sin 
cumplirse por falta de espacio, 
pues, aunque se ordenó y cumplió 
el 23 de agosto del año 1665 unir 
el quarto de los heridos al de los 
expósitos,  ”la capacidad no es la 
bastante para tener divididos los 
niños enfermos de los sanos.”

La Constitució de 1589 ja establia que 
els xiquets sans es mantingueren sepa-
rats dels malalts. En la segona mitat del 
segle XVII esta ordenança no es complia.

2.- Procediments d’entrada dels expò-
sits

2.1.- Admissió: Podien ser xiquets legí-
tims amb documentació que acreditava 
el motiu del seu ingrés. Uns podien ser 
malaltia, ”el 12 de maig de 1616 el pre-
vere del lloc de Alcaser comunica que 
Agna Lluesa, muller de Christofol Ale-
gre està tan mala de les mamelles que 
no pot criar bé” (Exp. II-1/162, fº 165), 

falta de mitjans per a criar-la, i del seu 
ingrés s’ocupaven familiars directes, 
inclosos pares,” El 24 de abril de 1605 a 
Vicent Esteve el deixa son pare perque 
la muller ha mort, te altres tres fills i es 
tan pobre…Es deixa constancia que no 
es bort…” (Exp. II-1/141, fº 182) o ingresa-
ven perquè la mare moria en una sala de 
l’hospital o renunciava a ell, després del 
part, per necessitat. ”Ana Lluca arribà 
el 20 de octubre de 1605 de les quadres, 
els pares son castellans de Barjín, camí 
de Madrid ” (Exp.II-1/143, fº 121).

Al llarg de la centúria trobem molts 
exemples d’este últim tipus que cal 
relacionar amb els mals temps que va 
viure la centúria, i els seus pares, a més 
dels noms, deixen escrit que són, ”hon-
rados, pobres, enfermos en el hospital, 
la madre enferma o el padre preso o se 
ha ido”. “argalida entrà el 30 de maig de 
1630 perque la mare es morta y lo pare 
se nanat a la guerra. Es de dos mesos”. 
(Exp. II-1/189, fº 225). “El 13 de octubre 
de 1647 entren els germans Vicent y 
Geroni, uno de 3 añs y laltre de dies. Els 
pares están malalts en dit hospital”. 
(Exp. II-1/228, fº 90). ”Juan entra el 19 de 
abril de 1669, baixaren de la quadra de 
les Febres al dit per ser sa mare mor-
ta y son pare estar pres. Es fill de Juan 
Costa y de Ysabel. Mostrava tenir sinch 
mesos” (Exp. II-1/268, fº 135).

Hi ha un degoteig constant d’ingressos 
de fills legítims i el seu engruixat número, 
ha de relacionar-se amb les desgràcies 
que es van succeir al llarg de la centúria.

2.2.- Exposició-Abandó: Les actes in-
formen no solament de les dades per-

sonals de l’expòsit sinó també del lloc 
on van ser arreplegats. Els xiquets eren 
abandonats de manera clandestina, a 
les primeres hores crepusculars o a la 
nit: la foscor oculta la vergonya, podent 
ser trobats en els llocs més insòlits: “… y 
ha segut trobada en el banc de una bar-
ca…” (Exp. II-1/211, fº 66) “. “… al xiquet 
el trageren de una sequia que sestava 
ofegant, y mostraba tenir dos mesos…” 
(Exp. II-1/205, fº 232). “… en una sequia 
prop de S.Vicent de la Roqueta, plena 
de sanch, recién nada ” (Exp. II-1/250, 
fº 117). ” A Diego Felix el porta un Cape-
llà en 27 de abril de 1670 a les sinch del 
matí y digué que li lavien donat pasant 
per un carrer ” (Exp. II-1/ 270, fº 149). “…y 
la xiqueta ha segut trobada dins de un 
cabas penjat en una garrofera, anant de 
Liria a Montcada, nueta com sa mare la 
pari” (Exp.II-1/327, fº 183).

Alguns llocs eren descrits amb detall, 
“ i la xiqueta ha segut trobada en un 
cañar de la sequia de Favara, junt a la 
Creu de Mislata…(Exp. II-1/230, fº 82). 
Algunes criatures portades dels pobles 
pertanyents a la zona d’influència de la 
Inclusa, Castelló, València, Nord d’Ala-
cant, eren remeses per ordre de les au-
toritats locals.

El transport dels xiquets des del lloc 
d’abandó fins a l’establiment era sum-
mament penós, ”y al chiquet el porta-
ren en un rosí desde Benaguacil” (Exp.
II-1/191, fº 106), que unit a les males con-
dicions en les quals eren trobats, provo-
caven que molts d’ells entraren fatigats, 
morts o morien als pocs dies d’ingres-
sar. “…ferida en lo melic, molta sanc, 
morí a les dos hores…” (Exp. II-1/156, 

Un orat portà a Thomasa. 1663
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de palma y una carta que deia ser filla 
de una doncella pobra ” (Exp.II-1/156, fº 
68).

Les condicions en les quals els xiquets 
arribaven al torn podien ser tan peno-
ses com els quals havien sigut abando-
nats-exposats en diferents llocs, i així 
ho testifiquen els documents consul-
tats, ”… y entra pel torn ple de pigo-
ta ”(Exp. II-1/205, fº 182). “… i la llanca-
ren al torn nueta com sa mare la parí” 
(Exp.II-1/299, fº 149). 

Però d’entre tots ells, el datat el 26 de 
març de 1606, és esgarrifós, “…a les 
quatre hores de la matinada llansaren 
al torn al dit, mostraba ser nat aquella 
ora, tot embolicat ab draps molt roins, 
tot cubert de fanch y merda, la cara 
tapada amodo de volerlo eufegar ab 
una beneta lligada damunt dels ulls ab 
tres nusos y un altre drap negre lligat al 
coll molt desmayat portà albarà dient 
que no era batejat”.

Inclós els llançaren morts, ”el 24 de oc-
tubre de 1605, a les 10 hores de la nit 
llancaren a Joana Josefa morta y sense 
amortallar ” (Exp. II-1/143, fº 122). ”El 5 
de gener de 1653 llancaren un xiquet a 

les 6 de la matinada, mort, embolicat 
en un drap blanc y dins de un cabas de 
comprar ”(Exp.II-1/238, fº 105).

El torn valencià va ser també receptor 
de fills de transeünts, “…y Francisco 
entrà per lo torn amb un paper escrit en 
llengua italiana ” (Exp. II-1/240, fº 110).

El torn i la inclusa constitueixen la for-
ma menys cruel de rebot de la infància 
no desitjada o la que, per diverses ra-
ons, no es pot mantenir, una alternativa 
a l’infanticidi o a la mort quasi segura.

La utilització primerenca i massiva del 
torn com a mitjà per a abandonar una 
criatura estigué molt estès dins de 
l’àmbit mediterrani i que no podem tro-
bar en altres parts d’Europa. En el cas 
de València, molts xiquets van ser in-
gressats per aquest mitjà durant tota 
la centúria. A manera d’exemple es pot 
referir com, dels 65 ingressats en 1659, 
de gener–maig, 30 ho feren pel torn.

fº 65). “…Pere entrà el 17 de gener de 
1664  ab la boca plena de mal…” (Exp. 
II-1/258, fº 122). “…Victoria Mª entrá el 
9 de maig de 1670  y el cap ple de tiña…” 
(Exp. II-1/270, fº 153).

Les despeses que este transport ocasi-
onava eren sufragats pels ajuntaments. 
Estos aprofitaven el viatge per a traslla-
dar el màxim número possible d’expò-
sits: “… amb certificatoria dels Jurats 
de Morella, entressin el 3.

2.3.- El torn. Molts xiquets eren ”llan-
çats” al torn de la institució, conduïts 
fins a allí per familiars, veïns, comares, 
metges  als quals, per descomptat, es 
protegia la identitat del dipositant i 
les raons del qual per a l’abandó eren 
també múltiples, ”Ana Mª Jusepa, llan-
cada el 25 de juliol de 1612 en un cabàs 

Els Jurats d’Albayda envíen un bordet a l’Olleria. 1644

Carrer de València

Torn Convent Mercedaries. Vélez-Màlaga

2.4. Els albarans. Amb alguna excep-
ció, estos xiquets abandonats anaven 
acompanyats d’una nota o ”albarà”, el 
contingut de la qual es transcrivia al lli-
bre d’entrades de la casa, en alguns ca-
sos fins i tot es conserven. En ells, s’in-
formava de la seua procedència, lloc on 
havia sigut oposat, la causa de l’abandó, 
si era ”bort” o legítim, edat, descripció 
de la roba que portava o “els pentols” 
que l’acompanyaven, i sobretot infor-
maven de la gran obsessió dels pares: 
el xiquet està o no batejat. El bateig és 
transcendental en la cultura del Barroc, 
entesa com expressió de la crisi social 
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i en dependència recíproca amb la crisi 
econòmica. L’Església insistia que no-
més els batejats se salvaven i s’assegu-
raven l’entrada en el Paradís.

El bateig, puix, constituïa la primera di-
ligència que calia practicar-li al neonat, 
encara que fora amb aigua de socors, ad-
ministrat sense ritual, davant un cas d’ex-
trema necessitat, el baptisme i la crisma-
ció (el capellà ungix amb oli sant, beneït 
pel bisbe, fent el senyal de la creu en el 
front del xiquet com a senyal de confir-

mació), suposaven l’entrada en el cos de 
l’Església i, per tant, legitimació per a ser 
objecte de caritat cristiana. Així doncs, el 
xiquet era batejat al punt de nàixer o ser 
oposat i una pràctica immediata a l’in-
grés del menor en la inclusa, en cas de no 
constar en l’albarà que no ho havia sigut o 
se li havia practicat de manera dubtosa.

Possiblement durant el s. XVI hi hauria 
més casos, però en esta centúria tan sols 
he trobat el cas d’una criatura que va in-
gressar amb una mica de menjar, ”  i llan-
caren a la criatura amb una olleta en un 
poc de mel blanca ” (Exp. II-1/156, fº 87).

Per a protegir-lo del mal d’ull, entre les 
seues pertinences s’incloïa una figa, 
amulet en forma de puny invertit, ”Jua-
na Batista que entrà el 2 de febrero de 
1659 portava  y un giponet de rayxnella 
blanquinosa en una figueta ” (Exp. II-
1/250, fº 100)

Malgrat les senyals, pocs van ser re-
cuperats. Com en altres inclusas, els 
pares havien de pagar la criança dels 
fills en cas de reclamar-lo; no obstant 
açò, molts es van lliurar d’aquest re-
quisit al·legant extrema pobresa, ” Jo-
seph Juan Batiste entra el 3 de gener 
de 1670 mostraba tenir 2 anys sa mare 
torna a per ell el 2 de mars de 1671 i no 
dona res per estar son marit en Oràn ” 
(Exp.II-1/270) .  

Uns pocs van pagar la criança, o, “... Ja-
cinta entra el 20 de juliol de 1622  de Be-
nigànim tornà a sa mare el 2 de abril de 
1623 que donà de caritat una lliura al Sr. 
Clavari...” (Exp.II-1/175, fº 92).

3.- Edat dels expòsits

És important constatar l’edat dels 
expòsits en el moment d’entrar en la 
Casa-Bressol. La documentació con-
servada d’esta institució ens permet 
intuir les causes de l’abandó. En gene-
ral, es tendeix a identificar expòsit amb 
nounat. Ara bé, en el segle XVII cal fer 
algunes matisacions, puix, si bé hi ha 
nounats, fills del que aleshores es con-

Albarà, 1636   Senyal de cordó i agulla enganxada al llibre. 1646

Albarà 1627    

Mitat d’una senyal, 1687

El negre, el blanc, el groc, el burel (color 
cendra), el pardillo (castanyer fosc), el 
tenat (color vi), el verd i el blau eren els 
colors més usuals. El lli, el drap gruixut, 
la llana, l’estamenya (teixit ordinari) o 
la cotonina (tela gruixuda de cotó), eren 
els teixits més corrents.

Un número significatiu de xiquets van 
ingressar amb senyals: unes destinades 
a protegir al xiquet, (“el chiquet portava 
una bolseta de reliquies”), unes altres, 
ajudarien a identificar-los en un futur, 

Són molts els albarans que reflectien la 
preocupació dels progenitors, demanen 
se’ls pose determinats noms i deixen 
constància del seu propòsit de recupe-
rar als seus fills quan la seua sort canvie.

Per la minuciositat descriptiva d’alguns 
albarans, hem pogut conèixer l’aixovar 
bàsic dels expósits valencians: bol-
quers, faixa, cota o túnica, gamboix o 
gorret i bolquers. 

per açò les més nombroses eren llaços, 
cintes de colors nugades a les extremi-
tats, “… porta un fil de seda vermella lli-
gat en lo dit gros del peu esquerre” (Exp.
II-1/153, fº 135), o també, ”  i porta un ho-
rellat d’argent en la horella esquerra…” 
(Exp. II-1/164, fº 82). 

Un pare torna pel fill. 1613
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siderava com a deshonor, vici, vergonya, 
o deshonra  ”hijos de la escoria y hez de 
la república”, com els titlla amb crueltat 
Fernández Navarrete en 1626, també és 
cert que, en esta centúria, hi ha molts 
fills de la pobresa, la fam o, senzilla-
ment, la necessitat. A tal d’exemple, un 
xiquet abandonat amb sis mesos, un 
any, tres anys, cinc anys, ”desmamat”, 
que escrivien en el foli quan era gran  no 
entrà a la inclusa per deshonra i vergo-
nya. I hi ha molts registres: “… i sem-
blava tenir 4 anys” (Exp.II-1/156, fº 59). 
“…y entren dos germanes de 4 anys y 6 
anys ”(Exp.II-1/158, fº 73). ” Josep Miquel 
Blay, desmamat, entrà el 23 de octubre 
de 1662, pel torn a les dos hores, bate-
jat el 3 de febrero de 1661  en Atzeneta ” 
(Exp.II-1/256,fº 104). ”  y el llançaren pel 
torn, de 8 mesos, malalt per falta de ali-
ment ”(Exp.II-1/299, fº 141). 

Amb estes edats, els abandons estan 
més relacionats amb la deterioració de 
la qualitat de vida que la vergonya i el 
deshonor.

4.- Les Nodrisses 

Les alletadores o dides eren dones que 
havien perdut el seu propi fill o bé cre-
ien tenir la suficient i abundant llet com 
per a criar als dos alhora. Per a estes 
dones, l’alletament era una inestimable 
ajuda a la magra economia familiar i, 
en lliurar-se generalment en metàl·lic, 
constituïa un al·licient econòmic, atesa 
l’escassa circulació monetària durant 
l’Antic Règim. 

Estes mestresses de cria podien ser 
internes, vivien a l’interior de la Ca-
sa-Bressol, o externes, aquelles que 
criaven a l’expòsit en la seua pròpia 
casa. El seu sou, entorn de 1630, era 
d’una lliura i cinc sous al mes, paga que 
es manté al voltant dels anys 50, i, per 
les actes d’obligació dels 80, contínua 
pagant-se la mateixa quantitat. Se-
guia sent un complement per a l’eco-
nomia familiar. Quan la pesta de 1648 
va afectar també al personal de servei 
de l’Hospital General, uns moriren víc-
times del mal, uns altres per temor al 
contagi, l’Hospital es va veure mancat 
de personal per a atendre als ingres-
sats, havent de, com a reclam, efectuar 
una pujada salarial de la qual es van be-
neficiar també les dides que alletaven 
als expòsits allí acollits. Durant la cla-
veria de 1647-48 se’ls assignen 25 lliu-
res anuals, més la ració ordinària que 
percebien en espècie, segons la taula 
de salaris de 1600-1700 elaborada per 
Mercedes Vilar.

A més de les nodrisses que procedien 
de València o dels pobles de l’Horta, un 
gran número procedien de comarques 
més allunyades, (ordenança 23 de gener 
1680), destacant el poble de Xelva per 
l’engruixat nombre que va criar:

1. Comarca de l’Alt Palancia: Alme-
díjar, Vall d’Almonacid, Altura, Be-
nàfer, Geldo, Lloc de Matet (Serra 
d’Espadà), Navajas, Pavies, Se-
gorb, Soneja.

2. Comarca dels Serrans: Alcublas, 
Aras de Alpuente, Losa del Obis-
po, Xelva.

3. Comarca de l’Alt Millars: Navajas, 
Montanejos, 

4. Comarca del Camp de Morvedre: 
Algimia, Benicalaf, Estivella, Quar-
tell, Santa Coloma (Vall de Segó).

5. Comarca de la Plana Baixa: Aín, Al-
menara, Betxí, Eslida, Mascarell, 
Nules, Vall d’Uixó. 

En la segona mitat del segle, moltes 
d’aquestes nodrisses van fer ”acte 
d’obligació” mitjançant el qual el matri-
moni optava per criar-lo fins als set anys 
o per sempre, a condició que l’hospital li 
pagara la llet fins a l’edat de vint mesos, 
a raó d’una lliura i cinc sous per mes, més 
tres lliures si perllongaven la seua crian-
ça fins els set anys. L’acte d’obligació era 
el primer pas d’un futur i possible afilla-
ment. Era freqüent la devolució dels xi-
quets acabada la seua lactància, doncs 
tres lliures per a mantenir-los era pocs 
diners. Si queien malalts, la tornada es 
podia efectuar abans.

La taxa de mortalitat en la inclusa era 
elevada, i ascendia o descendia en fun-
ció de diversos factors, així, si en 1643 
va estar entorn del 43%, en 1658 la cor-
ba va ascendir al 59%, va pujar una mica 
més en 1670, 64%, per a descendir en 
1691, al 27%.

Els xiquets criats per les mestresses ru-
rals tenien més possibilitats de super-
vivència, però, com els encarregats de 
comunicar aquesta dada, els capellans 
de les diferents poblacions, no ho feien 
amb regularitat i exactitud, és difícil i 
arriscat oferir dades aproximades i cre-
ïbles. Citaré com a exemple l’any 1691, 
en què ingressaren un total de 154 expò-
sits, dels quals 75   Certificació d’un Re-
tor de Castelló de la Plana foren lliurats 
i tan sols 17 quedaren registrats com 
morts, amb la seua certificació corres-
ponent en els llibres consultats.

Certificació d’un Retor de Castelló de la Plana
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Els expòsits de la Vall d’Albaida: 1600-
1700

El segle XVII fou una centúria de crisi i 
La Vall d’Albaida no va fugir de les fluc-
tuacions que esta va ocasionar. Les 
calamitats, exposades al principi del 
treball, afectaren, amb major o menor 
intensitat, als diferents pobles de la 
Vall, que presentà, en línies generals, un 
panorama de fase B económico-demo-
gràfica, que la va sumir en una profun-
da reculada i del que no desenganxaria 
fins a l’últim quart del segle.

En línies generals, la realitat, anterior-
ment exposada, tindria el seu correlat 
en la comarca, encara que ressaltarem 
les seues peculiaritats distintives.

Dels 18.755 borts registrats en la Inclu-
sa de València, 224 foren vallalbaidins 
distribuïts en:

             a) 117, de 1600-1650  
             b) 107, de 1651-1700 

Pel que fa a la seua distribució per dèca-
des, podem observar el quadre següent:

dècades xiquets dècades xiquets
1600-1610 12 1651-1660 24
1611-1620 22 1661-1670 18
1621-1630 24 1671-1680 19
1631-1640 33 1681-1690 18
1641-1650 26 1691-1700 28

Els bords de La Vall d’Albaida, al igual 
que la resta, no tindrien llinatge, ni 
cognom propi, la qual cosa equivalia 
a no ser ningú de cara a la societat on 
moltes portes se’ls tancaven i algunes 
professions escapaven de les seues 
possibilitats. De marginat per naixe-
ment es passava a ser-ho també pro-
fessionalment, sent, durant segles, un 
estigma difícil de superar. A l’abando-
nament i la vergonya, s’afegia un des-
preci social tan injust com cruel i, en 
ocasions, passava als fills dels fills en 
forma de cognom, malnom i així figura 
en algún registre dels Quique Libri: ”el 

27 de juliol de 1630 vicari d’Albayda, ba-
tegí a Antonio fill de Vicent de la borda 
i Ysabel Mercado ”. ”El 28 de gener de 
1616  vicari d’Ontenient, bategí a Antoni 
Llois fill de Frances Bordera i Guisabet 
Casanova.” 

Com he assenyalat anteriorment, estos 
van ser els registrats en la inclusa de 
València, però, hi ha 14 anys en els quals 
no consta, en els llibres consultats, 
cap ingrés de la comarca: 1600, 1603, 
1604,1607, 1609, 1624, 1647, 1648, 1652, 
1667, 1670, 1685,1686, 1695. Estan tots 
els qui foren? No.
Per comprovar-ho, cal contrastar les 

xifres amb els Quinque Libri de tots els 
pobles de la Vall. Ho he fet en el cas d’Al-
baida i he extret les següents dades:

1. Dels 38 expòsits registrats en la 
borderia de València, provinents 
d’Albaida, 22 són de la Villa i allí 
fóren batetjats.

2. 1 arribà a l’hospital de València, 
”Pere Jusep entrà el 17 de guñ de 
1644 amb certificatoria del retor 
d’Albaida dient que estava bate-
jat i li havien demanat en confesió 
que el despagas a l’hospital de 
Valencia ” (Exp. II-1/220, fº 61)

3. 15 quedaren registrats que venien 
d’Albaida, amb la certificatòria del 
retor o dels Jurats de la Villa però, 
queda constància, que procedien 
d’Alcoi, Cocentaina, Ayora  ”A 26 
de gener de 1693 portaren de Al-
bayda a Jusepa, María, Antonia, 
Gertrudis ab certificació de D.To-
mas Ródenas, vicari de Ayora, 
dient que havia batejat en dita 
Iglesia el 19 de dit ” (Exp. II-1/317, 
fº 166). ” amb certificatoria dels 
Jurats de Albayda dient que era 
de la Vila de Cocentayna ” (Exp. 
II-1/201, fº 117).

4. De 1623 a 1699 hi ha 14 expòsits 
batejats en Albaida i que no fo-
ren registrats en la borderia de 
València. Algun va ser arreplegat 
per alguna ànima caritativa?, van 
morir abans d’iniciar el viatge a 
la capital?, moriren en el trasllat? 
Preguntes de difícil resposta.  

Les grafies toponímiques d’alguns po-
bles de la Vall presenten variacions d’es-
criptura, respecte a l’actualitat, bé per 
desconeixement de l’encarregat de torn, 
bé per haver-se escrit partint del seu 
origen etimològic i en el cas d’Ontinyent, 
es registren vuit variacions escriptu-
rals: Agelo, Agulent, Alvaida, AlBayda, 
Azaneta, Atsaneta, Beniasar, Benigani, 
Benigamir, Holleria, Olaria, Oleria, On-
tient, Hontiñent, Hontinent, Ontinent, 
Ontiñent, Ontinient, Ontinet, Hontinient, 
Sant Pere, Terateg. (Dels canvis excrip-
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turals no van escapar pobles d’altres 
comarques. Les tres lletres que confor-
men ”AYN” (poble de la Serra d’Espadà), 
formaren tres grafies: Any, Ayñ, Añy).

Un punt interessant és comprovar la 
masculinitat dels ingressos. Si en els se-
gles XVIII-XIX, les xiquetes i els xiquets 
van ser abandonats pràcticament per 
igual, en el Cinc-cents, en l’Hospital Ge-
neral de València, les xiquetes van ser 
abandonades en major mesura que els 
xiquets (un 54% enfront del 45% dels 
hòmens). Curiosament aquesta peculi-
aritat s’observa en els percentatges de 
la Vall en el segle XVII, amb xifres, fins 
i tot, molt similars a les generals de la 
centúria anterior: xiquets, 105 (46%), xi-
quetes, 119 (53%). Segons Álvarez San-
taló si s’exposava al xiquet pel seu ori-
gen il·legítim, el sexe del bebè donaria 
exactament el mateix i per açò tindríem 
xifres similars de xiquets i xiquetes. Açò 
és així per als segles XVIII-XIX, però no 
per al XVI-XVII.

Una altra peculiaritat de la Vall és cons-
tatar com van participar els diferents 
pobles que conformen la comarca en 
este esdevenir. És obvi que, el major 
nombre de expòsits al llarg de la centú-
ria, procediren dels nuclis més poblats, 
amb l’excepció de dues dècades:

a) 1651-1660: hi ha registrats 6 d’Agu-
llent, 6 d’Albaida i 4 d’Ontinyent 
b) 1661-1670: hi ha registrats 4 d’Albaida, 
4 de L’Olleria i 2 d’Ontinyent

Ni tots els pobles participaren amb els 
mateixos percentatges en la primera 
mitat del segle que en la segona, ni tots 
els pobles de la Vall expulsaren els seus 
“fills”, (segons els registres):

De 1600-1650, de major a menor:
Ontinyent: 29
L’Olleria: 20
Benigànim: 21
Albaida: 15                          
Bocairent: 7                  

Atzeneta: 6                     
 Sempere: 4                   
Agullent, La Pobla del Duc: 3
Montaverner, Aielo de Malferit, Quatre-
tonda: 2
Benissoda, Terrateig, Castelló del Duc: 1

De 1651-1700, de major a menor:
Ontinyent: 35
Albaida: 23
L’Olleria: 12
Agullent: 10
Benigànim: 6      
Bocairent: 4
Atzeneta: 3
Aielo de Malferit, Alfarrasí, Lutxent, El 
Palomar: 2
L’Aljorf, Bèlgida, Beniatjar, Benissuera, 
Salem, Sempere: 1

En els primers anys de la centúria, tro-
bem registres del tipus ”  filla de un 
moro y una cristiana”, “fill de una mora”, 
“fill de moriscos”, alguns d’ells amb cer-
tificacions dels ”Jurats de Dénia”. 

En la Vall he registrat dos ingressos 
que incorporen terminologia pròpia 
de la convivència de les dues cultures 
existents, cristiana i mora, que s’inter-
rompria entre 1609-1614 amb l’expul-
sió d’este darrer grup: “diumenge 29 
de gener de 1606 portaren de Alfafar 
a Baltasar, lo qual portava albarà del 
retor de Montaverner dient que lo ha-
via batejat en dit lloch el 24 de gener 

Alqueria de les Olles, segons el Llibre del Repartiment. L’Olleria

Gravat església de S.Carles.Ontinyent
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de dit any i ficant que era fill de cristià 
vell ”. ”El 12 de octubre de 1610 entrà 
Gaspar Cristofol, mostraba ser de 2 
anys y mig, y porta certificatoria dels 
Jurats de la Olleria. Porta uns draps. Es 
cristià nou ”.

En quins mesos es produïen major nú-
mero d’abandons?

En les poblacions de l’Antic Règim, 
la distribució estacional dels naixe-
ments-baptismes al llarg de l’any estava 
influïda per dues característiques: les 
vitals- laborals i la influència dels pre-
ceptes religiosos. Per estudiar l’estaci-
onalitat calia fixar-se més en els mesos 
de concepció que en els de naixement: 
els majors índexs de concepció es cor-
respondrien amb els mesos primave-
rals (abril, maig, juny), en conseqüència, 
el major nombre de naixements eren en 
els mesos de gener, febrer, març, men-
tre que els mínims de concepció estari-
en en els mesos de setembre, octubre i 
novembre, de manera que s’evitava pa-
rir en els mesos de més calor (juny, juliol, 
agost).

Doncs bé, per les xifres obtingudes en 
aquesta centúria, el resultat no és com-
parable amb èpoques posteriors, quan 
l’abandó es realitzava amb immedia-
tesa al naixement. En s. XVII, la necessi-
tat i la fam superen altres raons. A més 
dels nounats, registrem, també en la 
Vall, xiquets que entren a la inclusa amb 
mesos (Atzeneta, vint mesos, 1662); 
amb algun any (L’Olleria, dos anys i mit-
jà, 1610), o amb varis, ”Maria Martines 
entrá el 1 de noviembre de 1623 per la 

porta en certificatoria dels Jurats de la 
vila de Ontiñent ..y deya que tenia cinc o 
sis anys ” (Exp.II-1/177, fº 120). 

El nombre de xiquets registrats en la in-
clusa per mesos fou la següent:
 

g f m a
19 12 13 21

m j j a
19 26 22 20

s o n d
17 15 16 22

De la lectura d’este quadre és desprén 
que, no hi ha una estacionalitat clara 
dels abandonaments; tan sols hom pot 
afirmar que els moments àlgids coinci-
deixen en els mesos dels solsticis: de-
sembre i juny.

Estos xiquets, en eixir dels seus pobles 
respectius, iniciaven un penós viatge, de 

molts quilòmetres, portats per conduc-
tors inexperts, alguns sense escrúpols, 
que, inclús, els abandonaven, ”Fransisca 
entrà el 28 de gener de 1653, la llanca-
ren morta, en una certificatoria dels 
Jurats y Justicia de la vila de la Olleria, 
despacsada en 12 de dit y apres vingue 
una dona y digue que de llastima la 
havia pasat perque en Catarrocha ni 
pobre ni bordet volien pasar” (Exp. II-
1/238, fº 109).

I qualsevol cosa servia per al seu tras-
llat, “Juan Esteve Josep…dins de un 
cabàs de espart i per capsal un tros 
de suro”. (Exp.II-1/153, fº 174).És fàcil 
d’entendre que els xiquets arribaren en 
males condicions o morts, si pensem en 
la fam o els accidents que ocorrien en 
estos trasllats.

El més comú era que el xiquet el por-
taren al poble més proper de recollida 
(el nord de l’actual província d’Alacant 
i el sud de València, era L’Olleria) i d’allí 
la Justícia contractava el viatge fins al 
pròxim poble.

He pogut comprovar, pels diferents re-
gistres, que la durada del viatge oscil·la-
va de sis a set dies com a mitjana, però 
podien ser més dies. Per als que venien 
del sud, Alfafar era l’últim punt de des-
cans abans d’entrar en la capital:

Expulsió de moriscs. Grao de Vinaròs
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 ”Gil, Juan, Jusep entrà el 8 de setembre 
de 1618 per la porta i el portà la dona de 
Alfafar que sol dur les criatures de fora, 
en sertificasio dels Jurats de la Vila de 
Hontiñent  batejat a 1 de setembre de 
1618 ” (Exp. II-1/168, fº 116).

Pel registre d’entrada de dos expòsits 
he pogut reconstruir el trajecte que fe-
ien els borts vallalbaidins:

1. Antoni eixí de Biar el 7 d’abril 
de 1641: Biar-Bocayrent-Onti-
nyent-L’Olleria-Hospital de Xà-
tiva-Carcaixent/Alzira-Algeme-
sí-Alfafar- València. Va arribar a la 
seua destinació el 21 d’abril de 1641. 

2. Jerònima Rafaela eixí d’Ontinyent 
el 8 de juliol de 1641: Ontinyent- 
L’Olleria- Xàtiva-Carcaixent (9 
de juliol); Alzira-Algemesí (10 de 
juliol); entrà en la inclusa el 12 de 
juliol, provinent d’Alfafar.

En els pobles per on passaven, se’ls alle-
tava. A l’igual que en el cas d’Albaida, ex-
plicat abans, el que un xiquet fora trobat 
en un poble de cap manera vol dir que ha-
guera nascut en ell. Era probable que ha-
guera sigut portat a exposar d’un lloc més 
o menys pròxim per a esborrar la seua 
pista. Al llarg de la centúria són molts els 
exemples registrats i ho certifiquen els 
sacerdots de les Parròquies on són bate-
jats, “… amb certificatoria del Retor de 
Ayelo dient que es natural de la Vila de 
Hontinent…” (Exp. II-1/199, fº 156).

Tret d’alguna excepció, tots estos ex-
pòsits arribaven a la inclusa amb el seu 
”albarà”, o ”certificatòria” corresponent 
signada per ”Els Jurats” o els capellans 
dels pobles respectius i amb la redacció 
i contingut acostumats. Només la vila 
d’Ontinyent va afegir, en alguna ocasió, 
la certificació notarial, ”  portaren a la 
dita de la part de Alfafar en certificato-
ria cignada per el notari Gabriel Corbí y 
Els Jurats de la Vila de Hontiñent ” (Exp. 
II-1/181, fº 184).

Algunes redactades de manera escari-
da, unes altres amb imprecisions, “A 20 

de Juny de 1684 portaren de Alfafar a la 
dita ab certificatoria de Mº Fernando 
Torrosella, Retor de la Vall de Albai-
da dient com la avia batejada en dita 
iglesia en 5 de febrer…”

Però en totes es reflectia la dada més 
important: la d’estar o no batejat. Els 
testimonis del baptisme eren triats 
pel rector entre els veïns del poble on 
fora trobat, sempre dos, home-dona, 
” Jusep Truja i Laura Cedrelles… (On-
tinent, 1680)”, i, encara que rar, alguns 
padrins posseïen rang nobiliari, ” D. 
Vicent Milà de Aragó i Maria Anna de 
Vilaroya, (Albaida 1680), ”Vicent Milà 
de Aragó y Gertrudis Balaguer ( Albai-
da, 1691).

L’onomàstica dels expòsits vallalbai-
dins no respon a cap criteri prestablit. 
Els noms podien estar triats a l’atzar i és 
tan escassa la coincidència amb el sant 
del dia o amb el nom d’algun padrí, que 
l’excepció no pot ser presa com a norma 
i la freqüència d’alguns noms és similar 

en els fills legítims com en els bords 
(Joan, Vicent, Joseph, Agna, ) Però si es 
poden fer algunes matisacions:

1. Alguns expòsits són portadors 
de noms originals o rars que no 
apareixen en el repertori antro-
ponòmic dels fills legítims: Petro-
nila (Quatretonda, 1644), Epifanio 
(Benigànim, 1645), Dorista (Qua-
tretonda, 1645), Gesualda (Onti-
nyent, 1680), Agna (Albaida, 1689), 
Macario (L’Olleria, 1694), Celidoni 
Gil (Ontinyent, 1699).

2. Hi ha noms que admeten i fan 
ús de la doble aplicació: Berto-
meu- Bertomeua (Agullent, 1659), 
Félix-Felicia (Ontinyent, 1666), 
Llorenç- Llorensa (Bèlgida, 1675).

3. En l’any 1606 alguns expòsits fo-
ren registrats amb el nom del lloc 
de naixement, que alguns autors 
ho assenyalen com a ”pista falsa”, 
eficaç recurs d’ocultament: Mag-
dalena de la Font de la Figuera, 
Vicenta de Xàtiva, Úrsola de Bor-
riol, Josep Bonaventura de Cocen-
taina, Paula de Benigànim.

4. Els expòsits, per general, els 
inscriuen amb noms compostos 
(Antoni Vicent Juseph, (Agullent, 
1629), Bruno Vicent Bonaventu-
ra, (Montaverner, 1643), i a les 
xiquetes els afigen l’antroponò-
mic de MARIA en una de les tres 
posicions, davant-darrere-enmig: 
Maria Magdalena Bonaventura 
(L’Olleria, 1621), Thomasa Marga-
rita Gertrudis Maria (Agullent, 

Aielo de Malferit
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1622), Jusepa Maria Ilaria (On-
tinyent, 1696). Els noms dels fills 
legítims eren més abreujats: To-
màs (Ontinyent, 1610), Mariana 
Maria, (Bocairent, 1697).

5. En l’elecció antroponímica no 
mancaven els bons desitjos cap 
al nounat. Els electors intentaven 
vincular-los, mitjançant el nom, a 
referents que protegiren la seua 
existència, tals com advocacions 
marianes, Quiteria Llorensa (Be-
nigànim, 1623), Maria Bonaguia, 
(Benigànim, 1694) i noms de sants, 
entre els que destaca, pel seu re-
gistre freqüent i continuat al llarg 
del segle XVII, Bonaventura: 

Juan Francés Bonaventura (Ontinyent, 
1631), Bruno Vicent Bonaventura (Mon-
taverner, 1643), Fhelip Atanasio Bona-
ventura (Benigànim, 1663), Anna Maria 
Bonaventura (Albaida, 1668). 

Després del seu ingrés en la inclusa, què 
fou d’aquells 224 xiquets de la Vall d’Al-
baida ? 
1. 66 xiquets van morir en la Casa 

abans de ser lliurats a la dida. Les 
seues males condicions unides al 
llarg viatge, feia que arribaren ex-
tenuats: uns morts, uns altres van 
morir el mateix dia o als pocs dies 

del seu ingrés, ”  Joseph Juan de L’Al-
jorf entrà el 29 de abril de 1677 morí 
en casa el 29 de abril de 1677 ”

2.     22 xiquets van morir en poder de 
la dida segons consta per la cer-
tificació expedida pel capellà del 
poble on es criaven.

  3.     Dels 136 restants gens sabem. Van 
ser donats a alletar però la comu-
nicació queda interrompuda en 
els llibres consultats.

Tan sols dos xiquets de la Vall queda-
ren registrats que els pares acollidors 
signaren l’acte d’obligació, un a Eslida 
(1684), un altre a la Vall d’Uixó (1694).

Els xiquets de la Vall foren criats a Va-
lència i pobles propers, fonamental-
ment en la primera mitat del segle i, en 
gran nombre, per dides que procedien 
de comarques allunyades de la inclusa, 
en la segona mitat, sent l’Alt Palància, la 

La totalitat de llars d’acolliment era 
humil, amb gran pes del sector primari, 
llauradors o jornalers del camp, seguits 
a gran distància per teixidors (Ares d’Al-
pont, Xelva), ferrer (Estivella), esparde-
nyers, (Xèrica, Vall d’Uixó), obrer de vila 
(València).

Vicent  Nadal és criat a Albayda. 1603

Plana Baixa i els Serrans les que més ex-
pòsits vallalbaidins acolliren.

Algunes dides originaries de zones de 
fora de les nostres fronteres (Font de 
Guilla en el Vallés Oriental i Torralba, prov. 
de Conca), també alletaren vallalbaidins.

En este segle, La Vall d’Albaida no va 
aportar dones que s’involucraren en este 
menester, tan sols un expòsit trobà dida 
en La Vall per a ser criat, i fou a Albaida.

Conclusió

Les causes profundes del seu abandó 
obeïen sempre al mateix patró, ja que la 
inclusa esdevenia una via per a solucio-Xelva, Comarca dels Serrans
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nar problemes, una situació econòmica 
molt desfavorable, un desarrelament 
social i familiar. Cal remarcar que, en el 
segle XVII, el deshonor, la deshonra o la 
il·legitimitat passarien a ser causes de 
segona índole per a desprendre’s dels 
infants.

Les dides, tant internes com externes, 
van ser les vertaderes columnes que 
mantenien el sistema de supervivència 
de molts nadons. En un percentatge 
elevadíssim eren camperoles, les quals 
tenen ”el just”, amb pocs recursos, a les 
quals la paga de l’expòsit seria per a 
elles i les seues famílies alguna cosa si-
milar al mannà. 

La Vall d’Albaida, sacsejada per una cri-
si soci-econòmica profunda, esguitada 
per onades de pestes i anys de males 
collites, va participar en esta anada 
d’expòsits cap a la inclusa, però, de 
moment, es va mantenir al marge de 
l’ingrés mercenari de la llet. ”El boca a 
boca” dels seus avantatges arribaria, 
amb cert retard, a les nostres terres.
     

Notes 
1. Olegario Negrín puntualitza que ”a l’Antic 
Règim els xiquets abandonats o exposats se’ls 
denomina de maneres diferents però la bibli-
ografia seria i oficial del moment sempre els 
anomena ”expósitos”, es sapigués o no qui eren 
els progenitors, fent al·lusió al seu origen de 
exposats davant les institucions que es feien 
càrrec d’ells.
2. ESCOLANO, Gaspar, Juan ”Década primera 
de la historia de la insigne y coronada ciudad y 
reino de Valencia , 1880, Valencia, pàg. 783. 
3. Citat en PÉREZ MOREDA, V. ”La infancia 
abandonada en España (s. XVI-XX)”. Discurso 
de ingreso en la Real Academia de la Historia, 
Madrid 2005, pàg. 11
4. NARBONA ARNAU, B.; TORMO ALFONSO, V. 
”Historia del Santo Hospital General de Valen-
cia” (1512-1990). Real Academia de Medicina de 
la Comunidad Valenciana. València 2008, pàg. 
65
5. Cite la taula general de salaris que paga 
l’Hospital General de 1600 a 1700, en Mercedes 
Vilar Devis “El Hospital General de Valencia en 
el s. XVII (1600-1700)”, pàg.797, 1991
6. La data no està clara ni correlativa, puix, l’an-
terior és 19 de gener i la posterior 24. 
7. Vist el registre dels Quinque Libri dels dife-
rents pobles de la Vall que s’hi troben en l’Arxiu 
Diocesà de València coneguem els pobles i les 
dades en les que comencen els seus respectius 
llibres: Agullent (1622), Albaida (1623), Atzeneta 
(1583), Beniatjar (1686), Lluxent (1624), Mon-
taberner (1555), Montixelvo (1584), Ontinyent 
(1616), El Palomar (1584), Salem (1624), Terra-
teig (1627). La resta de pobles comencen en el 
segle XVIII-XIX.
8. Per a extraure les dades d’Albaida he con-
sultat: 01 Quinque Libri, 1623-1653, 02 Quinque 
Libri, 1654-1690, 03 Quinque Libri, 1691-1722.

Arxius Consultats
Arxiu Diocesà de València
Arxiu General i Fotogràfic de la Diputació de 
València.

Bibliografia
ÁLVAREZ SANTALÓ, L.C., “Marginación social y 
mentalidad en la Andalucía Occidental: expósi-
tos en Sevilla (1613-1910). Sevilla, 1980, pág. 94
DOMINGUEZ ORTIZ, A. “Prólogo del libro Mar-
ginación Social y mentalidad en Andalucía Oc-
cidental: expósitos en Sevilla (1613-1910) de L. 
C. Alvárez Santaló”. Sevilla 1998
GALENDE DÍAZ. J.Carlos- GARCÍA GALLARÍN, 
Consuelo, “Onomástica y Deonomástica del si-
glo XVII”, Madrid, UCM, 2006, Pàg. 165-182
JÁVEGA CHARCO, E. “Expósitos en la Valencia 
de la Primera Mitad del Siglo XVI”. Resumen de 
la tesis doctoral dirigida por la Doctora Emilia 
Salvador Esteban. Valencia 2010. Pàg. 290-314
 PÉREZ MOREDA, V. “La infancia abandonada, 
(s. XVI-XX)”. Discurso de ingreso en la Real Aca-
demia de la Historia, 8 mayo 2008.
SANCHIS MORENO, F. “El Hospital General de 
Valencia y su archivo (1512-1868). 350 años de 
información y documentos”. Institució Alfons el 
Magnànim. Valencia, 2012, pàg. 147-153
VILAR DEVIS, M. “Las Pestes del siglo XVII 
en Valencia. Su incidencia y repercusión en el 
Hospital General (1600-1700). Revista de Hª 
Moderna, nº 18, 1992, pág. 119-146.

Portal de Sant Cristòfol. Maqueta  medieval de la Vila  d’Albaida



A L M A I G ,  E S T U D I S  I  D O C U M E N T S  2 0 1 83 0

1918: Ontinyent fa cent anys... 

A L M A I G ,  E S T U D I S  I  D O C U M E N T S  2 0 1 8

Introducció

Ontinyent en la segona dècada 
del segle XX, com bé ens recor-
da J. Gandia era població amb 

una economia fonamentalment de base 
agrària i que travessava uns mals mo-
ments a causa de la invasió de la fil·loxe-
ra en la vinya i de diverses adversitats 
naturals (gelades, pedregades, tempo-
rals) que accentuava la penúria de les 
classes més desfavorides.1 És cert que 
s’observen certes transformacions i que 
en aquestes dades s’inicia una incipient 
revolució industrial. Un procés que com-
portarà les seues conseqüències en els 
àmbits econòmics i socials anys més 
tard. Però en el període estudiat, enca-
ra observarem un lentíssim creixement 
demogràfic. Entre 1910 i 1920 el nombre 
d’habitants sols s’incrementa en 80 per-
sones, passant de 12.390 a 12.470.

La topografia mèdica de Ontinyent 
(1916) conté una informació molt inte-
ressant sobre les condicions sanitàries 
denunciant la insalubritat. La meitat de 
les cases no disposaven de desaigües 
per conduir a la xarxa pública els resi-
dus fecals, s’havien de conformar amb 
una rudimentària latrina en el corral o 
pati on depositar les restes orgàniques. 
Un fem que era retirat periòdicament i 
aprofitat per adobar els camps. També 
aporta una detallada descripció de l’ur-
banisme, indicant que les vies urbanes, 
amb la puntual excepció dels cantalars, 
estaven sense pavimentar: “el suelo es 
el propio subsuelo apisonado, sin afir-
mado por ningún procedimiento” 2 i tan 
sols els carrers principals disposaven 
de voreres construïdes en lloses o de 
ciment. 

El govern municipal en mans del partit 
conservador: la crisi alimentària

Les eleccions municipals de 1917 pro-
piciaren la renovació de la meitat dels 
regidors i el subsegüent canvi de govern 
en el consistori. En la sessió inaugural de 
la nova legislatura celebrada l’1 de gener 
de 1918 era elegit alcalde, per deu vots 
a favor, el candidat del partit conser-
vador, Antonio Tortosa Francés, front 
als nou que obtingué l’anterior alcalde, 
el liberal Vicente Montés Gironés.3 A 
banda d’aquests grans partits, trobaven 
una poderosa minoria de regidors ads-
crits al carlisme (José Simó Marín, José 
María Perseguer...) i dos de republicans 
(Roberto Laporta i Francisco Montés 
Tormo que seria elegit alcalde en 1931).

Va ser un govern efímer, no havia passat 
més que un any i quatre mesos quan An-
tonio Tortosa va presentar el 10 d’abril 
de 1919 la renúncia al càrrec per motius 
de salut. El dirigent liberal Vicente Mon-
tés comprèn aquesta dimissió “por las 

difíciles circunstancias que, por dife-
rentes motivos atraviesa la población 
y que hacen imposible toda labor…“. 
El regidor republicà, Roberto Laporta, 
lamentava “la ausencia de tan digno 
presidente pues ha sabido durante el 
tiempo que ha permanecido al frente 
de la corporación cumplir como bueno, 
hasta el extremo de haberse resentido 
su salud por el mucho trabajo que se ha 
tomado por orillar los incidentes que en 
todos los órdenes se han presentado”. 

En la mateixa sessió és elegit nou al-
calde José Maria Tortosa Valls per nou 
vots a favor i un en blanc. Cal destacar 
l’abstenció dels set regidors carlins i re-
publicans que preferiren abandonar el 
saló de plens. Francisco Montés Tormo 
indicava que i no anaven a votar adduint 
que “ya sabía a quién había de elegirse 
para tal cargo en cuyo arreglo habí-
an tenido intervención elementos ex-
traños a la Corporación, prescindiendo 
de la minoría”. A qui estava referint-se 
per omissió el líder republicà? El Dia-

1918: Ontinyent fa cent anys... 
Alfred Bernabeu Sanchis - Cronista de la Ciutat d’Ontinyent

Orla de la Facultat de Dret  de València (1912). Fotografia, caricatura i signatura original del regidor i 
futur alcalde republicà d’Ontinyent Paco Montés. Fons fotogràfic, Marcelino Alamar
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rio de Valencia de tendència carlina, 
fundat per Manuel Simó Marín, ofereix 
la resposta. Periòdicament trobem la 
publicació per part d’un corresponsal 
anònim (potser siga el germà de l’editor, 
el regidor José Simó Marín) de diversos 
articles denunciant la persecució de 
què eren objectes per part dels partits 
dinàstics: conservadors i liberals. Entre 
els polítics criticats destacava el ric 
propietari conservador, Blas Guzmán, al 
qual acusaven de caciquisme.4

En el seu discurs d’investidura, el nou 
alcalde era conscient de la difícil situa-
ció “que atraviesa esta población y muy 
particularmente el erario municipal no 
podía procurarse hacer ningún milagro 
durante el tiempo que permanezca al 
frente de la alcaldía,”. Però malgrat les 
dificultats té la intenció de finalitzar les 
obres de canalització d’obres potables i 
“las subsistencias”. Tot seguit analitza-
rem més de prop aquestes prioritats de 
govern.

La topografia mèdica d’Ontinyent de 
1916 destacava la bona qualitat del bro-
llador del Pou Clar, però que la canalit-
zació inadequada no facilitava la seua 
potabilitat a causa de les filtracions de 
les aigües del reg. Un problema que es 
resolgué amb la instal·lació d’una cano-
nada de ferro “herméticamente cerra-
da, desde el mismo yacimiento hasta 
dentro de la Ciudad”. L’autor de l’estudi 
indicava que complia tots els requisits 
sanitaris però reconeixia “que todavía 
no circula agua por las nuevas arterías”. 
En efecte, sabem que en setembre de 
1918 el director de les obres sol·licita-
va un ajornament de les proves finals 
abans d’entregar-les.

El Diario de Valencia, en l’edició del 5 
de maig, denunciava la corrupció i la 
ineficiència dels constructors vinculats 
al govern municipal: “El hábito de com-
padrazgo hízoles prescindir de las más 
rudimentarias garantías, por tratarse 
de amigos y paniaguados, y ha ocurrido 
lo que tenía necesariamente que ocu-

rrir. La contrata, según parece, se cisca 
en sus compromisos, la tubería carece 
de solidez y los reventones del Llombo 
auguran no está lejano el día que ten-
gamos que utilizar la ´Méndez Núñez y 
Almanzor´ para salir de casa”. 

El sector tèxtil va experimentar un crei-
xement a causa de l’exportació a una 
Europa immersa en la I Guerra Mundial. 

A títol il·lustratiu, en 1918 es funda Pa-
duana. D’aquesta bonança econòmica 
no es beneficià el proletariat. Obrers 
i treballadors del camp veieren forta-
ment reduïda la seua capacitat adquisi-
tiva perquè l’increment dels productes 
de consum superà en molt al de salaris. 
A més de l’especulació dels aliments 
–com explicarem a continuació-, se su-
maven els abusos dels comerciants que 
venien menjar en mal estat i realitzaven 
frau en el pes.

L’historiador Josep Gandia assenya-
lava que l’incipient moviment obrer 
d’Ontinyent, s’agrupava al voltant de 
“El Azadón”. El 10 de març de 1916, els 
jornalers agrícoles es reuniren en la seu 
d’aquesta societat –situada en els lo-
cals de la comparsa de Moros Marinos 
a la plaça de Sant Domingo- i denunci-
aren l’alt preu de la farina de blat que 
“menos trigo de todo tiene al parecer”. 
Demanaven a alcaldia que aliments tan 

L’empresa ontinyentina La Paduana de José Simó, S.A., dedicada al tèxtil, es va fundar en 1918

consumits per la classe treballadora 
-com l’abadejo- es posaren a la venda 
sense excés d’aigua i que les saladures 
“ se vendan como se deben vender, sin 
el escándalo de sal que contiene dentro 
de la misma.”

La topografia mèdica destacava la gran 
importància en la dieta dels ontinyen-
tins la presència de les saladures, de 

l’arròs i del pa. Però denunciava “que la 
masa general del vecindario, es un do-
lor decirlo, come poco y mal”. En efec-
te, la carn era un producte de luxe que 
sols es consumia els diumenges “como 
una gran cosa suelen poner cocido, 
con tanta carne para toda la familia, 
como necesitaría un individuo [...] en 
algunas casas en vez de comprar, sue-
len matar algún conejo, y esto ya es un 
lujo…”. Menjaven postres si disposaven 
de fruita pròpia i els ous “los comen de 
uvas a peras, o cuando están enfer-
mos”.5 No és d’estranyar que aquest 
dèficit alimentari crònic provocara un 
impacte negatiu sobre la salut de les 
capes socials mes desfavorides cau-
sant defuncions per inanició infantil. 
Una pobresa i misèria que es pot com-
provar en la circular del govern civil de 
la província de 12 de juny de 1918 “previ-
niendo se organice bajo la dirección de 
los médicos municipales una estación 
de despiojamiento donde los mendigos 
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y demás gente sospechosa sean debi-
damente obligados al tratamiento de 
aseo y desinfección”. 

Aquesta situació tan precària en l’ali-
mentació pot explicar el malestar, el 
“cabreig”, per part del pobre consumi-
dor, que provocava els abusos en la ven-
da d’aliments. Precisament, en uns mo-
ments difícils per la inflació dels preus 
de producte bàsics fins a l’extrem de 
provocar una revolta popular al mercat 
del dilluns que se celebrava en la plaça 
d’Emilio Castelar, més coneguda com a 
plaça de Baix. En l’acta del 22 de gener, 
l’alcalde Antonio Tortosa informava 
dels aldarulls causats per unes dones 
furioses: “con motivo de haber puesto 
a la venta los puestos de salazón ba-
calao de clase inferior al precio de la 
tasa soliviantando con ello los ánimos 
de las mujeres, las que dieron un gran 
escándalo, amotinándose y causando 
algunos daños no tan solo en dichos 
puestos de salazón sino en otros sitios, 
habiendo sido preciso requerir el auxi-
lio de la Guardia civil para establecer el 
orden”.

El regidor d‘afiliació carlina, José María 
Perseguer Galbis, demanava que alcal-
dia complira les obligacions del càrrec 
i evitara abusos: “ahora más que nunca 

precisa que los tenientes de alcalde 
giren constantes visitas a los estable-
cimientos de renta para que se expen-
dan géneros de buena calidad al precio 
de tasa y con el peso correspondiente”. 
Dos setmanes més tard, l’alcalde asse-
gurava que el carro de bacallà comprat 
per un majorista estava en bones con-
dicions, segons assegurava l’inspector 
del mercat, i que s’havia venut a un preu 
més barat que el màxim autoritzat.

La corporació, per pal·liar la penúria ali-
mentaria dels més necessitats, aprovà 
que la Junta de Subsistències adquirira 
“no tan solo arroz, sino otros artículos 
que considere necesarios para el abas-
tecimiento de la población”. Aquesta 
penosa situació no millorà, el regidor 
Vicente Montés Gironés en l’acta de 
18 d’abril 1918 destacava “el malestar 
que se siente en este vecindario por el 
encarecimiento de las subsistencias, 
lo cual hace imposible la vida a las cla-
ses menesterosas precisando se tome 
alguna determinación extrema para 
evitar dicho encarecimiento”. L’alcalde 
responia que la comissió de Subsistèn-
cia havia fet tot el possible per abaratir 
eixos articles sense cap resultat per 
no disposar de suport legal. La situació 
no va millorar, en abril de 1919 s’aprova, 
per declaració d’urgència, la proposta 
del regidor republicà Roberto Laporta, 

“para auxilio de la clase proletaria” de 
200 pessetes destinades a l’adquisició 
de farina i arròs.

Els últims mesos de 1918 es van carac-
teritzar per una especulació i acapara-
ment de la farina per part de moliners i 
flequers (“panaders”). Una vegada més, 
el regidor Vicente Montés denunciava 
que el preu de la farina havia abaixat i, 
en conseqüència, el pa havia d’abara-
tir-se i que continuava venent-se a 0’80 
pessetes el quilo. Les gestions d’alcal-
dia per regularitzar el cost del pa foren 
estèrils.

Similar acaparament i especulació de la 
farina va ser denunciada el 13 de març 
de 1919 en el transcurs d’un míting soci-
alista per un funcionari de la secretaria 
de l’ajuntament, Don Miguel Rodríguez 
“acusando a dichos molineros de ser 
los únicos responsables el encarecimi-
ento de la harina en esta población”. Els 
fariners es defensen argumentant que 
com no es pot pujar el preu de la farina 
“por considerarse este legalmente abu-
sivo, dada la carestía de los trigos se 
verán en el caso de cerrar los molinos 
poniéndoles a disposición de la autori-
dad.” En aquesta mateixa sessió l’alcal-
de explica les actuacions realitzades 
per la junta de subsistència “para que 
no falte harina en esta población”.

El regidor carlí a l’Ajuntament d’Ontinyent, José 
María Perseguer Galbis

La plaça de Baix en dia de mercat. En 1918 era la plaça d’Emilio Castelar
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La problemàtica de les festes de Mo-
ros i Cristians de 1918

És curiós destacar les diferents prio-
ritats dels grups polítics que confor-
maven l’ajuntament en 1918 front a la 
subvenció concedida a la Societat de 
Festers. Els fons municipals eren insu-
ficients per dotar de recursos amb els 
quals socórrer a les nombroses perso-
nes necessitades. Incapaç de fer front a 
aquestes ajudes, l’ajuntament, a comen-
çament d’any, convocà a la gent benes-
tant per tal que contribuïra amb una 
aportació voluntària. Per unanimitat, 
ningú dubtà a subvencionar les celebra-
cions de Setmana Santa i el Corpus.6 En 
canvi la subvenció sol·licitada per la So-
cietat de Festers despertà la controvèr-
sia entre els membres de la corporació 
municipal.

Rafel Sanchis narra, fil per randa, 
aquest debat 7. Nosaltres, el que volem 
destacar és que la subvenció acordada 
en sessió celebrada el 27 de juny, 750 
pessetes, era una quantitat important 
i que el pressupost municipal en l’apar-
tat de festes no podia sufragar-lo 
perquè no hi havia suficients fons. De 
fet, la corporació per a les festes de 
1919 rebaixà aquesta aportació a 500 
pessetes. En sessió municipal celebra-
da el 15 d’agost, el regidor republicà 

Francisco Montés denunciava aquesta 
operació, manifestant que no es po-
dia pagar del capítol “de imprevistos”. 
A més, la difícil situació econòmica 
i social ho desaconsellava tenint en 
compte que “en el invierno ultimo tuvo 
que recurrir a la clase acomodada en 
demanda de recursos para atender 
a las necesidades de la proletaria”. 
El Diario de Valencia era molt crític 
front a aquesta iniciativa de l’ajunta-
ment de demanar almoina als rics i es 
preguntava què s’havia fet dels fons 
municipals destinats a ajudar als més 
necessitats.8

És curiós destacar l’aliança de regidors 
republicans i els seus antagonistes po-
lítics, els carlistes. Tots dos demanaren 
una contenció en les subvencions desti-
nades a les festes de Moros i Cristians. 
El carlí José Maria Perseguer propo-
sava que es destinara sols els diners 
assignats en el capítol de festes i que 
la resta els pagaren els regidors. L’in-
dustrial tèxtil, José Simó Marín, s’oferia 
voluntàriament per aportar aquesta 
quantitat. En aquesta mateixa sessió 
també es demanà la intervenció del 
quart tinent d’alcalde i president de la 
Societat de Festers, Daniel Gil Casano-
va per tal que intervinguera en la polè-
mica prohibició a la comparsa Llaura-
dors de participar en les festes.9 

En efecte, el Diario de Valencia en l’edi-
ció impresa el 28 de juliol denunciava que 
les festes s’havien polititzat per part de 
les forces conservadores: “¿Pruebas? 
Entre muchas pueden aducirse el boicot 
marcado a la filada Labradores por su 
contrato musical con La Artística”. El 
diari carlí, el 23 de juny ja havia manifes-
tat la manifesta intromissió dels polítics 
conservadors (Blas Guzmán i el comte 
de Torrefiel) en les festes de Moros i 
Cristians: “... es muy triste contemplar el 
ridículo empeño de ciertas gentes, que 
a costa de una imagen veneranda, pre-
tenden conseguir un éxito político […] El 
Santísimo Cristo no es ni puede ser nun-
ca escudo protector de una colectividad 
política que se derrumba”. 

Per cert, els Moros i Cristians de 1918 
van estrenar nou castell de festes que 
va ser sufragat pel nou diputat con-
servador Vicente Puigmoltó y Rodrí-
guez-Trelles, Comte de Torrefiel. Aque-Desfilada de la comparsa de Llauradors en 1918

Vicente Puigmoltó y Rodríguez-Trelles (1889-1931), 
Comte de Torrefiel. Arxiu familiar
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tornés- havia organitzat, conjuntament 
amb l’ajuntament, una multitudinària 
fira cavallar. En acta municipal de 19 de 
setembre, el regidor José Simó Marín 
informava que el concurs equí va ser tot 
un èxit “por el número y calidad de los 
ejemplares presentados” i la comissió 
organitzadora “con motivo de los aga-
sajos y banquete que se le dio, quedo 
muy reconocida”.

Pocs dies després es presentaven els 
primers casos. A pesar de l’adopció de 
mesures per evitar el contagi, l’epidè-
mia va continuar. El regidor carlí, José 
Maria Perseguer, preguntà en sessió 
plenària del 10 d’octubre les mesures 
preventives que havia adoptat la junta 
municipal de sanitat “con motivo de la 
epidemia reinante, excitando su celo 
para que no perdone remedio alguno a 
fin de llevar a efecto el saneamiento de 
la población desinfección de casas en 
donde haya ocurrido algún caso”.

A causa de l’epidèmia s’hagué de sus-
pendre la celebració de la tradicional 
fira de novembre i desviar part del fons 
de la Junta de Subsistències, que s’ocu-
pava de proporcionar aliments a les 
classes més desfavorides, a la compra 
de desinfectants i altres medicaments. 
En aquella mateixa sessió celebrada 

el 15 d’octubre, el regidor republicà 
Francisco Montés Tormo denunciava la 
passivitat d’alguns agutzils i guàrdies 
municipals en l’execució de les mesures 
preventives de contagi ordenades per 
la Junta de Sanitat local.

A mitjans de novembre sembla que l’epi-
dèmia de grip -que va causar uns 200 
morts en el districte d’Ontinyent-, poc 
a poc, amainava. Les autoritats munici-
pals decidiren celebrar la fira anual que 
havien suspès i traslladar-la als dies 8 i 
12 de desembre coincidint amb les fes-
tivitats de la Puríssima Concepció, per 
la qual cosa calgué tindre en compte 
l’opinió del rector de Santa Maria i de 
l’administrador de la Puríssima “para 
la construcción o emplazamiento de 
las casetas de feria... puesto que la fe-
ria ha de coincidir con los festejos que 
anualmente se celebran en honor de la 
patrona de esta Ciudad”.10

Sembla que l’ajornament de la celebra-
ció de la fira i la por al contagi de la grip 
va causar una disminució dels intercan-
vis comercials i l’absència de mercaders 
amb la subsegüent minva dels ingressos 
de l’arrendatari de l’arbitri de “puestos 
públicos”. En l’acta del 19 de desembre 
de 1918 el beneficiari de l’arrendament 
sol·licita a l’ajuntament una bonificació 
“que le compense de los perjuicios que 
ha sufrido con motivo de la pasada 
epidemia y como consecuencia de ella 
por haberse retrasado la celebración 
de la feria, con lo cual ha sido escasa 
la recaudación obtenida”. Demanava 
com a compensació que es prorrogara 
el contracte un any més amb les matei-
xes condicions. En acta de 2 de gener 
de 1919, s’aprova condonar-li 350’19 
pessetes, tot i que alguns regidors no 
estigueren d’acord perquè Bautista So-
ler “había recibido el arriendo a suerte y 
ventura” i que havia aconseguit l’arren-
dament més barat que en altres anys. 

A principis de 1919 sembla que l’epidè-
mia a Ontinyent havia cessat. En l’acta 
del 16 de gener s’agraïa la tasca dels 

Tant l’Himne d’Ontinyent, de Rafael Martínez 
Valls, com el castell de festes, sufragat pel 
Comte de Torrefiel, es van estrenar en les Fes-
tes de Moros i Cristians del 1918

lla artística fortalesa va ser instal·lada 
fins 1935 en l’inici del carrer Magdalena, 
tot just enfront de l’actual ajuntament 
que era la casa pairal del noble diputat. 
A tal efecte, en sessió celebrada el 27 de 
juny, s’autoritzava a la Societat de Fes-
ter “se conceda la debida autorización 
a la indicada Sociedad para que instale 
el nuevo Castillo que ha de inaugurarse 
en el corriente año”. També cal destacar 
que en el transcurs de les festes, en la 
processó de la Baixada es va estrenar 
un himne dedicat a la ciutat d’Ontinyent 
amb l’assistència de l’autor. En sessió 
celebrada el 8 d’agost de 1918 el con-
sistori agraí el gest del “notable músico 
compositor, hijo de esta población D. 
Rafael Martínez Valls” i acordà facilitar 
l’estrena.

L’ajuntament, governat per conserva-
dors amb el suport dels liberals, no po-
sava impediments a destinar recursos 
municipals “para dar lucimiento a las 
fiestas con lo cual no hace ningún sacri-
ficio el ayuntamiento puesto que ha de 
recaudarlo con creces”. Les festes eren 
una escaparata d’ostentació social per 
part de les autoritats que pagaven els 
contribuents. El 22 d’agost, poc abans 
de celebrar-se les festes, la corporació, 
davant la visita del capità general de 
la regió militar, aprova la creació d’una 
comissió integrada per “las personas 
de mayor relieve de este vecindario se 
trasladen a la estación del ferro-carril 
para darle la bienvenida que se le re-
ciba en la casa consistorial.... y que el 
sábado por la noche se le obsequie con 
una serenata”. Les despeses de la “il·lus-
tre visita” es pagarien del sofert capítol 
d’imprevistos. 

Els estralls de la grip “espanyola” a 
Ontinyent

Poques setmanes abans d’entrar la ma-
laltia, els ontinyentins havien celebrat 
unes festes de Moros i Cristians es-
plendoroses. A més, el 7 de setembre “la 
Asociación General de Ganaderos del 
Reino” -presidida pel Comte de Mon-
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metges i l’auxili espiritual dels sacer-
dots de la localitat –entre ells, l’arxi-
preste Tomàs Valls- i de la comunitat 
franciscana “por su loable comporta-
miento observado en todos ellos con 
motivo de la epidemia gripal que se 
dejó sentir en esta población durante 
los meses de septiembre, octubre y no-
viembre”. 

Una lenta transformació

El lector ha pogut constatar com el 
panorama polític ontinyentí era neta-
ment conservador i procliu a pràctiques 
caciquistes. L’aparició de nous sectors 
productius, empresaris emprenedors i 
una classe obrera conscienciada supo-
saran, en anys successius, una renova-
ció en els aspectes econòmics i socials11. 
Unes transformacions que es podem 
apreciar en les actes municipals de 1918 
i en les notícies aparegudes en el Diario 
de Valencia.

La ciutat, poc a poc es transformava i 
creixia per la zona pròxima a l’entrada 
de la població, per llevant: plaça Con-
cepció i voltants. Bona prova d’aquesta 
expansió és la concessió de llicències 
d’obres en la part baixa del carrer Dos 
de Maig, “la carretera”12 on s’edifica-
ven noves cases i tallers. La millora de 
les comunicacions, principalment del 
ferrocarril (1894), permeté la vinguda 
d’il·lustres personatges que estiuejaven 

abandonaren l’escola per sotmetre’s a 
llargues jornades laborals. L’explotació 
infantil era un fet execrable que s’inten-
tava vanament controlar. En l’acta de 26 
de desembre de 1918, el regidor liberal 
Vicente Montés sol·licitava a alcaldia 
que en funció de les seues competèn-
cies “reúna cuanto antes a la Junta de 
Reformas Sociales para que con arre-
glo a sus atribuciones inquiera si en las 
fábricas o talleres de encajes se abusa 
de la jornada del sin número de niños 
que acuden diariamente al trabajo”. 

La corporació municipal era conscient 
de la manca de places escolars per la 
qual cosa el 14 de març 1918 demanava 
al ministeri d’Instrucció Pública i Belles 
Arts la creació de dos escoles publiques 
per a xiquets i dos més per a xiquetes 
“que faltan para completar el número 
de las que corresponden a esta pobla-
ción”. En l’acta de la sessió plenària cele-
brada el 5 de setembre mostra una bona 
notícia: l’aprovació, segons reial orde de 
14 d’agost, de les dos escoles nacionals 
de xics i dos de xiques sol·licitades per 
aquest ajuntament. L’inspector pro-
vincial marca un termini de dos mesos 
“para dotarlas de material científico 
moderno y demás requisitos preveni-
dos en las reales ordenes 21 de abril y 
cinco de noviembre de 1917”.

El procés d’industrialització avançava. 
Bona prova d’aquesta afirmació és la 
concessió de llicències municipals per 
instal·lar motors elèctrics.15 Entre les 
peticions podem trobar la sol·licitud de 
diversos industrials del ram tèxtil que 
modernitzen la seua maquinària, com 
José Tortosa Delgado de Molina, que 
demanà permís per comprar un motor 
de 10 cavalls de potència destinat a “el 
edificio fábrica sito en la plaza Emilio 
Castelar nº 37”. 

Per la seua banda, el regidor carlí José 
Simó Marín va sol·licitar permís per ins-
tal·lar dos motors elèctrics de força de 
10 cavalls “en el edificio que posee en en 
este poblado plaza de la Concepción”. 

El balneari “La Salud” va ser visitat per diverses personalitats, com per exemple el cardenal Benlloch 
el mes de juny de 1918

en el balneari de ”La Salud”. El Diario de 
Valencia anunciava l’11 de juny de 1918 la 
visita del bisbe d’Urgell i futur cardenal 
Juan Benlloch, “quien tras brevisima 
estancia aquí, partirá a Onteniente a 
tomar las aguas”.

A principis d’any, l’ajuntament aconse-
gueix permutar una parcel·la necessà-

ria “para la rectificación del camino 
vecinal de Santa Ana (...) en el punto de 
unión de dicho camino con la carretera 
de Játiva a Fuente la Higuera, al Norte 
del Puente sobre el rio Clariano”. Sem-
bla que prompte s’efectuaren les obres 
d’ampliació, a finals d’abril ja estava en 
funcionament la nova avinguda que do-
nava accés al convent dels franciscans. 
El Diario de Valencia, l’11 de juny infor-
mava de la gran celebració de la festi-
vitat del Corpus Christi en el col·legi de 
la Concepció i que “la plaza, el parque y 
el nuevo camino estaban rebosantes de 
adornos”. 13

Malgrat la presència dels col·legis de la 
Concepció i de la Puresa, la dotació es-
colar es considerava insuficient per al 
nombre d’habitants a Ontinyent, ja que 
li corresponien el doble d’escoles. No 
cal dir que la taxa d’analfabetisme era 
elevada, Josep Gandia Calabuig la situa 
al voltant del 67%14 . La falta de recur-
sos econòmics explicava que molts xi-
quets no estigueren escolaritzats o que 
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Estem parlant de la creació de la nova 
industria tèxtil que serà coneguda amb 
el nom de “La Paduana”. 

El Diario de Valencia, fundat per Ma-
nuel Simó Marín, com no!, es fa ressò 
el 28 d’abril de 1918 de la inauguració 
de les instal·lacions fabrils de les quals 
era soci el seu germà: “La fiebre indus-
trial que conmueve a España llega a 
este rincón de la Sierra. Próximamente 
empezará a funcionar una importante 
fábrica de Tejidos, y se anuncia la im-
plantación de otras industrias. Con ello 
está de plácemes el elemento obrero 
que ganará en el orden moral, econó-
mico y hasta político. Hay que acabar 
con ciertas esclavitudes intolerables, 
mantenidas por sarcasmo al grito, ¡viva 
la libertad!” Sens dubte, el periodista es 
referia a la decisió adoptada per part de 
diversos terratinents carlistes de crear 
una empresa per tal de proporcionar 
llocs de treball als obrers despatxats 
d’una fàbrica quan aquells van votar al 
partit carlí.
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debe reinar como siempre ha reinado entre los 
hijos de Onteniente con motivo de las fiestas al 
santísimo Cristo. También dijo que el veto que 
se había puesto a la comparsa de labradores 
para que no saliera a fiestas con la música La 
Artística al efecto contratada podía conside-
rarse como una cosa inocente y no valía la pena 
que por ello hubiera disgustos y sinsabores”
10. La topografia mèdica assenyala que la fira 
se celebrava en aquells anys en tres llocs di-
ferents: la plaça de Sant Domingo on es col·lo-
caven les rifes i barracons d’espectacles; la de 
Baix, escenari de venda de cavalleries i la plaça 
Major on se situava la resta de mercaderies.
11. GANDIA CALABUIG, J.; “Carlins i conserva-
dors: Ontinyent, 1874-1930”. Revista Alba nº 10, 
pàgina 52. Ontinyent 1995.
12. Per ampliar la informació podeu consultar 
l’article de José Luis Garcia “La construcción de 
la carretera de Alcudia de Crespins a Ontinyent 
1863” publicat en la revista Almaig nº6 pàgines 
52-58. Ontinyent 1990
13. La topografia mèdica, pàgina 151, destacava 
que “es  uno de los mejores del reino de Valencia 
y honra de Ontinyent; en él cursan el bachillera-
to más de 180 niños y no pueden dar satisfac-
ción a las numerosas demandas de plaza que 
todos los días se solicitan, incluso de familias 
que habitan en la capital y son de elevada con-
dición”
14. GANDIA CALABUIG, J. “Carlins i conserva-
dors…” página 46
15. Altres peticions corresponen a Daniel Gil (un 
motor de 10cv), un motor de 2cv a favor de Vi-
cent Montés Sarrió en la casa del Dos de Maig; 
altre de 20 cv  en el mateix carrer a Pascual Vi-
dal Pérez,
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Actualment a Quatretonda exis-
teix una gran afició a les so-
cietats musicals, on conviuen 

la Unió Musical “la Nova” i la Societat 
Musical “la Lira”. L’objecte de la pre-
sent aportació és posar en negre sobre 
blanc les dades que tenim a hores d’ara 
de l’evolució de la tradició bandística a 
Quatretonda des de mitjans del segle 
XIX fins a la creació de la Unión Musical 
“la Primitiva” l’any 1942, primera socie-
tat musical amb entitat jurídica.1

A l’hora de dur a terme la present apor-
tació ha estat cabdal, a més de les fonts 
arxivístiques i hemerogràfiques, el su-

port de Miguel Benavent Miñana, Jesús 
Tarrasó Espí i Juan Federico Benavent 
Alberola sense la informació que han fa-
cilitat no haguera sigut possible bastir 
la present aportació.

1. La tradició bandística durant el s. 
XIX.
No podem afirmar ni quan ni com va nài-
xer la primera banda de música a Qua-
tretonda. El que sí observem és que, des 
de mitjans del segle XIX, ja funcionava 
una entitat sense massa aspiracions. 

L’any 1865 el govern d’Anglaterra escri-
gué al seu homòleg espanyol per infor-

mar-se dels progressos en l’art musical 
i el grau que s’havia assolit en el seu 
ensenyament. Fet i fet la Dirección Ge-
neral de Instrucción Pública va deman-
dar aquestes informacions a les Dipu-
tacions provincials. Sembla que sols 
es va preocupar d’aclarir els dubtes del 
govern anglès la província de València. 
Dels 285 municipis contestaren quaran-
ta-cinc que tenien algun tipus d’escola o 
d’entitat musical, el 16% del total pro-
vincial.2

De la comarca de la Vall d’Albaida con-
testaren huit ajuntaments,3 entre ells 
el de Quatretonda. En el nostre cas 
s’apuntava que existia una banda de mú-
sics aficionats, els quals es dedicaven a 
les tasques agrícoles. Pel que fa a la di-
recció tècnica corria a càrrec d’un dels 
membres, també llaurador, amb “major 
instint musical”. Finalment aquesta ban-
da sols aspirava a tocar pel poble en les 
festes dels seus patrons.4

Malgrat que els músics afirmaven que 
sols pretenien tocar en les festes locals, 
l’any 1872 participaven en les festes de 
la Pobla del Duc. Aquell any s’hi celebra-
va el centenari del primer miracle del 
Crist de l’Empar i s’organitzaren dife-
rents actes entre els dies 3 i 6 de setem-
bre. Per donar major brillantor llogaren 
dues colles de dolçainers: una de Xàtiva 
i l’altra d’Oliva. A més de tres bandes de 
música: l’antiga de Xàtiva, la d’Alfarrasí i 
la de Quatretonda.5

Poc sabem sobre l’evolució de la banda 
al llarg del segle XIX a conseqüència de 
la falta de fonts. La premsa provincial 
no dóna informació al respecte, ni les 
fonts arxivístiques aporten aigua clara. 

La tradició bandística a 
Quatretonda (1865-1942)
Frederic Oriola Velló

Banda de música de Quatretonda en la plaça del Campanar el 24-07-1930.
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La banda no participava del cicle festiu 
valencià, pel que tampoc tenim dades de 
la seua presència en festes com els mo-
ros i cristians d’Alcoi on cada any lloga-
ven un bon nombre de bandes de música. 

Tampoc a nivell local les cròniques ens 
donen massa informació. Per exemple 
en maig de 1883 es varen celebrar unes 
sumptuoses festes dedicades a la Mare 
de Déu dels Desemparats, però des-
coneguem els actes que es dugueren a 
terme o en què consistí la participació 
musical.6

Sí sembla que la banda va tindre conti-
nuïtat en el temps. Almenys això és el 
que es desprèn dels records de Miguel 
Benavent Sempere que afirmava que en 
la dècada de 1880 existia una banda i el 
seu avi hi formava part. 

M’auelo ja era músic. Li deien Ra-
món Benavent “Estruc”, era músic 
tocava el clarinet i el requint, a més 
era dels que tocava en l’església, va 
ser alcalde, no el vaig conèixer per-
què morí jove, uns quaranta anys 
abans de nàixer jo. [...] Mon pare em 
contà, que un dia tocant en missa, 
tal vegada d’obligar, va traure una 
glopà de sang, i desprès ja va mo-
rir.  [...] En aquella època havia molta 
passió per la banda.7

Al que podem afegir el conjunt de poesi-
es i versets que Andreu Codoñer Mon-
zón dedicà a mossèn Federico Alberola 
Benavent el 6 d’abril de 1891, moment 
en què va cantar la seua primera missa. 
Una d’elles de caire musical feia esment 
a la participació d’una “orquestra” du-
rant la cerimònia.

Pepe, ¿qué dius de l’orquesta?/ - 
¡Home, qué tinc que dir!/ ¿Deixaria 
de lluir/ en una funció com esta?/ 
Ara, Batiste, contesta/ ¿no es una 
gran veritat/ que tots han rivalit-
zat?/ - Yo dic que ha tirat el resto/ 
cada músic en son puesto,/ per lo 
ben desempeñat.8

2. Organització de la banda (1900-
1924).
Durant el primer terç de la novella cen-
túria augmenta considerablement la in-
formació relacionada amb el moviment 
bandístic local. A més d’aparèixer amb 
regularitat dades en la premsa provin-
cial, s’hi sumen referències arxivísti-
ques que ens ajuden a millorar la visió 
d’aquest període.

A grans trets trobem una entitat molt 
reduïda hereva del segle XIX i que perviu 
en el temps. No podem afirmar si aques-
ta va estar sempre en actiu, perquè les 
fonts donen a entendre l’existència 
d’anys d’inactivitat. Sí pareix que entre 
els anys 1917 i 1924 existí certa continu-
ïtat. Aquesta es manifesta en actuaci-
ons tant en la vila com en pobles veïns, 
l’existència d’un director i en l’ampliació 
del repertori musical. D’ençà l’any 1924 
la banda va entrar en una fase d’apatia.

L’any 1901 per a les festes patronals ce-
lebrades del 8 al 10 de setembre, l’ajun-
tament va contractar els serveis de la 
banda de Gandia per 300 pts. Aquesta 
estava dirigida per Francisco González 
i el resultat fou que “los vecinos de la 
referida población han quedado satis-
fechos del variado repertorio de piezas 
interpretadas por la banda”.9 L’actuació 
d’aquesta entitat alçà enrenou en la ca-
pital de la Safor, eixint veus crítiques 
que malparlaven que havien cobrat 
menys diners dels estipulats, així com 
que el repertori interpretat no havia 
estat a l’alçada. El 16 de setembre la 
corporació municipal encapçalada per 
l’alcalde Luis Dauder, va escriure una 
carta a la Revista de Gandia per des-
mentir-ho tot:

Vino señor director la banda contra-
tada no por 36 duros,10 sinó por 300 
pesetas, con los gestos pagados de 
conducción o sea de ida y vuelta ya 
manutención, de modo que el pri-
mer aserto es falso.
También comete el remitidista otro 
dislate anunciando que la misa re-

sultaría un fandango, puesto que su 
interpretación fue tan acertada que 
satisfizo hasta los más exigentes.
Y por último, en las serenatas tocó 
selectas piezas ejecutándolas tan 
magistralmente, que el público re-
compensó su trabajo con justos y 
merecidísimos aplausos, siendo fe-
licitado al terminar su digno direc-
tor don Francisco González.
De la conducta que los músicos ob-
servaron en esta villa no hay que ha-
blar, fue correcta cual cumple a per-
sonas bien educadas; basta para 
probar lo que decimos, el hecho de 
ofrecerse la mayoría de las casas 
donde estos se alojaron, no ya por 
si vuelven en corporación, sino tam-
bién en el terreno particular.11

El 1904 Quatretonda es sumava a les 
celebracions del cinquanta aniversari 
de la proclamació del dogma de la Im-
maculada Concepció. La congregació 
de les Filles de Maria ho celebrà entre 
el 6 i el 8 de desembre. Sabem que es 
realitzà una processó amb participació 
musical: “A los acordes de la Marcha 
Real vi salir del templo santo la imagen 
encantadora de María Inmaculada [...] En 
la brillante procesión formaba la flor de 
la piadosa juventud femenina”. Ara bé no 
consta en la crònica si participà la banda 
local o un altra forastera.12

Durant la primera dècada la banda pas-
sà per moments de decadència o inacti-
vitat, ara bé sabem que el 13 de maig de 
1909 la música devia 6,70 pts al comerç 
d’ultramarins de la família de Federico 
Alberola Benavent situat al carrer del 
Mig, “por varios géneros” els quals fo-
ren abonats el 23 de maig.13 Mentre l’any 
següent, el 14 de novembre de 1910, el 
mateix establiment venia un bombardí 
valorat en 82,50 pts.14

L’any 1911 la banda decidí participar en 
les festes patronals, on la part religiosa 
va estar protagonitzada pels capellans 
locals Juan Sentandreu Benavent i Ro-
mualdo Vidal.
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La banda de música se ha creído 
obligada a demostrar a sus conve-
cinos que en su modesta esfera de 
acción también cumple como buena 
y es digna de consideración y pro-
tección oficial. Al efecto, ha llamado 
al Sr. González, oriundo de esta villa, 
para que les dirija en estos días de 
fiestas.15 

Del fragment es poden extraure algunes 
conclusions. La música vol demostrar la 
seua vàlua, malgrat que no compta amb 
la consideració dels veïns, ni tampoc 
d’ajudes municipals. D’altra banda, l’en-
titat no té un director fixe i demana els 
serveis de Francisco González per diri-
gir-la durant les festes. 

Al remat l’afirmació de l’alcalde Luis 
Dauder sobre la bonhomia entre els 
membres de la banda de Gandia i els 
veïns de Quatretonda degué ser certa. 
Poc sabem a hores d’ara sobre Francis-
co González Ferrando, sols que estigué 
al front de la banda de Gandia entre els 
anys 1901 i 1908 i que va exercir d’orga-
nista en l’església del Raval.16 La premsa 
informa de certa relació familiar amb la 
localitat, però no dóna més detalls. Cal 
afegir com, en la dècada dels noranta del 
segle passat, encara pervivia en la me-
mòria oral l’existència d’un tal “mestre 
Paco” que abans de la guerra havia diri-
git en determinades ocasions la banda.17

No pareix que la banda acabés de qua-
llar, perquè per a solemnitzar les festes 
patronals de l’any 1913 es va comptar 
amb la banda de Manuel. Aquell estiu 
estigué marcat per la sequera, per algu-
na que altra pedregada i per les diferèn-
cies polítiques al si de l’ajuntament on 
existia “la ruda oposición de dos conce-
jales de esos que se titulan liberales sin 
saber lo que son”.18 

La dècada de 1910 en el plànol polític, 
fou animada a Quatretonda a causa de 
la consolidació del moviment socialista 
que ràpidament contestà a les forces 
conservadores que tradicionalment ha-

vien governat la localitat. Per exemple un 
primer de maig entre 1916 i 1918, el cam-
panar fou assaltat pels afiliats del partit 
socialista que volien voltejar les campa-
nes per solemnitzar la festa del treball. 
El capellà Eduardo Clerigués havia mar-
xat i havia deixat al capdavant de l’es-
glésia al seu coadjutor Antonio Silvestre 
Moya, aquest hagué d’enraonar amb ells 
per evitar pacíficament que es duguera a 
terme la demanda.19 També el 20 de maig 
de 1918 es creava l’associació del Círcu-
lo “El Trabajo” amb finalitat recreativa i 
presidida per Adelino Benavent, que en 
data de 7 de febrer de 1921 canvià el seu 
nom a Centro Obrero Socialista.20 

Retornant a les festes de 1913, les ceri-
mònies religioses estigueren ben reves-
tides amb la participació dels capellans 
José Blasco, Antonio Tortosa, Romualdo 
Vidal i el titular Eduardo Clerigués. Els 
actes es dugueren sense problemes lle-
vat que els dos polítics al·ludits que no 
assistiren a res: “todos los actos han sido 
presididas por los dignos señores que 
forman la Corporación municipal, excep-
ción hecha de los dos mencionados con-
cejales, que se han conquistado con esta 
hazaña las antipatías del vecindario”.21

A partir de 1917 i fins 1924 s’obri un perí-
ode d’activitat de la banda. Sabem que 
entre març de 1917 i agost de 1918 es-
tava operativa i celebrava assaigs amb 
regularitat. Aquest fet ve motivat per 
les despeses en el comerç d’ultramarins 
de Federico Alberola on mensualment 
la música adquiria petroli, carburero i 
carburo per poder-se il·luminar. Inclús 
en data de 28 d’agost de 1918, figuren 
les despeses realitzades per la cons-
trucció d’un “entablado” probablement 
per celebrar un concert.22 Al temps que 
el mateix establiment el 1918, obrí un 
compte al “Maestro Música” per adqui-
rir queviures con arròs, sardines, embo-
tit, sabó, safrà, torró i altres gèneres.23 

Alguna cosa estava canviant en la banda 
quatretondina, perquè en l’estiu de 1918 
acudiren a les festes celebrades en Be-

nicolet els dies 22 i 23 d’agost per com-
memorar l’entrada triomfal de la imatge 
del Cor de Jesús i la inauguració de l’al-
tar amb tabernacle destinat a la capella 
de la Comunió. Els actes consistiren a 
més de la pertinent benvinguda a les au-
toritats convidades, en la celebració de 
dos misses revestides, comunions als 
infants, processó i una vetllada litera-
rio-musical. Fet i fet la “banda de música 
de Cuatretonda se halla encargada de la 
parte musical, así como notables can-
tores se encargarán de la misa de don 
Antonio Amorós”.24

Fernando Benavent Vidal  (1912-1998).

L’any següent la banda seguia operativa. 
Durant el mes de febrer la parròquia de 
Quatretonda decidí celebrar la festivi-
tat de Sant Blai pel que preparà quatre 
dies de celebracions. El primer dedicat 
a la festa de l’arbre, berenar pels esco-
lars, inauguració de l’enllumenat públic i 
una vetllada literària; el segon amb dia-
na, misses, comunions d’infants, proces-
só, balls del país i revetlla; el tercer amb 
més dianes, misses, balls populars, pro-
cessons, revetlla i “corrida de gallos”; i 
el darrer amb aurores, rondalles, ball i 
processó.25

Mentre que en les festes patronals 
celebrades entre el 28 d’agost i l’1 de 
setembre participà activament. Entre 
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els actes trobem cercaviles, dos misses 
solemnes amb música el dia de la Divina 
Aurora i el dia del Crist de la Fe, cavalca-
des, processons, rosaris i serenates.26

A més de la informació consultada, l’ar-
xiu de la Unió Musical “la Nova” de Qua-
tretonda custodia un xicotet fons do-
cumental pertanyent a Fernando Bena-
vent Vidal que aporta llum pel repertori 
que la banda utilitzava durant aquesta 
conjuntura. Aquest podem datar-lo en-
tre els anys 1915 i 1939, estant integrat 
per un centenar de peces pertanyents a 
diferents gèneres on s’hi troba música 
per piano, música religiosa, ballables, 
materials diversos i peces per a ban-
da.27 Si atenem a les partitures millor 
conservades, aquesta banda de música 
vendria a estar formada per uns vint-i-
sis músics aproximadament.28

Centrant-nos en la secció per a banda, 
aquesta està conformada per tren-
ta-dos partitures datades entre els anys 
1921 i 1924. Per gèneres trobem balla-
bles (13%), marxes àrabs (3%), marxes 
de processó (34%), música religiosa 
(19%), pasdobles (22%) i valsos (9%). 

El percentatge més destacat l’ocupen 
la suma de les marxes de processó i la 
música religiosa arranjada per a ban-
da. Malgrat que el motu propio Tra le 
sollecitudini de Pius X de 22 de novem-
bre de 1903, prohibia explícitament la 
participació de les bandes de música 

en la litúrgia catòlica, a les zones ru-
rals valencianes aquestes formacions 
seguiren aportant durant tot el primer 
terç del segle XX la part musical durant 
els oficis divins en els dies de festa. Fet 
i fet a més de les tradicionals Salves a 
Malalts, Devots i Malalts, que encara 
hui s’interpreten, s’hi troba la missa Te 
Deum Laudamus de Lorenzo Perosi 
(1872-1956), així com peces de Francis-
co Javier Calabuig Marco (1861-19??) i 
Juan Bautista Plasencia Aznar (1862-
1897). Juntament s’hi troba també la 
composició Valencia canta a la Virgen 
de los Desamparados, himne compost 
l’any 1923 per José Serrano Simeón 
(1873-1941) i estrenat a València dintre 
dels actes de coronació de la Mare de 
Déu dels Desemparats, el 24 de maig.29 
La partitura manuscrita i arranjada per 
a banda i cor, duu la data de “Cuatreton-
da, 10 junio 1923”. 

Pel que fa a marxes de processó, te-
òricament aquestes eren les úniques 
composicions que l’esmentat document 
pontifici permetia a les bandes inter-
pretar. En total se’n tracten d’onze, on 
sols en tres casos figura l’autor. Es trac-
ta de Caridad: marcha regular, Esperan-
za i Sin consuelo: marcha fúnebre totes 
elles de R. Pérez. Al respecte llancem 
la hipòtesis que aquestes pertanyen a 
Rafael Pérez Ferri,30 músic militar llut-
xentí, qui com veurem tot seguit, va ser 
director de banda de Llutxent i també 
de la de Quatretonda.

Després de la música religiosa per a 
banda, els pasdobles són el gènere 
més abundant amb set composicions 
manuscrites.31 Per acabar podem fer 
esment dels ballables i dels valsos. Tant 
els valsos, com els ballables d’origen 
nord-americà tingueren una gran reper-
cussió als repertoris de les bandes va-
lencianes durant el primer terç del segle 
XIX. En el nostre cas tenim tres valsos,32 
dos datats en “Cuatretonda, abril 1924” 
i quatre ballables,33 on figura la referèn-
cia cronològica “Játiva 22 de novembre 
1924. Antonio Liñán.”

L’any 1922 la banda tornava a fer-se 
present en el veí Benicolet, acudint per 
acompanyar les festivitats celebrades 
entre l’1 i el 5 d’octubre. En elles realitzà 
diferents actes acompanyant les des-
pertades, misses, processons i serena-
tes per les nits.34 

El 1923 va participar en els actes cele-
brats en la localitat pel nomenament 
com a canonge de la catedral de Valèn-
cia de mossèn Romualdo Vidal Tudela. 
Així aportà la part musical en la cercavi-
la que les autoritats municipals i eclesi-
àstiques oferiren al novell canonge: “En 
medio de entusiastas aclamaciones y a 
los acordes de bonitos pasodobles, pri-
morosamente ejecutados por la brillan-
te Banda municipal de esta población, 
llegaron a la iglesia”.35 Paga la pena pun-
tualitzar com la premsa es va referir a la 
participació de la “banda municipal”.36

3. Crisi i desaparició (1925-1930).
Alguna cosa degué passar perquè du-
rant el segon lustre de la dècada la 
banda entrà en un període d’apatia que 
s’entreveu en les fonts consultades. A 
partir d’aquest moment la premsa ens 
informa de la participació de bandes 
forasteres durant les festes patronals, 
mentre la banda sols actuava en deter-
minades festivitats menors. A partir de 
l’any 1929 sorgiren problemes interns 
que acabaren amb una escissió, culmi-
nant amb la desaparició total de la ban-
da a primeries dels anys 1930.

Quadre núm. 1. Gèneres per a banda del fons Fernando Benavent Vidal en l’arxiu de la Unió Musical 
“la Nova”.
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En les festes patronals de l’any 1925 ce-
lebrades a les acaballes d’agost, acudí 
la banda de Llutxent. Aquell any a més 
dels actes litúrgics protagonitzat per 
diversos capellans con Pedro Colomi-
na Payás, Salvador Orts, Juan Bautista 
Sentandreu i Romualdo Vidal, es va 
realitzar un sentit homenatge al mes-
tre Andreu Codoñer Monzón. Un acte 
dirigit pel seu deixeble l’escriptor Esta-
nislau Alberora, on retolaren amb el seu 
nom el carrer Nou.37 

El 30 d’agost, festivitat del Crist de la 
Fe, es dugué a terme l’esdeveniment 
amb la presència de la corporació muni-
cipal, l’escriptor Alberola, son germà el 
diputat José Alberola Serra, així com al-
tres autoritats literàries, eclesiàstiques 
i pedagògiques. Pel que fa a la banda de 
Llutxent: “El ayuntamiento en corpora-
ción y la comisión organizadora, segui-
dos de la banda de música, se dirigieron 
a la casa del poeta Alberola, [...] Acto 
seguido, el alcalde descubrió las lápidas 
rotulatorias al son de la Marcha Real y 
una enorme ovación”.38

Novament a les festes patronals de 
1926 retornà la banda de Llutxent. En 
aquesta ocasió les notícies hemerogrà-
fiques les podem contrastar amb els 
records de la xiqueta Ana Alberola Oltra 
(1914-2003) que deixà constància en un 
xicotet exercici escolar:

Los días de fiestas nos divertimos 
mucho. La víspera de las fiestas 
vino la banda musical de Luchente, 
y al día siguiente, primero de fiestas 
hicieron misa cantada con sermón 
y comunión general y por la tarde 
hicieron procesión y fuimos todos. 
Por la noche hicieron fuegos artifi-
ciales.39

La banda participà en despertades, rosa-
ris, misses, cercaviles i concerts a la plaça 
Major. El corresponsal local del diari Las 
Provincias Juan Alberola Mahiques, no 
dubtà en elogiar la tasca feta per aquesta 
banda sota direcció Rafael Pérez.

No contribuyó poco al mayor luci-
miento de nuestras fiestas la meri-
tísima labor de la excelente banda 
de música de la inmediata e históri-
ca villa de Luchente dirigida y alec-
cionada por nuestro amigo y conve-
cino Rafael Pérez Ferri, cuya com-
petencia en materia artístico-musi-
cal no necesita elogios, por ser arto 
conocida de propios y extraños. La 
serenata de la noche del tercer día 
(el del Cristo, o día “gordo”), en par-
ticular fue un primor, una filigrana, 
un encanto; ella sola basta para 
acreditar de artistas consumados 
al maestro y a los discípulos.40

En 1927 la premsa es feia ressò que en 
les festivitats patronals que se celebra-
rien entre el 27 i el 30 d’agost hi parti-
ciparien conjuntament “las músicas de 
la localidad y la de Luchente”.41 Però al 
remat no fou així i els actes foren ame-
nitzats per les bandes de Benigànim i de 
Llutxent. 

La banda de música de Benigánim 
cumplió admirablemente su come-
tido; la de Luchente, conocida ya 
aquí por actuaciones anteriores, 
se excedió a sí misma; ¡cuánto arte, 
qué primores, qué delicadeza, qué 
repertorio tan selecto y de buen 
gusto! Nuestra enhorabuena a su 
director, don Rafael Pérez, y a toda 
la Corporación.42

Després de cinc anys sense notícies de 
la banda de Quatretonda, a partir de 
1928 tornem a tindre dades. En qüestió 
de tres mesos, la documentem acompa-
nyant celebracions religioses menors 
com eren les festes dels carrers Sant 
Vicent i carrer Nou, de les Filles de Ma-
ria i la processó de Sant Joan.

Durant el mes d’abril va prendre part en 
la celebració de Sant Vicent Ferrer, festa 
sufragada per la família benestant dels 
Alberoles que residien en l’homònim 
carrer. La part litúrgica estigué protago-
nitzada pel canonge Juan Benavent i els 

actes, que comptaren amb clavaris i can-
tadors d’albades, van estar amenitzats 
per “la banda de música de la localidad”.43

El cap de setmana del 12 i 13 de maig 
participava en la festa del carrer Nou, 
celebració de caire mariològic dedicada 
a la Mare de Déu dels Desemparats. El 
dissabte “la banda de música de la loca-
lidad” realitzà una cercavila i a diferència 
de l’actualitat, de nit s’efectuà la tradicio-
nal dansà. L’endemà es féu missa reves-
tida acompanyada per música interpre-
tada per l’organista Elvira Vidal i d’altres 
cantants. Finalment de vesprada “a las 
seis, recorrerá la calle de la población 
una artística Cabalgata acompañada por 
la banda , que ejecutará lo más escogido 
de su repertorio . Terminará la fiesta con 
una lucida procesión”.44

Finalment durant el mes de juny acom-
panyava els actes projectats per l’as-
sociació de les Filles de Maria estant 
dedicades a la Immaculada Concepció. 
El dissabte 17 s’esperava que “la banda 
de música de la localidad  recorrerá las 
calles de la población interpretando bo-
nitos pasodobles, como heraldo anun-
ciador de la festividad de la Santísima 
Virgen. Por la noche habrá concierto y 
fuegos sueltos”. Els actes bandístics es 
completaven l’endemà amb una des-
pertada, cercaviles i processó, al temps 
que l’aparell litúrgic-musical estava 
protagonitzat de nou per l’organista 
Elvira Vidal i altres cantors. Finalment 
s’anunciava que pel proper 24 de juny, 
es realitzaria una processó en honor de 
Sant Joan.45

Desconeguem quina banda actuà durant 
les festes patronals de 1928, perquè el 
cronista Juan Alberola no ens informa al 
respecte. Vespra de les festes d’aquell 
any publicà en Las Provincias un extens 
article on reflexionava sobre les festes 
patronals. Apuntava com normalment 
la part musical corria sempre a càrrec 
de bandes forasteres i assenyalava que 
les més assídues havien estat les d’Al-
farrasí, Canals i Llutxent. Músics que 
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arribaven a la casa de la Vila “provistos 
de un par de acémilas cargadas con atri-
les, equipajes y los instrumentos más 
desaforados, trascendentales y estre-
pitosos de la banda, como el bombo y 
sus acólitos la caja y los platillos, amén 
de bombardas, bombardinos, trompas, 
trompinos y trombones”.46 Ara bé el més 
interessant de la seua dissertació, era 
l’afirmació que ell gaudiria més amb la 
contemplació de l’antiga banda local 
que amb les bandes forasteres:

Yo gozaría infinitamente más escu-
chando, si fuera posible, alguna pieza 
del viejo repertorio de nuestra banda 
viaja local, dirigida por la batuta del 
maestro Blayet: como las boleras 
en que el director repicaba admira-
blemente unas castañuelas durante 
unos pocos compases en el paisaje 
culminante de la obra; la titulada “El 
ferrocarril”, y sobretodo, aquella don-
de se fingía matar un ruiseñor imagi-
nario de un pistoletazo verdadero. Y 
para que se vea que es la pasión que 
siento por nuestras cosas lo que me 
fuerza a expresarme en este senti-
do, con igual o mayor emoción surge 
en mi memoria la finísima labor de 
otras bandas ajenas, como la de Ca-
nals, con aquellas primorosísimas y 
peliagudas variaciones de saxofón y 
las más exquisitas de cornetín, eje-
cutadas por el director, que en ellas 
hacía gala de su maestría en el doble 
picado. Tan vivo es el recuerdo que 
conservo de todo ello, tan fresca se 
mantiene la impresión, que si yo fue-
ra músico, lo escribiría ahora mismo 
sobre el pentagrama en su solfa co-
rrespondiente.47

El fragment obri interrogants difícils de 
contestar ara per ara. D’una banda des-
coneguem qui era “el mestre Blayet”, així 
com el període en què estigué al front 
de la banda de música. D’aquesta figura 
no hem trobat cap altra referència en 
les fonts consultades. Tampoc sabem 
de quin moment del passat s’hi referia 
quan escrigué l’any 1928. Desconeguem 

doncs, si les peces esmentades foren 
interpretades en les acaballes del segle 
XIX, a primeries de la novella centúria o 
entre els anys 1917-1924. 

Pel que fa a les composicions, almenys 
ens aventurem a identificar-ne dues. 
Per un costat El ferrocarril es tracta 
d’una obra de caire descriptiva, datada 
a mitjans de la dècada de 1850 del com-
positor valencià Carlos Llorens Robles 
(1816-1862). Mentre que les “boleras” 
podria tractar-se d’un passatge de la 
sarsuela La patria Chica del villener 
Ruperto Chapí Lorente (1855-1909), 
estrenada al Teatre de la Zarzuela de 
Madrid el 1907.

El 1929 continuaren apareixent dades 
relacionades amb la participació de la 
banda dintre del cicle festiu local. Nova-
ment, el segon diumenge de maig, es va 
celebrar festa grossa al carrer Nou en 
honor de la Mare de Déu dels Desempa-
rats. Aquesta va comptar amb la partici-
pació de la banda qui realitzà cercaviles, 
un concert, missa on “se interpretarà 
escogida partitura” i una processó. A 
més l’endemà diumenge, es féu una ca-
valcada de disfresses on els músics van 
parodiar a la coneguda banda de l’Em-
pastre de Catarroja i l’artista local Sal-
vador Benavent48 confeccionà una falla 
que va ser encesa com a cloenda.49 

Novament durant el mes de juny la con-
gregació de les Filles de Maria realitza-
ren la cerimònia de benvinguda a les no-
ves confrares amb una missa conventu-
al oficiada per Romualdo Vidal Tudela, 
auxiliat pel prevere Vicente Desantes 
i el vicari Salvador Orts, amb la parti-
cipació del sotsdiaca Enrique Oltra. El 
cronista Juan Alberola, apuntava que a 
més dels actes religiosos “No faltó su 
poquito de música y un hermoso castillo 
de fuegos artificiales”.50

Així es va arribar a les festes patronals 
d’aquell any, on la banda local va prendre 
part en els actes, concloent-se que “La 
música de la localidad mostró toda su vo-

luntad y buen deseo”.51 Ara bé aquell se-
tembre, el protagonisme se l’endugué la 
banda de Benigànim. Aquesta va ser llo-
gada per actuar el dia de Crist i va estar 
sufragada mitjançant una col·lecta rea-
litzada entre els prohoms de la localitat.

Don Jesús Llorca i don Rafael Cala-
tayud, improvisaron una colecta en-
tre sus amistades, con que se pudo 
hacer venir el “día gordo” la excelente 
banda de música de Benigánim, que 
recientemente ha obtenido un primer 
premio en el concurso del pasodoble 
celebrado en Játiva, la cual agrandó 
el lucimiento de la procesión de nues-
tro Cristo y dejó oír un hermosísimo 
concierto en la plaza Mayor, con suje-
ción al programa siguiente:
Primero. “Le bombardier” (marcha), 
G. Paris. Segundo. “Preciosa” (over-
tura), Weber. Tercero. “Maihe” (over-
tura), Roussel. Cuarto. “La boda de 
Luis Alonso”. Quinto. “La banda Nue-
va” (pasodoble) Serrano-
Es de justicia declarar que la banda 
de Benigánim, dirigida diestramente 
por la batuta de su director don Ra-
fael Martínez, deleitó sobremanera 
al numeroso público que asistía a la 
audición, y que prorrumpía en atro-
nadores aplausos al fin de cada una 
de las piezas ejecutadas con un gus-
to exquisito y precisión admirable. 
Vaya mi enhorabuena más cumplida 
para los autores del pensamiento, 
para la corporación musical y para su 
inteligente director señor Martínez.52

Almenys des de la dècada de 1890 
dintre dels actes celebrats en la Fira 
d’agost de Xàtiva, es realitzava algun 
tipus de concurs o festival bandístic. 
L’any 1929 el concurso musical y festi-
val del pasodoble estava previst que es 
realitzés el dimarts 20 d’agost, però l’es-
clat d’una tronada provocà que es sus-
pengués, així com el castell de focs arti-
ficials i d’altres actes.53 El concurs es va 
ajornar pel dia 25 d’agost, i acudiren huit 
de les deu bandes inscrites.54 Aquestes 
a més de les peces que portaven pre-
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parades de casa, degueren interpretar 
com a peça obligada “La banda Nueva” 
de José Serrano. Al remat el fallo del ju-
rat atorgà el primer premi a la banda de 
Benigànim, el segon a la de Manuel i el 
tercer a la de Llosa de Ranes.55 

Centrant-nos en el repertori que va in-
terpretar la banda de Benigànim tant al 
certamen de Xàtiva com a Quatreton-
da,56 trobem tres tipologies de compo-
sicions. D’una banda peces originals per 
a banda d’origen francès, transcripcions 
de peces orquestrals i finalment arran-
jaments de sarsuela. 

En quan a les peces originals per a banda 
es tracta de la marxa militar Le bombar-
dier (1906) composada per Gabriel Parés 
(1860-1934) i l’obertura per a banda o 
fanfàrria Maïla (1903) de C. Roussel. En 
quan a l’arranjament de música orques-
tral es tracta de l’obertura Preciosa (Op. 
78 de 1820-1821) de Carl Maria von Weber 
(1786-1826). Finalment pel que fa als 
arranjaments de sarsuela trobem frag-
ments o seleccions de La boda de Luis 
Alonso (1897) de Gerònimo Gimènez Be-
llido (1854-1923) i La banda Nueva (1907) 
de José Serrano Simeón (1873-1941).

Pel que fa a l’evolució del repertori ban-
dístic, a hores d’ara encara cal un estu-
di seriós que traga a la llum l’evolució 
històrica dels repertoris al llarg de la 
contemporaneïtat. Ara bé en el cas de 
Benigànim, podem veure que segueix 
els patrons del moment amb peces 
d’importació europees, així com arran-
jaments d’autors orquestrals i lírics. Al 
que podem afegir com les peces escolli-
des mantenen certa anacronia entre els 
moments de composició i d’interpre-
tació. Fet i fet tenim vint-i-dos anys de 
diferència entre la data del concert i la 
peça més recent composada.

Reprenent el fil de la banda de Quatre-
tonda durant el mes de novembre deci-
diren celebrar la festivitat de Santa Ce-
cília, patrona de la música. Però alguna 
cosa bullia al si de la banda.

El próximo viernes, día 22 de no-
viembre, la banda de música de esta 
localidad celebrará fiesta en honor 
a su Patrona Santa Cecilia. Habrá 
misa, pasacalles, concierto, traca 
banquete y otros festejos todavía 
por determinar.
El anuncio de esta fiesta nos lleva 
como de la mano a ocuparnos de 
un asunto interesante que con la 
música se relaciona. Desde algún 
tiempo a esta parte circulan rumo-
res referentes a la organización de 
una nueva agrupación musical. Todo 
afán de mejoramiento cultural ha 

elementos que conforman la peque-
ña banda existente; ellos son los que 
mayor entusiasmo han demostrado, 
puesto que sin dirección técnica y sin 
otros medios que su ejemplar perse-
verancia han logrado que no se extin-
guiera por completo la banda.
Si se organizara una entidad artísti-
co-musical exenta de antagonismos 
e integrada por todos los elementos 
– antiguos y nuevos – que espontá-
neamente solicitaran su ingreso en 
la misma, cuenten con nuestro con-
curso moral y material. Seguramen-
te también brindarían el suyo todos 

de parecernos plausible en grado 
máximo; de modo especial nos con-
gratula cuanto se haga en pro del 
cultivo del divino arte que tan in-
marcesibles glorias ha conquistado 
para nuestra querida región.
Cuatretonda puede y debe tener una 
buena banda; pero téngase presente 
que la música no es patrimonio ex-
clusivo de jóvenes ni de viejos; que 
interesa agrupar a todos los aficio-
nados, sin tener en cuenta el orden 
cronológico de su nacimiento ni de 
su actuación; que los exclusivismos 
infundados no son los mejores ci-
mientos para asentar la paz de los 
pueblos.
Constituiría lamentable equivoca-
ción prescindir en absoluto de los 

los buenos aficionados y casi nos 
atreveríamos a garantizar el auxilio 
económico del Ayuntamiento.57

Gràcies a les fonts orals, sabíem que du-
rant les acaballes de la dècada de 1920 
s’havia produït una escissió dintre de la 
xicoteta banda local. Una facció estava 
encapçalada per Rafael Benavent de 
Polsera i l’altra per Rafel de Barbeta, 
ambdós músics de la pròpia banda.58 
Pareix que l’origen de la picabaralla eren 
les disputes intergeneracionals entre 
els membres més majors i els més jo-
ves. No sembla que al rerefons existiren 
diferències ideològiques entre ambdós 
bàndols. El cronista Juan Alberola con-
siderava que havia cabuda per a tots els 
membres de la banda. A més afirmava 

Rafael Pérez Ferri (1873-1953) al capdavant de la Unió Musical Quatretondense el 12-03-1944.



A L M A I G ,  E S T U D I S  I  D O C U M E N T S  2 0 1 84 4

La tradició bandística a Quatretonda (1865-1942)

que el sector dels majors eren els que 
havien mantingut encesa la flama de la 
música en la localitat, sense una direc-
ció tècnica i sense rebre cap tipus de 
subvenció pública.

Podem afegir en relació a aquest afer els 
records de Miguel Benavent Sempere, 
son pare va formar part de la banda abans 
de 1926 i assenyalava que les picabara-
lles entre els membres eren habituals.

Mon pare també tocava el cornetí; 
sols va ser músic quatre o cinc anys. 
Mon pare que li deien Miguel Be-
navent “Estruc” (1889-1964±). Deia 
que la música és sempre un lio. Mon 
pare no volia que fóra músic per les 
baralles, en elles també havia polí-
tica. Ell va ser músic de molt jove, jo 
encara no havia naixcut.59

De l’any 1930 és la darrera referència 
que tenim d’alguna actuació de la ban-
da. Es tracta d’una fotografia presa en 
la plaça del Campanar el 24 de juny de 
1930. El motiu era la celebració de la 
primera missa de mossèn Enrique Oltra 
Ferri en el seu poble. La banda estava 
formada per uns quinze músics, no du-
ien uniforme, anaven amb roba de car-
rer i alguns portaven papers mentre la 
majoria tocaven de memòria.

Tot fa pensar que les discussions do-
cumentades en 1929 provocaren la de-
finitiva desaparició de la banda. De fet 
l’any 1932, en el veí poble de Beniatjar 
decidiren crear una banda de música i 
vingueren a Quatretonda per adquirir 
els instruments i els faristols.60

Del primer lustre dels anys 1930 tenim 
poca informació. Tot fa pensar que en 
aquest moment seguiren acudint ban-
des forasteres per les celebracions i 
festivitats. Almenys coneguem com 
en desembre de 1932 la banda de Beni-
gànim amenitzà la festa dedicada a la 
Immaculada Concepció organitzada per 
les Filles de Maria: “la banda de música 
de la villa de Benigánim dio el día 8 por 

la tarde un selecto concierto, y por la 
noche se disparó un bonito castillo de 
fuegos artificiales”.61

Tampoc sabem si en la baralla tumultuo-
sa que va ocórrer el 20 de maig de 1934, 
durant la processó de la Mare de Déu 
dels Desemparats, va participar alguna 
banda de música. Aquest succés és am-
plament conegut, la processó va eixir 
des de l’ermita però persones de l’agru-
pació Socialista tallaren el pas a l’altura 
del carrer Nou. Els ànims s’alteraren, 
hagué enrenou i la Guàrdia Civil degué 
actuar. Ara bé no tenim cap referència 
musical d’aquell dia.62

4. Gènesi de la Unió Musical “La Primi-
tiva” (1935-1942).
L’any 1935 feia temps que no existia 
cap agrupació musical a la localitat. A 
les festes patronals celebrades entre 
els dies 7 i 10 de setembre assistí la 
banda de Benigànim. Aquest és el pri-
mer any que tenim constància de l’ela-
boració d’un programa de festes i en 
ell s’indicava que “La laureada Banda 
de Benigánim, recorrerá las calles de 
la población al son de alegres pasodo-
bles. A las diez de la noche, serenata 
por la citada Banda, interpretará selec-
tas composiciones sinfónicas de su nu-
trido repertorio”. La participació dels 
de Benigànim es va completar amb 
dianes i cercaviles, acompanyament 
de les processons, musicant el dia del 
Crist la “misa a gran orquesta”, realit-
zant un “concierto sinfónico” i amenit-
zant a més, la cavalcada de disfresses 
i una cursa ciclista.63 

Fet i fet en aquest any, un grup de joves 
decidiren crear una rondalla i s’adreça-
ren perquè els ensenyara música a Fer-
nando Benavent Vidal. Aquesta figura 
d’ençà va passar a ser omnipresent en 
el moviment bandístic i musical de Qua-
tretonda durant la segona meitat del 
segle XX.64

Fernando Benavent Vidal (1912-1998) 
era membre d’una família propietària 

d’una botiga de teles i un casino al carrer 
Sant Vicent núm. 12. L’afició musical li 
venia pel seu avi Ramón Benavent i son 
tio Elies Badenes, ambdós membres de 
la banda existent durant el primer terç 
del segle XX. 

Ara bé, qui realment el va iniciar en la 
música va ser sa tia Elvira Vidal Fortuño 
(1893-1981),65 amb qui començà l’estudi 
del solfeig, el piano i l’orgue. En febrer 
de 1929 tenim la primera notícia sobre 
les qualitats musicals del “joven Fer-
nando Benavent” durant una projecció 
cinematogràfica al Salón Moderno de 
Quatretonda on en companyia de Jose-
fina Alberola “ejecutaron al piano lindas 
composiciones”.66 

En 1930 decidí ampliar la seua for-
mació de solfeig, teoria i piano amb 
classes particular de la mà de la pro-
fessora Amparo Villena de Xàtiva, pre-
sentant-se per lliure a les proves del 
Conservatori de València. L’esclat de 
la Guerra Civil li impossibilità presen-
tar-se a la convocatòria de setembre 
de setè de piano.67 També ens consta 
com entre els anys 1934 i 1935 succeí 
a sa tia Elvira executant les tasques 
musicals d’organista a la parroquial de 
Quatretonda.68

Dels contactes entre aquells joves amb 
Fernando, naixé la idea de formar una 
banda de música als qui s’uniren músics 
veterans de les etapes anteriors. En se-
tembre de 1935 començaren les lliçons 
de solfeig i en 1936 les d’instrument.69 
Es demanà un préstec de 2000 pesse-
tes per comprar instruments i faristols. 
Començaren a assajar en una fusteria 
situada en el carrer la Font núm. 7, per 
passar a continuació a la casa del direc-
tor al carrer Sant Vicent núm. 14.70

Gràcies als documents conservats en 
l’arxiu particular de Juan Federico Be-
navent Alberola tenim constància del 
repartiment dels primer instruments 
entre els novells educands de la Unión 
Musical.
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Quadre núm. 2. Repartiment d’instruments en la 

Unió Musical.71

Data Concepte Pts
Agosto A Joaquín Calatayud Oltra se le entrega un bombo con bola 

y correa por lo cual abona
25

Idem A Emilio Benavent Oltra se le entrega un fliscorno por lo 
cual hace entrega de

15

Idem A José Oltra Calatayud un bajo por lo cual entrega 25
10 novembre A José Oltra Pastor se le entrega en el mes de novembre 

una trompeta por lo entrega
25

Idem A Francisco Benavent Oltra se le entrega un clarinete por lo 
cual entrega

15

24 novembre A Miguel Ferrando se le entrega unos platillos con bolsa por 
lo cual entrega

25

29 julio 1936 A Jaime Alberola un clarinete sistema Boem, con estuche, 
atril y varias cañas por lo cual entrega

25

Idem A Enrique Benavent Forner una trompeta con estuche y atril 
por lo cual entrega

25

Idem A José Benavent Benavent una trompeta por lo cual abona 25
Idem A Félix Bañuls se le entrega un sacsofón [sic.] en tono de Sib 

lo cual abona
25

Idem A Enrique Mahiques Benavent se le entrega un trompón 
[sic.] y bolsa por lo cual abona

25

Idem A Fernando Oriola Micó se le hace entrega de un 
bombardino con tres cilindros, bomba en Sib, atril y correa 

por lo que abona

25

Idem Antonio Benavent Eusebio se le entrega un bombardino con 
cuatro cilindros con bolsa por lo cual entrega

25

Idem Antonio Benavent Benavent un requinto con bolsa y atril 
por lo cual abona

-

Idem A Emilio Vidal Canet se le entrega un bajo en tono de Do con 
correa por lo cual abona

25

Idem A Salvador Pons Mahiques se le entrega un clarinete de 13 
llaves por lo cual entrega

25

2 febrer 1937 Se le entrega un trompón [sic.] a Rafael Benavent Canet por 
lo cual entrega

25

12 febrer 1937 Vicente Benavent San Eleuterio un trompón [sic.] entrega 25
Idem Aurelio Vidal Bisquert un saxofón por lo cual entrega 6

Julián Culón entrega 25
José farmacia 20

Ernesto Oltra entrega 25

L’instrumental fou adquirit en Llanera, 
al temps que començaren a pagar el llo-
guer del local i s’adquirien algunes com-
posicions com els pasdobles Mi jaça de 
Juan Mostazo (1930-1938) i A la luna de 
Valencia de Rafael Rodríguez Silvestre 
(1862-191?). Així mateix a mesura que 
passaven els mesos s’incrementava el 
nombre de socis que passà de vint-i-
quatre en juny de 1936 a trenta-sis en 
gener de 1937.

Quadre núm. 3. Nombre de socis de la Unió Musical en gener de 1937.72

Núm. Nom i cognom Núm. Nom i cognom
1 Fernando Benavent Gimeno 19 Arturo Benavent Mahiques
2 José Calatayud Oltra 20 Joaquín Calatayud Oltra
3 José Oltra Pastor 21 Vicente Granchel Tirado
4 Jaime Alberola Oltra 22 Vicente Carañana Margarit
5 Enrique Mahiques Benavent 23 Julián Oltra Benavent
6 Antonio Benavent Benavent 24 Rafael Aranda Benavent
7 Rafael Benavent Canet 25 Rafael Sentandreu Benavent
8 Salvador Climent Cuevas 26 Aurelio Vidal Bisquert
9 Antonio Benavent Eusebio 27 [Vicente Oltra Mahiques]
10 [Fernando Oriola Micó] 28 Ramiro Oltra Benavent
11 Ernesto Oltra Mahiques 29 José Giner P. Abad
12 Enrique Benavent Forner 30 Emilio Alberola Oltra
13 Salvador Pons Mahiques 31 Federico Miñana Benavent
14 Emilio Vidal Canet 32 Vicente Benavent Sentandreu
15 José Benavent Benavent 33 Vicente Alberola Benavent
16 Emilio Benavent Oltra 34 Enrique Aranda Benavent
17 Francisco Benavent Oltra 35 Juan Bellver Oltra
18 Vicente S. Eleuterio 36 Vicente Gallego Carañana

L’esclat de la guerra i el posterior desen-
volupament de la mateixa, provocà que 
la majoria dels membres foren mobilit-
zats. Una vegada acabat el conflicte la 
banda fou reorganitzada comptant de 
nou amb la docència i direcció Fernando 
Benavent. Això mateix recordava Mi-
guel Benavent Sempere:

Desprès de guerra, tota la quinta es 
va apuntar a música, i l’any abans 
d’anar a la mili, jo ja havia donat tot 
l’Eslava resat i Fernando em va dir 
que agarrara el bombo perquè com 
me n’anava de seguida a la mili, i a 
tocar! Desprès de tres anys de mili, 
en tornar de nou em van donar el 
bombo.73 

Pel que fa a la composició d’aquesta 
banda de postguerra, Vicente Vidal 
Bataller apuntava com entre els anys 
1939-1940 estava conformada per una 
vintena de membres, tant de veterans 
com de joves.
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Notes:

1. Ponència efectuada en la presentació de la 
28ª Diada Musical de la Vall d’Albaida el 9 de 
juny de 2018 a Quatretonda i en la Setmana Cul-
tural de Quatretonda el 29 d’agost de 2018.
2. Vidal Martínez, F.: “L’ensenyament musical 
a la Vall d’Albaida en 1865 a través dels arxius”, 
Almaig. Estudis i documents , núm. 29 (2013), 
pp. 65-71; ídem: “L’ensenyament musical a la 
província de València en 1865 a través dels ar-
xius”, Quadrívium: revista digital de musicolo-
gía, núm. 6 (2015), [15 p.], en: http://avamus.org/
wp-content/uploads/2016/02/23_Vidal_Fe-
derico.pdf [consultat en 25-05-2018].
3. Els municipis foren: Aielo de Malferit, Alfarra-
sí, Atzeneta d’Albaida, Bocairent, Montaverner, 
Ontinyent i Quatretonda.
4. Vidal Martínez: “L’ensenyament musical a la 
Vall d’Albaida…”, p. 70; ídem: “L’ensenyament 
musical a la província de València…”, [p. 8].
5. Soler Molina, A.: de Vilanova de Rugat a la Po-
bla del Duc: persones i fets d’un poble de llaura-
dors de la Vall d’Albaida. La Pobla del Duc: Ajun-
tament de la Pobla del Duc, 1999, pp. 444-445.
6.  El Litoral, 20-05-1883.
7. Miguel Benavent Sempere (1926-2008). En-
trevista realitzada el 26 de maig de 2007.
8. Benavent Benavent, R.: “Del mestre Codo-
nyer, testimonis”, Llibre de festes patronals de 
Quatretonda, 1999, pp. 25-27.
9.  Revista de Gandia, 14-09-1901.
10. 36 duros equivalien a 180 pessetes.
11. Revista de Gandia, 21-09-1901.
12. El Siglo Futuro, 24-12-1904.
13. Arxiu Familiar de Juan Federico Benavent 
Alberola (d’ara endavant AFJFBA). Libro Mayor 
1909, f. 85v-86.
14. AFJFBA. Libro Mayor 1910, sf.
15. Las Provincias, 8-09-1911.
16. Bueno Camejo, F.: Música i crítica a Gandia 
(1881-1936). Gandia: CEIC Alfons el Vell, 2002, p. 
191; Monjo, J.: “De música y pintura”, en: Gandía 
(1881-1980). Paterna: Artes Gráficas Vicent, 
1981, p. 328; Gandía y su banda 1984. Más de un 
siglo de música. Gandia: Círculo Musical, 1984, 
p. 8.
17. Oriola Velló, F.: Músics i bandes. Aproximació 
histórica a les bandes de Quatretonda. Quatre-
tonda: Ajuntament i Cooperativa, 1997 p. 8.
18. Diario de Valencia, 15-10-1913.
19. Calzado Aldaria, A: República i guerra a Qua-
tretonda (1931-1939). Benigànim: Ajuntament i 
Cooperativa V. de Quatretonda, 2005, pp. 15-16.
20. Arxiu de la Delegació de Govern de la Pro-
víncia de València (ADGPV). Assumptes gene-
rals. Llibre registre d’associacions (1887-1964).
21. Diario de Valencia, 15-10-1913.
22. AFJFBA. Dietario 1916, [pp. 270-271].
23.  AFJFBA. Dietario 1918, [p. 272]
24.  Diario de Valencia, 20-08-1918.
25. Diario de Valencia, 1-02-1919.
26.  Diario de Valencia, 22-08-1919.
27. Aquest fons va ser recuperat de l’abocador 
d’escombraries en desembre de 2005 i actual-
ment està custodiat a l’arxiu de la Unió Musical 
“la Nova” de Quatretonda. El fons està dividit 
en cinc caixes i dos lligalls i es va ampliar amb 

Quadre núm. 4. Relació de músics de la Unión 

Musical entre 1939-1940.74

Nom Instrument Nom Instrument
Rafael Oltra y su hijo Juan 

Oltra “Basteros”
Percussió Elíes Badenes “tio 

Elíes”
Bombardí

Eusebio Benavent y su hijo 
Antonio Benavent “Eusebios”

Fliscorn i 
bombardí

Félix Bañuls “Del Bou” Saxofon 
tenor

Rafael Benavent “Polsera” Percussió Jaime Alberola 
“D’Adelina”

Saxofon alt i 
tenor

Miguel Bixquert “Borreguet” Tuba Domingo Alberola Flauta
Bautista Benavent “Muletes” Clarinet Hermanos Joaquín y 

José Calatayud “Els 
Rulls”

Percussió i 
tuba

Pepe Martí “tio Martí” Clarinet Enrique Benavent 
“Forner”

Trompeta

José Vidal “Palmero” Clarinet Vicente Benavent 
“Falaguero”

Trompeta

Aurelio Vidal “El Curro” Percussió Salvador Pons 
“Cucala”

Clarinet

Bautista Benavent “Calixto” 
y su hijo Antonio Benavent

Tuba i 
trombó

La reorganització interna de la banda va 
anar acompanyada de l’inici de la seua 
participació en el cicle festiu valencià. 
El 1941 van acudir a les Fogueres d’Ala-
cant on interpretaren els pasdobles Ro-
dríguez Marzal i Marbau de José Ripoll 
Tormo (1909-1976).

En plena postguerra assistim a un canvi 
cabdal amb el que havia estat l’evolució 
del moviment bandístic quatretondí. 
Per primera vegada es produeix la con-
solidació de la banda de música. A partir 
d’ara existí una sòlida direcció tècnica 
que mai més desaparegué, la creació 
d’una acadèmia de música per formar 
nous educands, la participació en els 
cicles festius local i autonòmic i final-
ment, es donà d’alta com associació. El 
21 d’agost de 1942 presentava els seus 
estatuts en la governació provincials, 
amb el nom d’Unión Musical “La Primi-
tiva”, amb l’objecte de les arts i sota la 
presidència de Bautista Benavent Be-
navent.75

5. Conclusions.
L’estudi del cas de Quatretonda ens re-
vela una situació peculiar dintre de les 
tipologies de bandes de música. Tro-
bem una tradició bandística que arranca 
en les dècades centrals del segle XIX 
però que no evolucionà per convertir-se 
en una societat musical. Aquesta es va 

mantindré en estat latent, alternant 
períodes d’activitat amb altres d’inac-
tivitat.

Una entitat de pocs membres que no 
comptava amb una direcció musical 
qualificada, ni amb cap tipus de protec-
ció local i que sols participava dels ac-
tes menors del cicle festiu local. Ara bé 
també cal apuntar com mai va acabar de 
desaparèixer del tot, existint un subs-
trat de membres que li donaren suport 
al llarg de tot el període estudiat que 
mantingueren la flama fins a la dècada 
de 1940 en què s’operaren els canvis ne-
cessari per bastir una veritable societat 
musical.
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altres materials que varen ser donats per la fa-
mília del mestre posteriorment.
28. Organològicament dividits en quatre per-
cussionistes, dos tubes, dos bombardins, qua-
tre trombons, dos trombinos, un cornetí, dos 
fliscorns, dos saxofons en mi b, un saxofon en 
si b, un saxofon baríton, quatre clarinets i un 
requint. 
29. Oriola Velló, F. : “Enrique Reig i Casanova, ar-
quebisbe de València (1920-1923)”, en El carde-
nal Reig i Casanova (1859-1927). Home d’acció 
pastoral i cívica. València: Facultat de Teología 
San Vicente Ferrer, 2017, pp. 197-202.
30. Rafael Pérez Ferri (1873-1953) músic mili-
tar i director de banda. Gràcies a l’expedient 
militar sabem que ingressà en l’exercit el 1892 
ascendint a músic de primera l’any 1898 i estant 
vinculat a la música del regiment d’infanteria 
Àsia. Es va enretirar de la vida militar el 29 de 
desembre de 1917. En tornar a Llutxent assumí 
la direcció de la banda de música, mentre que 
entre 1943 y 1945 va dirigir la Unió Musical Qua-
tretondense. Archivo General Militar de Sego-
via. Sección 1ª, Legajo P-1805. Hoja de Servicios 
de Rafael Pérez Ferri. Oriola Velló: Músics i ban-
des… pp. 10-11. . Agrair a Camil Canet les dades 
facilitades procedents de l’arxiu del registre 
civil de Llutxent.
31. Ordenades cronològicament s’hi trobem Las 
Corsarias de Francisco Alonso amb la data de 
Cuatretonda 5 de enero de 1921; els pasdobles 
Albaradita i Alcázar de Segovia de Manuel 
López Farfán i la data Banda de música de Cu-
atretonda a 24, mayo de 1921; els pasdobles 
Alhambra i La Mensagera amb la data Cuatre-
tonda 24 de agosto de 1921; i Pasodoble torero 
dedicado al matador de toros Manuel Granero, 
amb la inscripció de Regalo de D. Enrique Valor 
a la banda de música de Cuatretonda en el año 
1922. Finalment sense cap data està La Chic-
harra. 
32. Pel que fa als valsos són : Brisa de amor, 
Folies caresses, vasls-lento de Worsley i ¿Te 
acuerdas? Idilio vals de S. José.
33. Pel que fa als ballables són: Caballito vola-
dor, Zaza (simming-song), Fox-trot de moda i 
Waya Wais.
34. La Correspondencia de Valencia, 23-09-
1922 i Diario de Valencia, 23-09-1922.
35. Diario de Valencia, 12-07-1923 i Benavent 
Benavent, R.: Romualdo Vidal Tudela, Canonge 
de la Metropolitana Valentina. Benigànim: Ajun-
tament i Cooperativa V. de Quatretonda, 2005, 
pp. 20-21.
36. Las Provincias, 14-07-1923 i Benavent Be-
navent, R. i Benavent Bataller, N.: Cróniques de 
premsa (1923-1934) de Juan Alberola Mahiques. 
[Quatretonda]: Ajuntament de Quatretonda, 
2017, p. 31
37. Las Provincias, 26-08-1925 i Benavent Be-
navent i Benavent Bataller: Cróniques de pren-
sa…, p. 55.
38. Las Provincias, 3-09-1925 i Benavent Bena-
vent i Benavent Bataller: Cróniques de pren-
sa…, p. 56.
39. AFJFBA. Llibreta escolar: redacció 1926, [2 
fulls].
40. Las Provincias, 3-09-1926 i Benavent Be-
navent i Benavent Bataller: Cróniques de pren-

sa…, p. 84.
41. La correspondencia de Valencia, 20-08-1927.
42. Las Provincias, 4-09-1927 i Benavent Bena-
vent i Benavent Bataller: Cróniques de pren-
sa…, p. 106.
43. Las Provincias, 13-04-1928 i 22-04-1928; 
Benavent Benavent i Benavent Bataller: Cróni-
ques de prensa…, pp. 121 i 122.
44. Las Provincias, 11-05-1928 i Benavent Be-
navent i Benavent Bataller: Cróniques de pren-
sa…, p. 123.
45. Las Provincias, 16-06-1928 i Benavent Be-
navent i Benavent Bataller: Cróniques de pren-
sa…, p. 128.
46. Las Provincias, 31-08-1928 i Benavent Be-
navent i Benavent Bataller: Cróniques de pren-
sa…, p. 132.
47. Ídem, pp. 132-133.
48. Salvador Benavent Alberola (1905-1985) va 
ser un personatge singular del segle XX, propi-
etari d’una tenda de queviures situada a la plaça 
de l’Oliver i posteriorment al carrer Nou. Va ser 
el responsable de l’elaboració dels monuments 
per les festes falleres que s’organitzaren en el 
municipi entre els anys 1958 i 1963. Mahiques 
Benavent, I.: Quatretonda en falles. Historia 
gràfica d’unes festes singulars. Xàtiva: Ajunta-
ment i Cooperativa V. de Quatretonda, 2003.
49. Las Provincias, 8-05-1929 i Benavent Be-
navent i Benavent Bataller: Cróniques de pren-
sa…, pp. 156-157.
50. Las Provincias, 16-06-1929 i Benavent Be-
navent i Benavent Bataller: Cróniques de pren-
sa…, pp. 161-162.
51. Las Provincias, 5-09-1929 i Benavent Bena-
vent i Benavent Bataller: Cróniques de pren-
sa…, p. 169.
52. Ídem, pp. 168-169.
53. La correpondencia de Valencia, 21-08-1929.
54. Participaven fora de concurs les bandes 
de la localitat: la música del regiment Otumba 
dirigida per Vicente Terol; la Primitiva de Xàti-
va, dirigida per Félix Soler; i la Nova de Xàtiva, 
dirigida per José García. Per la seua banda op-
taven a premi la Societat Musical de la Llosa de 
Ranes, dirigida per Evaristo Roig; la Primitiva 
de Benigànim, dirigida per Rafael Martínez; la 
Municipal de Manuel, dirigida per Godofredo 
Garrigues; la Societat Musical del Genovés, 
dirigida per Alfredo Navarro; i la Unió Patriòti-
ca de Polinyà del Xúquer, dirigida per Salvador 
Barber. Las Provincias, 27-08-1929.
55. Ibídem.
56. A més del pasdoble esmentat els de Beni-
gànim interpretaren en Xàtiva Le Bombardier i 
Preciosa.
57. Las Provincias, 20-11-1929 i Benavent Be-
navent i Benavent Bataller: Cróniques de pren-
sa…, p. 179.
58. Oriola Velló: Músics i bandes… pp. 7-8.
59. Miguel Benavent Sempere (1926-2008). En-
trevista realitzada el 26 de maig de 2007.
60. Calatayud Grau, L.: “Unión Musical Beniatja-
rense de Beniatjar (València)”, Llibre de festes 
de moros i cristians d’Alcoi 1969, p. 70.
61. Las Provincias, 11-12-1932 i Benavent Bena-
vent i Benavent Bataller: Cróniques de pren-
sa…, p. 231.
62. La Libertad, 25-05-1934; Benavent Bena-

vent, Mª J.: Els quaderns de Federico Benavent 
Benavent (1909-1934). Aportacions a la memo-
ria. Xàtiva: Ajuntament i Cooperativa V. de Qua-
tretonda, 2001, p. 68; Calzado Aldaria: Repúbli-
ca i guerra a Quatretonda..., p. 35.
63. Tarrasó Espí, J.: “Las fiestas patronales de 
Quatretonda hace 75 años”, Llibre de festes pa-
tronals de Quatretonda 2010, pp. 40-41.
64. Malgrat excedir la cronologia de la present 
aportació cal indicar com Fernando Benavent 
Vidal va estar al front de la Unió Musical en 
diferents períodes: 1935-1937, 1940-1943, 1945-
1947 i 1966-1980. Entre 1947 i 1965 va dirigir 
la Unió Musical de Llutxent. Finalment va ser 
director fundador de l’Agrupació Musical “la 
Nova” entre 1981 i 1984.
65. Elvira Vidal Fortuño (1893-1981) va ser mes-
tra d’escola, pianista i organista, Va aprendre 
solfeig i piano mitjançant clases particulars 
que rebé en Xàtiva. Interpretava el piano en les 
revetlles i balls al casino familiar. Pel que fa a 
la seua faceta d’organista va succeïr a mossèn 
Eduardo Clerigués el 1921, estant en el càrrec 
almenys fins a 1933.
66. Las Provincias, 13-02-1929 i Benavent Be-
navent i Benavent Bataller: Cróniques de pren-
sa…, p. 138.
67.  En el curs 1930-1931 superà el preparatori, 
primer, segon i tercer de solfeig, primer i segon 
de piano i finalment, primer d’harmonia; en el 
curs 1931-1932 tercer i quart de piano; en el curs 
1932-1933 cinquè de piano; en el curs 1934-1935 
el curs de sisè de piano. Certificación académi-
ca de 30 d’octubre de 1974. Document facilitat 
per Fernando Benavent Vidal.
68. Anuario comercial Bailly-Bailieri de Valen-
cia y su provincia (1930-1935). Dades facilitades 
per Antonio Calzado Aldaria.
69. Breve historial biográfico… Document faci-
litat per Fernando Benavent Vidal.
70. Oriola Velló: Músics i bandes..., p. 9.
71. AFJFBA. Llibres de comptes: Anotacions 
banda de música, f. 58v-59v i 65v.
72. AFJFBA. Llibres de comptes: Anotacions 
banda de música, f. 64v-65.
73. Miguel Benavent Sempere (1926-2008). En-
trevista realitzada el 26 de maig de 2007.
74. Vicente Vidal Bataller (1928- ). Entrevista 
realitzada el 19 de maig de 2010.
75. ADGPV. Assumptes generals. Llibre registre 
d’associacions (1887-1964).
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El castillo, símbolo necesario y 
fundamental donde descansa el 
peso de la conmemoración feste-

ra anual, apareció junto a nuestra fiesta 
en 1860, para dar más lucimiento a la re-
presentación de la lid entre las huestes 
de la cruz y las del creciente de luna. 

En nuestra escenografía festera existe 
un total de seis alcazabas, todas ellas 
realizadas en madera, henchidas de vi-
vencias y pasiones, lábaros y pendones, 
que  constituyen un elemento funda-
mental para las fiestas nacidas como 
rememoración de la etapa de poderío 
musulmán en la Península Ibérica.

Instaladas las tres primeras en la plaza 
Mayor, a la subida del Regall, y las tres 
restantes sobre la fachada diecioches-
ca de las Casas Consistoriales, son el 
centro de las miradas cuando son ex-
puestas por cada bando las razones de 
sus capitulaciones, que culminan con la 
puesta en escena de la conquista de la 
fortaleza, con la belleza de los textos de 
las Embajadas, mora y cristiana, y con 
una lucha, toda ella espectáculo, hecha 
de ruido, de fuego y de pólvora que aca-
ba siendo una lucha cuerpo a cuerpo, 
espada a cimitarra. 

En 1918, el IV Conde de Torrefiel y II Viz-
conde de Miranda, Vicente Puigmoltó 
y Rodríguez-Trelles (1), como gratitud 
por haber sido elegido como Diputado 
a Cortes, por el partido conservador, 
en las elecciones de febrero de ese año, 
por la circunscripción de Valencia y por 
el Distrito de Albaida a la que pertene-
cía nuestra ciudad, obsequió a la pobla-
ción con un nuevo castillo para sus fes-
tejos de moros y cristianos. 

El proyecto de la nueva fortaleza, dádi-
va a la ciudad que tanto le quería y apre-
ciaba, fue confiado al afamado y conoci-
do arquitecto Joaquín Dicenta Vilaplana 
(2), amigo personal del propio conde y 
conocedor de nuestros festejos al pa-
sar temporadas estivales en la finca de 
San Juan, en la partida de la Solana, pro-
piedad de su suegro, por aquel entonces 
cónsul de Rusia en Valencia, quien habi-
tada en el conocido y popular “carreró 
Marqués” (el nº 12 de la calle San Jaime).

Su inconfundible e imponente silueta 
sobresalió por encima de las dos for-
talezas austeras que le precedieron. 
Fue un impresionante castillo al que su 
proyectista imprimió su propio sello 
al igual que lo hizo en los edificios que 
diseñó. Influenciado por las corrientes 
modernistas, incorporó elementos ape-
gados a la tradición regional de ahí su 
modernismo valenciano que le hizo so-
bresalir tanto por su singularidad, como 
por su carácter monumental.

Su fachada era una verdadera visión. 
Sin rastrillo, su arco central facilitaba 
el paso de coches, carruajes y anima-
les mientras los dos laterales, sobre 
las aceras, el de los viandantes. Fue la 
mejor y única muestra de la arquitectu-
ra de Joaquín Dicenta Vilaplana, en este 
campo. De aspecto majestuoso y fuer-
te, almenado, desprovisto de protec-
ción con todos los elementos propios, 
era divisado desde cualquier punto de 
la plaza y de las calles adyacentes, lo 
que unido a su emplazamiento, lo con-
figuró imponente. Podrían admirarse 
todos y cada uno de los detalles: sus 
pequeñas troneras, sus “escaragüai-
tas”, “garitones” y almenas con sus sae-
teras, los leones emanando agua de sus 
bocas, el escudo de la Villa, el remate 
de la torre principal y un largo etcétera 
que hizo que tanto su silueta y hechura, 
sean una imagen de las que no se olvi-
dan y permanecen vivas en grabados y 
fotografías, donde pueden observarse 
la ubicación del embajador, acompaña-

El castillo de Fiestas de Moros y Cristianos 
obsequio del conde de Torrefiel

1918-1935
Rafael A. Gandía Vidal - Rafa Gandía Borredá

Vicente Puigmoltó y Rodríguez-Trelles, conde de Torrefiel.
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do del capitán y abanderado, en la pri-
mera planta. 

Construido en madera de pino de Sue-
cia, procedente de los pinares del Con-
de de Torrefiel, y chapado con madera 
de importación en los talleres de car-
pintería y ebanistería de los hermanos 
Ramón y Francisco Martínez Valls (3) en 
la calle Dos de Mayo nº 54, que pronto 
se convirtió en un lugar de peregrinaje 
por gentes ansiosas de conocer he-
churas y detalles de la nueva fortaleza, 
que debido a sus dimensiones suscitó 
toda clase de comentarios. Así como 
preocupación según se desprende del 
escrito presentado y signado por José 
Penadés, presidente accidental de los 
festeros, el 24 de junio, a la Corpora-
ción Municipal, que pronto daba como 
respuesta que a pesar de poseer una 
mayor área que el anterior, ocuparía el 
mismo puesto de la plaza de Alfonso 
XIII, “dejando expedito el libre tránsito 
para personas y carruajes”.  Guarneci-
do con el conjunto de piezas de hierro 
(clavos, tornillos, remaches, bisagras, 
ensamblajes…) elaborados en los ta-
lleres de carrocerías de Daniel Gil. El 
polifacético artista local, Carlos Tormo 
Martínez “Carlets” (4) se encargó de su 
pintura y decoración en un extraordina-
rio trabajo.  

Concedida la correspondiente autori-
zación a la Sociedad de Festeros para 
la instalación del nuevo castillo, según 
acuerdo del pleno municipal del 27 de 
julio, se iniciaron con presteza los co-
rrespondientes trabajos a la subida del 
Regall ante la señorial casa del Conde 
de Torrefiel, donde quedaría instalado. 
Con su presencia transformó y engala-
nó el escenario para el festejo de 1918 
afectado por la gran epidemia de gripe 
de la que fenecieron millones de per-
sonas en el mundo; del desarrollo de 
la primera guerra mundial; del precario 
estado económico de la Sociedad de 
Festeros, integrada en su mayoría por 
clase obrera; de la controversia por el 
conflicto habido con la comparsa de 

Labradores y la banda musical “La Ar-
tística” y de la reforma del camino de 
Santa Ana cuyas obras costeadas por 
varios propietarios y la propia comuni-
dad franciscana, aliviaría el deterioro 
del firme causado por el paso de las 
aguas de lluvia, beneficiando el paso 
de carruajes y caballerías.

Su impactante imagen, reflejada en 
centenares de pupilas, entre ellas la del 
Capitán General de la III Región Militar, 
Antonio Tovar Marcoleta (Madrid 1847-
1925), que acudió a su inauguración, se 
preparó para vivir sus primeras e inten-
sas jornadas festivas autorizadas por 
el gobernador civil de la provincia, Juan 
Tejón Marni, quien ante la gran afluen-

El castillo inaugurado en 1918, con una plaza abarrotada de público el día de las Embajadas.

cia de forasteros, dispuso la concentra-
ción de 12 guardias civiles más para que 
junto a los habidos en este puesto, ejer-
cieran la debida vigilancia. Pronto los 
periódicos se hicieron eco de la anual 
solemnidad, insertando en sus páginas 
la visita de diferentes personalidades 
y de la propia nobleza. En el solemne 
acto de apertura nutridas masas cora-
les acompañadas por varias bandas de 
música interpretaron el novel “Himno a 
Onteniente” dirigido por su joven com-
positor Rafael Martínez Valls, con letra 
de S. Fabrellas. Como complemento al 
singular programa, la empresa del Tea-
tro Echegaray, contrató una compañía 
de zarzuela que interpretó escogidas 
obras. 
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El atractivo y admirado programa de-
sarrollado entre los días 23 y 26 con-
taría, entre otros, con el simulacro de 
batallas entre moros y cristianos y 
el disparo de arcabuces, el desfile de 
los ejércitos de la cruz y del creciente 
de luna, luciendo las diversas compar-
sas sus vistosos trajes, debutando la 
comparsa sarracena de Chanos con un 
atavío otomano. La prensa de aquellos 
lejanos días no solo destacaba el deli-
cado gusto artístico de todas las com-
parsas, distinguiendo las de Estudian-
tes y Kábilas, esta última capitaneada 
por el conde de Torrefiel, quien hizo un 
verdadero derroche de dulces, jugue-
tes, bibelots, ramilletes, confeti y ser-
pentinas, sino los amenísimos saraos 
organizados en las casas particulares, 
como el de la casa de los condes de To-
rrefiel, que con su distinción tradicio-
nal, reunió a autoridades y personas de 
valía. La velada contó con la condesa 
viuda del III Conde de Torrefiel, María 
Rodríguez Trelles y Pérez, marqueses 
de Vellisca (Luís Melo de Portugal y Pé-
rez de Lema y Mª Manuela Enríquez de 
Navarra y Roca de Tagore), marqueses 
de la Calzada (Fernando Núñez Robres 
y Galiano –Marqués de Montortal y de 
Montenuevo y XX Barón de Alcacer-  y 
Mª Pilar Rodríguez de Valcárcel y de 
León -VII Marquesa de la Roca-), duque 
de Gaeta (Enrique Cialdini Galmes), 
barones de Santa Bárbara (Vicente 
Rodríguez de la Encina y Tormo y Asun-
ción Emilia Garrigues de la Garriga y 
Polo de Bernabé), Cónsul de Rusia en 
Valencia (Javier Ferrer Gimeno y Ma-
nuela Soler de Castro), Sres. de Ca-
latayud, Guzmán, González Hontoria, 
Iranzo, Burriel G. de Polavieja, Alonso, 
Latonda, Boscá, Sanz, Tortosa, Gil Mar-
tínez, Laporta, Micó, Montiel, Úbeda, 
Osca, Llinás, Tormo, Cerdá, Rodríguez 
Trelles, Novella, Domínguez, Delgado, 
Berenguer, Cantó Reig, Ballester, Mas, 
Pla y otros muchos, entre ellos el Ca-
pitán General de la III Región Militar, 
Antonio Tovar Marcoleta, hospedado 
en aquel palacete durante su estancia 
en la ciudad.

De su montaje y almacenamiento hasta 
su desaparición durante el trienio de la 
última guerra civil, se encargaron los 
hermanos Martínez Valls junto a sus 
respectivos hijos Ramón Martínez Mar-
tí y Francisco Martínez Bolinches.

Cada año, y hasta 1921, el festejo fue 
programado desde la sede social de los 
festeros, frente al desaparecido “Hos-
tal del Peix” en la plaza de Alfonso XIII 
y después en su actual emplazamiento 
de Mayans 15, donde se proyectaba 
el montaje del castillo para la primera 
quincena de agosto, a excepción de 
1926 cuando su noble presencia, de 
singular y magnífico atractivo, sirvió 

para formar parte de la tramoya cine-
matográfica de la película dirigida por 
Maximiliano Thous en torno a nuestros 
Moros y Cristianos, que al compositor 
inspiró, en 1905, la zarzuela del mismo 
nombre. El castillo alzó sus muros en 
los primeros días del mes para rodar 
las imágenes del film. En pretéritas jor-
nadas fueron fotografiadas las fuentes 
y se realizaron simulacros para ultimar 
el proyecto concebido y que se realizó 
en las pasadas fiestas. 

En los primeros días de abril, la Munici-
palidad concedía a la Sociedad de Fes-
teros, la correspondiente autorización 
de permanecer en su emplazamiento el 
castillo hasta finalizar la santa visita pas-
toral a las dos parroquiales locales y a la 
de la vecina población de Bocairent, que 
desde el 13 al 17 de abril, realizó el Excmo. 
y Rvdmo. Sr. D. Prudencio Melo y Alcalde, 
Arzobispo de Valencia (1923-1945). 

Singularmente ornado, al igual que las 
principales calles y edificios, el castillo 
saludo al prelado en la tarde del 13 de 
abril. Al tiempo que una recia y prolo-
gada lluvia hizo acto de presencia a la 
llegada del prelado valentino a la plaza 
de Alfonso XIII, desde sus almenas se 
derramaron gran cantidad de flores en 
el instante que atravesaba su portalón, 
donde figuraba la consigna “Cuál mis 
aguas es limpio de mis hijos el linaje”, 
utilizado por Monseñor Melo y Alcalde 
en la homilía que pronunció en el templo 
de Santa María. .

El paso del tiempo y las inclemencias at-
mosféricas dejaron su huella en aquella 
estructura de madera. El martes, 21 de 
agosto de 1934, tres días antes de que 
dieran inicio las fiestas terminantes el 9 
de septiembre con la entronización de 
la imagen del Smo. Cristo de la Agonía 
en el ermitorio de Santa Ana, el Arqui-
tecto Municipal, Camilo Grau Soler, por 
encargo verbal del primer edil, Francis-
co Montés Tormo, redactó un informe 
sobre el estado de su solidez, después 
de haber girado visita de inspección y 

Francisco y Ramón Martínez Valls, respectiva-
mente, en cuyos talleres se fabricó el castillo.
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examinado detenidamente su estruc-
tura, en el que hacía constar las buenas 
condiciones a los que se encontraban 
los “pies derechos que sostienen el en-
tramado central o mejor dicho la torre 
central”, pero no los entramados de los 
pisos que poseían escuadrillas algo de-
ficientes, por lo que recomendaba no se 
acumulará un número excesivo de per-
sonas en los mismos, por el peligro de 
derrumbamiento. Aconsejando, junto a 
las medidas consideradas por el Ayun-
tamiento, no sobrepasar el número de 
treinta personas las que subiesen a la 
torre y desde luego siempre menos de 
quince en cada piso.

El informe que analizaba el estado de 
algunas tornapuntas así como de la con-
veniencia de renovarse los entramados 
de los pisos para las fiestas de 1934 fue 
dado a conocer en la sesión del Excmo. 
Ayuntamiento celebrada en la jornada 
siguiente, en la que se acordó comunicar 
mediante oficio a la Sociedad de Feste-
ros presidida por Daniel Gil Casanova, 
los peligros que podrían alcanzarse en 
caso de no adoptar las medidas nece-
sarias, entre ellas el exceso del número 
recomendado de personas que accedie-
sen a su interior, junto a la reposición de 
algunos de los entramados y contrapun-
tas de los pisos que no los poseyesen en 
muy buen estado.

El mismo día, signaba el presidente de 
los festeros la comunicación, que se 
sumaba a las densas nieblas, tensas si-
tuaciones y serias desavenencias en el 
sartal de reuniones mantenidas por la 
Comisión mixta de Fiestas dirigida por 
el primer teniente de alcalde, Roberto 
Albert Gil de la que formaban parte, jun-
to a la representación municipal, la de 
los festeros integrada por su presiden-
te Daniel Gil Casanova, los expresiden-
tes: José Mª Selva Escolano, José Mª 
Cambra Micó y Rafael Tortosa Asensi y 
el festero Vicente Insa.

El monumental castillo, levantado año 
tras año antes de finalizar la primera 

quincena del mes de agosto, y que prin-
cipiaba la preparación de las anuales 
fiestas de moros y cristianos, cumplió 
con su misión hasta 1935, sirviendo de 
combustible durante la contienda civil 
de 1936. Durante los dieciocho años de 
vida, La fuerza de la fiesta efectuó su 
magia durante los efímeros y gloriosos 
instantes, convirtiendo la plaza Alfonso 
XIII en el crisol donde quedó fundido el 
sentir de todo el pueblo aliado con el ta-
ñer de los bronces y el sonar de las ban-
das de música para acoger el olor acre 
y rudo de pólvora quemada. Ella se con-
virtió en un campo de batalla incruento 
entregado a una orgía de explosiones, 
humo y pólvora derramada de la que so-
bresalió la épica escrita del texto de las 
Embajadas, creadas por el magistrado 
Joaquín J. Cervino Ferrero. Desde su na-
cimiento, y ante sus muros todo un foco 
de llamaradas, de voces atronadoras 
de arcabuces y trabucos, acallaron para 
dar paso a los parlamentos, a los inten-
tos diplomáticos de llegar a un acuerdo 
entre enemigos y evitar así un desenla-
ce trágico. Las voces rotundas, graves, 
amplias y sonoras de los embajadores, 
sonaron desde sus almenas. Cada uno 
de ellos, extinguidas las detonaciones 
de trabucos y arcabuces, ensalzaron, 
tras los ensayos previos de los épicos 
versos y del arte de la declamación, a 
ensalzar el ánimo por la defensa del 
suelo y la fe de cada una de las huestes. 
La historia de la fiesta registra a los si-
guientes embajadores arengando a la 
lucha decidida de la espada y cimitarra: 
Rafael Campos Fita, Roberto Sarrió Gi-
ronés, Enrique Montés Cambra, Eduar-
do Doménech Brotons, Manuel Mollá  
Olcina, Lamberto Montés Valls y Anto-
nio Lacueva Caldes.  

También desde sus almenas y ante sus 
muros, al filo del mediodía del sábado 
se desarrollaba la trama argumental del 
efímero y grácil acto del Contrabando, 
entre Marineros y Contrabandistas, que 
con su habitual escenografía y su dia-
léctica bravucona, burlesca y socarrona, 
concluía ante su portalón entre risas y 

aplausos, el humo espeso de la pólvora 
y el reparto de las mercancías de alijo. 

Testigo del silencio de algunas compar-
sas, como la de Vizcaínos integrada por 
componentes y simpatizantes del car-
lismo, lucieron los colores y hechuras 
de los militares de la época junto a su 
tradicional boina y la Artillería, popular-
mente conocida como “Cavallets”, per-
teneciente a las denominadas “Filaes de 
Caballería”, tras el festejo de 1924. Bajo 
el creciente de luna tras breve y azarosa 
vida, no alcanzó a vislumbrar el primer 
tercio del siglo XX, a pesar que mostra-
ría la exuberancia, el cromatismo y la 
variedad de sus ropajes. Exenta de os-
tentar los cargos de capitán y bandera, 
sin derecho a disparar, se hizo acompa-
ñar, al menos durante el siglo XIX, por un 
grupo de trompetas y tambores, como 
correspondía a la idea de militarización 
de esta comparsa. Sus componentes, 
montados sobre sus propios pies, con 
el caballo fabricado de cartón, papel 
pintado y cañas, sostenido con tirantes 
y pendientes de los hombros, recibían 
atractivas simpatías y admiración del 
público, que premiaba con sus aplausos 
las variadas combinaciones geométri-
cas mostradas actos como la diana. , 
perfectamente contempladas desde 
los balcones.

Protagonista de la fiesta celebrada con 
tintes solemnes asistió, tras la celebra-
ción del auto sacramental de cruces 
y lunas de 1920,  al nacimiento de los 
Moros Berberiscos y los Moros Espa-
ñoles en los albores de aquella década. 
Conoció la fiesta presidida por siete 
hombres, tres de ellos integrantes del 
ejército cristiano y cuatro del sarrace-
no. Los marineros Daniel Gil Casano-
va, José Mollá Micó y José Mª Cambra 
Micó; los moros marinos José Sanz 
Ferri y José Mª Selva Escolano y los 
kábilas Salvador Tormo Lorda y Rafael 
Tortosa Asensi, mientras rigieron la ciu-
dad como primera autoridad: Francisco 
Tortosa Francés, Joaquín Llorens y Fer-
nández de Córdoba, Antonio Colomer 
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Conca, Manuel Mompó Reig, Blas de 
Guzmán y Pérez de Lema y Francisco 
Montés Tormo.

Ante sus murallas finalizaron todos los 
actos cívicos, entre ellos la triunfal en-
trada de las huestes cristiana y moravi-
ta. Pasaron por su portalón dianas, re-
treta y  procesión general, todas ellas 
después de recorrer el histórico barrio 
de la Vila. En la plaza por él presidida se 
celebraron bailes y veladas musicales 
y desde su situación privilegiada con-

templó la procesión de la bajada de la 
venerada imagen del Smo. Cristo de la 
Agonía, muy nutrida de fieles en las que 
las comparsas iban en vanguardia.    

Vivió muchos momentos felices como 
los actos celebrados en 1924 con la 
concesión a la ciudad del Título de Muy 
Caritativa otorgado por SM. Alfonso 
XIII por el comportamiento ejemplar 
tras la noche aciaga del 22 de diciem-
bre de 1922 o la bendición en 1927 de 
unas nuevas andas para la cetrina 

imagen en la que perdió la vida en un 
accidente de tráfico, Salvador Tormo 
Lorda en el momento que presidía la 
Sociedad de Festeros. Otros menos 
felices como los difíciles años de la II 
República, cuando nuestras autorida-
des locales no presidieron sus mani-
festaciones religiosas y al clero se le 
prohibió la asistencia a las procesiones 
de 1933, celebrándose las funciones 
sacras en el interior del templo de San 
Carlos, lo que causó hondo disgusto al 
vecindario. 

El castillo ante quien hablaron las armas 
y desde sus almenas las voces potentes 
de los embajadores, asistidos por el 
calor del público que asentía atento y 
entregado a la belleza del parlamento 
entre moros y cristianos, no tuvo un fi-
nal feliz. Con su trágico desenlace hizo 
mutis por el foro de moros y cristianos. 
Los 13056 habitantes de 1935 lo recor-
daron y lo admiraron con su imagen fija-
da en fotografías. Instantáneas, obras 
magnas que hoy siguen trasladándonos 
a momentos especiales para nuestro 
disfrute, despertando la imaginación. 
Ellas nos muestran la alegría, la emo-
ción y la magia que la fiesta de cualquier 
época es capaz de generar. 

Tal vez su desenlace hubiese sido otro 
de haber vivido su mecenas que fene-
ció el primer día de agosto de 1931, y 
que a bien seguro hubiese corrido con 
los gastos de su restauración. Año tras 
año cuando Ontinyent renueva la gesta 
de su historia con el duelo de los ejér-
citos, duelo de embajadores, duelo de 
voces… su imagen, icono de nuestra 
fiesta, es un presente pasado que se 
proyecta al futuro.   
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Notas.-

(1) Vicente Puigmoltó y Rodríguez-Trelles, 
Nació el sábado 2 de marzo de 1889, era el pri-
mogénito del matrimonio formado por Enrique 
Puigmoltó y Mayans de 58 años (viudo durante 
años de Julia Fuster Marín (Enguera 1833-Va-
lencia 1879), perteneciente a una familia muy 
adinerada de la burguesía de Enguera, de quien 
tuvo dos hijos Rafael (Valencia 1866-Ontinyent 
1883) y Mª Luisa (Valencia 1867-Ontinyent 1887) 
fallecidos de tuberculosis) y María Albina Ro-
dríguez-Trelles Pérez de 31, efectuado en la 
parroquial de Santa María de Ontinyent, el 26 
de noviembre de 1886, después de haber obte-
nido dispensa matrimonial del Papa León XIII, 
por ser primos de segundo grado de consan-
guinidad. Bendijo la ceremonia sacramental el 
Rvdo. Dr. D. Vicente Martínez, párroco de Santa 
María, por comisión del M.I. Sr. Vicario General 
del Arzobispado de Valencia y del M.I. Dr. D. Ur-
bano Solumo Barrio, Subdelegado Castrense y 
Canónigo de la Metropolitana Iglesia Valentina. 

Licenciado en Derecho por la Universidad de 
Valencia y vinculado al Partido Conservador, 
fue elegido diputado por el distrito de Albaida, 
en las elecciones generales de 1918, 1919, 1920 
y 1923 durante la Restauración Borbónica. Ejer-
ció el cargo de vicecónsul de Guatemala en Va-
lencia y años más tarde el de cónsul de esta em-
bajada en España. El 8 de enero de 1912 contrajo 
matrimonio con Mª Milagro Rodríguez de Var-
cárcel y León, hija de los condes de Pestagua y 
marqueses de la Roca, en el oratorio del palacio 
de los Pestagua enclavado en la calle del Mar. 
Bendijo el enlace el P. Castelló de la Compañía 
de Jesús. Fueron los padrinos la madre del con-
trayente la Sra. viuda del III Conde de Torrefiel 
y I Vizconde de Miranda y el hermano de la no-
via, Joaquín Rodríguez de Varcárcel III conde de 
Pestagua y  VII marqués de la Roca.   

Padre de seis hijos: Milagros, Vicente, Enrique, 
Joaquín, Rafael y Mª Desamparados, falleció el 1 
de agosto de 1931, a consecuencia del gravísimo 
accidente automovilístico ocurrido a la entra-
da del puerto de l’Olleria. A primera hora de la 
mañana de ese sábado, al volante de su propio 
coche y acompañado de su hijo mayor Vicente, 
mientras su esposa ocupaba un segundo vehí-
culo con su otro hijo Enrique, se dirigía desde 
sus propiedades en Ontinyent a Valencia para 
asistir a un acto familiar.

Con regular velocidad, a su llegada a la pos-
trera vuelta del mencionado puerto y a decir 
de la crónica que relata el diario El Pueblo del 
domingo 2 de agosto: “el coche realizó un vira-
je, tomando mal la curva, por lo que D. Vicente. 
–que era el que conducía- intentó frenar,  pero 
a consecuencia de la velocidad adquirida, vol-
caron, cayendo por un terraplén, dando cuatro 
vueltas de campana y quedando sus ocupan-
tes debajo del coche convertido en un informe 
montón de astillas y hierros retorcidos, lanzan-
do voces de socorro”.

Tras los esfuerzos desesperados, pudo al fin 
el hijo salir de su angustiosa situación y al ver 
a su padre ensangrentado y aprisionado por el 
volante y el vehículo, intentó sacarle de aquel 

Integrantes del gremio local de carpinteros, 
participaron en la creación de la Sociedad “La 
Funeraria de San José”, ocupando Ramón el 
cargo de tesorero. Vinculado a la comparsa de 
Marineros, fue presidente de la Sociedad de 
Festeros en 1913 participando en la creación 
y elaboración de numerosas y bellas carrozas 
para los festejos locales. 

(4) Conocido popularmente como “Carlets”, 
Carlos Tormo Martínez (Ontinyent 1891-On-
tinyent 1960). Curso estudios en la Escuela de 
Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Su inge-
nio, inspiración y creatividad le condujeron a la 
ejecución de hermosas obras de arte. Excelen-
te artesano, fue artífice de numerosas carrozas 
y restauraciones. Diseñador de atavíos para 
moros y cristianos y dels angelets, realizó els 
“Cabets  i Gegants) en la posguerra. Construyó 
el castillo de 1939, diseñando, pintando y de-
corando el de 1948. Su constante creatividad 
es ampliamente reflejada en hogares y en un 
plural número de templos como los de Xàtiva, 
Carcaixent, Gandía, Mislata, Burjassot, Ador, 
Oliva, Asp, Mutxamel, Alcoi, Villena, Monfort y 
Crevillent
 

lugar, pero al no conseguirlo por sus serias le-
siones, llegó penosamente a la carretera a pe-
dir socorro. Momentos después llegaba al lugar 
del siniestro su esposa y su otro hijo quien junto 
a su hermano y unos labradores pudieron librar-
le con vida, del amasijo de hierros. Conducido 
a la población de Canals fueron avisados con 
urgencia los doctores López Trigo y Portaceli, 
al tiempo que el médico titular de la población, 
D. Rafael Sanchis viendo la extrema gravedad, 
analizó su estado, aplicándole algunas inyeccio-
nes de suero para reanimarle.

Los doctores López Trigo y Portaceli tras prac-
ticarle una cura de urgencia y otra a su hijo y 
viendo su estado determinaron su traslado a la 
capital para someterlo a una delicadísima inter-
vención quirúrgica, falleciendo en su domicilio 
de la calle de Vilaragut. 

Su entierro fue una imponente manifestación 
de duelo por quien por los muchos servicios 
a favor de nuestra ciudad, la afabilidad de su 
carácter… fue nombrado Hijo Adoptivo y Pre-
dilecto, Caballero de la Orden de Isabel la Cató-
lica, Académico de número de la Academia de 
Bellas Artes de San Carlos y Maestrante de la 
de Valencia.      

(2) Joaquín Dicenta Vilaplana (Castellón de la 
Plana 1888-Murcia 1960). Formado entre Bar-
celona y Madrid donde obtuvo el título en 1914 
con el número uno de su promoción. Ese mismo 
año su anteproyecto al edificio destinado a 
Casa de Correos y Telégrafos en Valencia fue 
elegido, por el jurado constituido a tal efecto, 
siendo su informe elevado al Excmo. Ayun-
tamiento. Cuatro años después, obtuvo por 
oposición, el cargo de arquitecto del Catastro 
de la riqueza urbana, dependiendo del Minis-
terio de Hacienda, en Murcia. Colaboró con el 
también arquitecto Demetrio Ribes Marco en 
determinados edificios como la Estación del 
Norte de Valencia o el de Correos y Telégrafos 
de Castellón, en la Plaza de Tetuán, de los que 
tuvo que hacerse cargo tras el fallecimiento de 
este último.

Influido por las corrientes modernistas es au-
tor del proyecto del Ayuntamiento de Alcanta-
rilla y de algunas de las casas de la burguesía de 
la industriosa villa. Restauró varios edificios y 
retablos destruidos en Cartagena durante la úl-
tima contienda civil. Intervino en la edificación 
de almacenes y viviendas tanto en Murcia como 
Espinardo, Torreagüera, Puente Tocinos y otras 
localidades de la región murciana, dirigiendo la 
restauración de la fachada del Teatro “Concha 
Segura” de Yecla en 1954. Fue miembro de la 
Junta d Gobierno del Colegio de Arquitectos 
como vocal en representación de Murcia, al-
canzando en 1951 el nombramiento como Ar-
quitecto Jefe de primera clase del Cuerpo de 
Arquitectos al Servicio de la Hacienda Pública.
Se unió sacramentalmente con María de la 
Concepción Ferrer Soler, primogénita del ma-
trimonio formado por D. Javier Ferrer Gimeno, 
cónsul de Rusia en Valencia y Dª Manuela Soler 
de Castro.     

(3) Renombrados carpinteros y ebanistas, 
nacieron en Ontinyent, en la calle Nueva 3. 
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Així com acostuma a esdevenir-se 
amb qualsevol de nosaltres, 
també la vida del nostre prota-

gonista està determinada per l’atzar 
propi del seu temps. Un temps certa-
ment convuls, ple de tombants i carre-
gat d’entrebancs, amb algun deix d’es-
perança que li sobrevindrà, sobretot, 
des de dins mateix de l’àmbit familiar.
 
Manuel Vidal  Soriano naix el 28 d’abril 
de 1896, al carrer Príncipe nº 27 (actu-
al Tomàs Valls). És la seua una família 
benestant, pertanyent a la burgesia 
local. No debades el seu pare, Arturo 
Vidal Rodríguez, ha participat en di-
versos negocis que li han proveït una 
bona renda. Ha estat procurador de la 
Societat Anònima La Salud, balneari 
d’aigües termals que a Ontinyent, a 
primeries del s. XX, congria alguns dels  
noms més insignes de la burgesia local 
i regional: l’escriptor Teodoro Llorente, 
el cardenal Primat Reig, els comtes de 
Trénor, el  cardenal Benlloch… Tam-
bé ha estat procurador d’una sèrie de 
finques esparses per la nostra ruralia, 
soci del Círculo Industrial, gerent de la 
Fàbrica de Vidre  i propietari d’un es-
tanc. Però aquella comoditat amb què 
Arturo ha proveït a la família s’estron-
ca amb un gir inesperat. El 30 d’abril de 
1912 la seua dona, Adelina Soriano Ga-
liana, és soterrada a Ontinyent, quan a 
males penes compta amb 39 anys. El 
jove Manuel acaba de complir 16 anys 
i aquell és, sense que ni tan sols ho in-
tuïsca, el colp que enceta la vida. L’ar-
ribada d’un temps que s’anuncia desa-
fiant. Que amenaça el benestar que ha 
construït el pare amb molt de treball. 
Els seus fills: Maria, Manuel, Amparito i 
Arturo, nomenats per ordre de naixen-

ça, estrenen un món on també tenen 
cabuda les adversitats. 

Enrere ha quedat el convuls s. XIX i les 
lluites que han enfrontat els liberals i els 
absolutistes per encetar la contempo-
raneïtat espanyola. Uns enfrontaments 
que s’allarguen centúria endins i que 
sumeixen l’estat en una debilitat per-
manent1. Però Manuel, que ha escapat a 
aquell s. XIX amb l’única excusa de nài-
xer-li a les acaballes, s’haurà d’enfrontar 
amb un s. XX no exempt de dificultats. 
Fill d’un temps dibuixat per la ploma de 
Cánovas del Castillo, el règim de la Res-
tauració li oferirà el primer dels enfron-
taments amb què es trobarà: la Guerra 
del Marroc.

El 4 de març de 1917 Manuel rep un ofici 
municipal que li comunica l’obligació de 
fer el servei militar a l’Àfrica. És un destí 
no desitjat. D’ençà del tractat hispa-

no-francès de 1912, que establia un pro-
tectorat d’ambdues potències sobre el 
Marroc, la situació s’havia tornat difícil. 
De primeres Espanya aconsegueix man-
tindre la tranquil·litat mitjançant pactes 
amb els caps indígenes locals. Però això 
dura el temps de vigència de la I Guerra 
Mundial. Perquè en acabar la Gran Guer-
ra es reprenen les hostilitats contra els 
indígenes alhora que es segueixen de 
reüll els moviments francesos a la regió. 
L’ambició i el deler dels gals sobre els 
dominis espanyols al nord d’Àfrica són 
públics i notoris.

L’estada de Manuel a l’Àfrica s’allarga 
per tres anys. Un període que coincideix 
amb la represa de les accions bèl·liques 
i que queda ben a prop de la desfeta 
d’Annual de 1921. Però malgrat el soroll 
de sabres Manuel es  mantindrà allu-
nyat dels enfrontaments. Per primera 
vegada escapa al combat proper i l’únic 
contacte que tindrà amb els soldats 
ferits tindrà lloc als trens que el traslla-
den a casa.

Però l’atzar ha volgut que no siga la del 
Marroc l’única guerra que Manuel visca 
de prop. El 18 de juliol de 1936 el colp 
d’estat fallit del General Francisco Fran-
co deriva en una guerra que s’allarga per 
tres anys (1936-1939) i que, al remat, 
acaba amb el somni de la República tot 
encetant una dictadura que es perllon-
garà gairebé durant quaranta anys i que 
comença amb l’amarga postguerra. Tor-
nen a traure el cap per la porta les misè-
ries socials, polítiques i econòmiques 
amb què Manuel comença a sovintejar. 
És el temps que li ha tocat viure. I ho ac-
cepta a contracor. Ell, que és poc donat 
a l’espai públic, que no s’ha significat 

Manuel Vidal Soriano (1896-1961). 
L’home i el seu temps
Kike Mollà i Vidal
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en relació en l’actualitat política, però 
que cova dins seu un compromís amb 
el progressisme propi de la República. 
Però com que no li’n queda altra, com 
que no hi ha més remei, s’adaptarà als 
nous temps com abans ho havia fet amb 
la dictadura de Primo de Rivera (1923-
1930) i posteriorment amb el període 
republicà (1931-1936). Resseguint el seu 
camí vital que passa per la pintura i del 
qual més endavant faré un esbós.

Manuel viu la guerra en dos fronts bas-
tants diferents. El primer transcorre 
a l’hospital Internacional Belga, aquell 
que les Brigades Internacionals van 
ubicar al Convent dels Franciscans 
d’Ontinyent. Durant un període incert 
es dedica a desenvolupar tota mena de 
tasques, fins i tot la de practicant, per 
tal de dur a casa els queviures neces-
saris i per a complir amb el seu deure 
envers els enfrontaments. El segon 
front, més allunyat de casa però igual 
d’estèril en l’art de la guerra, s’esdevé a 
Algemesí, població de la Ribera Alta on 
va anar a parar per desenvolupar feines 
d’intendència. Durant un temps feineja-
rà junt amb alguns coneguts del poble 
a un magatzem des d’on es dedicaran a 
subministrar menjar per al front. Fins 
que un bon dia, per a sorpresa dels allí 
presents, algú se’ls apropa per pregun-

tar pel propòsit que duen a terme. En 
efecte, la guerra ha acabat i Manuel, 
com ja abans li havia passat al Marroc, 
tornarà a escapar dels enfrontaments, 
els trets i la mort.
 
L’home i el seu món. La pintura

Ben prompte se li ha despertat la dèria 
de la pintura al jove Manuel. I per acom-
plir aquell anhel comença a sovintejar 
la casa de Vicente Montés, de malnom 
Panxeta. L’estudi està situat a tir de pe-
dra de l’ajuntament, concretament a l’in-
dret conegut com la Placeta de l’Escurà. 
I és allí on acudeix amb assiduïtat per 
rebre les primeres lliçons que formaran 
a Manuel en els coneixements més ele-
mentals en l’art de la pintura. 

Aquell ha sigut el primer contacte amb 
un món que s’intueix il·limitat. Un uni-
vers carregat de possibilitats que ofe-
reix al jove Manuel els mitjans per en-
tendre un temps que s’enterboleix i per 
expressar allò que sent i que calla de 
cara als altres. I com aquell qui deslliga 
una força imparable prompte s’adona 
que allò no té aturador. És per això que 
lluny de fugir-hi, s’hi enfronta. I decideix, 
passat l’enterboliment inicial, que es de-
dicarà en cos i ànima a satisfer els seus 
anhels fets de pintura.

De resultes de tot això s’estableix a 
València durant tres anys (1912-1915). I 
de ben segur que l’atrafegat Cap i Ca-
sal de primers de segle causa una for-
ta impressió en l’ànim assossegat del 
jove Manuel, que fins aquell moment 
no coneixia més món que aquell que 
guarden els confins del seu poble, On-
tinyent. Allí cursa estudis de pintura a 
la prestigiosa Acadèmia de Belles Arts 
de Sant Carles de València, ubicada 
llavors a l’antic Convent del Carmen. 
Aquella estada es presenta com una 
oportunitat, un privilegi que  amb tota 
seguretat li permet assistir a classes 
impartides per mestres que més en-
davant es forjarien un nom dins l’àmbit 
de la pintura. Ens referim a Francisco 
Domingo, Mongell, Garnelo o Martinez 
Cubells2. I també conèixer de primera 
mà les grans pintures valencianes del 
gòtic, les renaixentistes i també les 
barroques.

Una vegada acabats els estudis i des-
prés del servei militar abans esmen-
tat, Manuel es desplaça a Barcelona. 
Ha entès que si vol ser papa ha d’anar 
a Roma. I aquella ciutat que reflecteix 
el món sota la pàtina de la dictadura 
de Primo de Rivera l’acull carregada de 
possibilitats. L’excusa li la proporciona 
l’Expo Universal que es celebrarà entre 
el 20 de maig de 1929 i el 15 de gener 
de 1930. La ciutat comtal es prepa-
ra per a projectar al món una imatge 
renovada, pròspera i d’avantguarda. I 
aquesta proposta es tradueix en una 
profunda renovació que requereix, en-
tre altres, d’artistes que, com Manuel, 
busquen una oportunitat per a veure el 
cel obert.

Manuel arriba a la ciutat de Barcelona 
el 1925 i s’estableix al carrer Roquefort, 
prop de la plaça Espanya. El pis és propi-
etat de la seua germana Maria, que ja fa 
anys que hi viu allí amb el seu marit José 
Diaz Gimeno. Són anys de prosperitat 
econòmica. A Manuel no li falta la feina 
i participa en nombrosos treballs deco-
ratius i ornamentals als palaus de Pe-Matrícula Real Academia de Belles Arts de Valencia
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dralbes i Montjuïc. L’exposició Universal 
li ofereix la possibilitat que el seu talent 
s’encarregarà d’ampliar. A mesura que 
pot demostrar la seua destresa amb el 
pinzell va guanyant clients particulars, 
desvinculats de l’Exposició. I així és com 
comença a treballar en feines privades 
en companyia d’un soci del qual sabem 
ben poc. 

Però el temps de Barcelona s’acaba i 
Manuel decideix tornar a Ontinyent el 
1928. El soci no entén res. No compren 
per què renuncia a una vida acomodada, 
a un futur que s’albira agradós. Falten 
pocs mesos perquè s’inaugure l’Expo-
sició Universal. Però allò que no sap, 
perquè Manuel no li ho ha transmès, és 
que hi ha raons de pes que l’empenyen a 
tornar a la Vall d’Albaida. Ben cert és que 
el nostre protagonista no ha congeniat 
amb el tràfec d’una ciutat com Barce-
lona. Reservat com és, amant de la so-

ledat i la discreció, sent que la immen-
sitat que l’envolta l’ofega. No s’hi troba, 
malgrat les possibilitats que li ofereix la 
ciutat per al desenvolupament del seu 
art i per a l’enriquiment material, menys 
important per al pintor. La segona raó 
és indefugible.

Poc abans de tornar a Ontinyent de ma-
nera definitiva Manuel acudeix al poble 
per passar les vacances de pasqua. Allí 
coneix a Maria Bernabeu Gimeno. L’idil.
li és immediat i s’esdevé amb una rapi-
desa més que considerable. En pocs 
mesos la dona quedarà encinta. La raó 
que li falta a Manuel per tornar-se’n a 
casa.

Quan encara no fa un any que es conei-
xien, el 1929, Manuel i Maria es casen a 
l’església de Santa Maria d’Ontinyent. 
Prop d’allí, a la placeta de Sant Roc, es 
troba el domicili amb què s’estrenen 

com a matrimoni. L‘exposició Universal 
de Barcelona, aquella que modesta-
ment Manuel ha ajudat a decorar, s’inau-
gura amb la presència dels noucasats 
que han acudit a la ciutat amb l’excusa 
del viatge de noces.

Passats uns anys, i de nou a Ontinyent 
on la parella s’ha establert definitiva-
ment, s’esdevé un nou canvi en el domi-
cili conjugal. En aquell moment Manuel i 
Maria conten ja amb els seus tres fills: 
Arturo Vidal Bernabeu (que naix el 23 
de desembre de 1930), Manolo Vidal 
Bernabeu (que naix l’11 de juny de 1935) 
i Eduardo Vidal Bernabeu (nascut el 28 
de novembre de 1934). Les necessitats 
d’espai, doncs, s’amplien. Però no només 
per l’augment dels membres de la famí-
lia. També per la necessitat de Manuel 
de posseir un espai on ubicar el seu ta-
ller de pintura. Amb aquell propòsit es 
traslladen a l’hort de Don Blas, l’antiga 
casa on abans de la guerra estiuejava 
el cardenal Benlloch i que es situa allà 
on hi ha, en l’actualitat, el carrer Pintor 
Segrelles. La casa és amplíssima. Car-
regada d’espai per allà on es mire. Hi ha 
un hort de prop de dues fanecades i una 
torre com a elements més significatius. 
I és aquell l’indret que ocupa Manuel 
per instal·lar el seu taller. Un espai en-
lairat inundat per la llum necessària, on 

Manuel amb el seu fill Arturo
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terès pels diners, per tot el que és ma-
terial, fan que la vida de Manuel s’enfile 
per camins molt diferents dels que havia 
viscut en la seua infantesa. Malgrat això 
a la família no li falta de res. Són temps 
de necessitats compartides. Pot ser per 
això que amb allò just i necessari per a 
viure tothom es conforma.

Allà pels volts de l’any 1945 Manuel co-
mença a impartir classes al Patronato 
de la Juventud Obrera, popularment 
conegut com “El Patronato”. Abans que 
arribe Manuel, és el Pare Cervera l’en-
carregat d’impartir mestratge però el 
seu traspàs obri la necessitat de buscar 
un substitut. El pare Arbona, que coneix 
a Manuel del seu període al Convent 
dels Franciscans d’Ontinyent (on ha 
treballat, també, reconstruint l’església 
malmesa per la guerra i, per tant, coneix 
les seues possibilitats dins el món de la 
pintura) li ofereix el lloc que ha quedat 
recentment vacant. Manuel accepta 
l’encàrrec així que cada dia, a mitjan ves-
prada, es dedica a transmetre els seus 
coneixements i la seua experiència. I ho 

fa corregint els treballs (làmines, sobre-
tot) que els alumnes copien d’algun bust 
que l’escola guarda. Mentre el mestre 
revisa la feina i corregeix allò que con-
sidera oportú. Entre aquells alumnes fi-
guren alguns autors que posteriorment 
van continuar aquell noble art en l’àmbit 
local: Teodoro Valls, Ramón Insa o Fran-
cisco Bolinches. Manuel s’està prop de 
tres anys i escaig impartint aquelles 
classes que, tot siga dit de passada, no 
eren remunerades.

Manuel Vidal Soriano mor el 21 de no-
vembre de 1961. A la localitat on va nài-
xer, Ontinyent, i on va desenvolupar la 
seua vida i part de la seua carrera. 

Algunes consideracions sobre la tra-
jectòria artística de Manuel

Tres són les raons per les quals en l’actu-
alitat resulta tan difícil fer una valoració 
precisa de l’obra de Manuel Vidal.

En primer lloc cal destacar la pèrdua de 
gran part de la seua obra. Diversos mo-

allunyar-se de tot i de tots per submer-
gir-se en aquell món de llenços i pintu-
res, quadres, esbossos, cavallets,… 
La casa era tan gran que el lloguer els 
ofega. És per això que Manuel troba la 
solució: dividirà els espais perquè puga 
encabir-se una altra família. I és així 
com arriba a l’hort de Don Blas la família 
formada per Amparo Insa i José Montés 
Calabuig amb els seus tres fills.  Però la 
casa continua essent gran i les neces-
sitats moltes. Així que, després inclús 
de dur-se a terme la partició, arriba una 
altra família per a compartir domicili 
amb Manuel i els seus. En aquest cas 
serà la parella formada per Enriqueta 
Bernabeu Gimeno, germana de la seua 
dona Maria, i Vicent Munyoz Alemany, 
que arriben a la nova casa acompanyats 
dels seus 6 fills.

Lluny queden els temps de bonança de la 
seua infantesa, lluny la profusió de tre-
balls que oferia Barcelona. Són temps 
d’estretors per a Manuel i la seua famí-
lia. La determinació de viure el somni de 
la pintura i la manca total i absoluta d’in-

Arturo, el fill major de Manuel, junt a una de les obres de l’artista
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tius s’han conjurat per a què aquest fet 
s’esdevinga. Per una banda hi ha la gran 
quantitat de llenços, làmines, etc… que 
els descendents han perdut, fet malbé o 
han eliminat voluntàriament. Fent palès 
que el repte últim de cada autor ha de 
ser el d’assegurar la supervivència del 
seu treball. Condició imprescindible per-
què les generacions futures hi tinguen 
accés. Quantes obres s’hauran perdut al 
llarg de la història per aquest motiu? Un 
exèrcit de llibres, pintures, escultures, 
films… que hui són al calaix de la histò-
ria i del qual mai els rescabalarà ningú. 
Un univers de significats i bellesa, altre 
paradís del qual som expulsats.

Per altra banda també hi ha la pèrdua del 
suport original amb què es van materia-
litzar les obres. En efecte, moltes de les 
obres de Manuel foren pintures murals 
o decoracions a domicilis particulars 
que hui, simplement, ja no existeixen.  

Un altre motiu és l’extrema fragmen-
tació dels treballs que encara resten. 
Hi ha algunes obres a Uruguai (país on 
van acudir les germanes de Manuel a 
viure i on es van endur una part de la 
seua obra). Altres repartides a domici-
lis particulars aliens a la família que les 
han heretat dels seus avantpassats i de 
les quals no es té constància. Ja he dei-
xat escrit que Manuel va treballar, entre 
d’altres, per a la burgesia local que volia 
adquirir el seu art per a moblar els domi-
cilis o negocis particulars. I per últim hi 
ha la part més important d’obres que es 
coneixen, aquella que hui roman reparti-
da entre els descendents dels tres fills 
de Manuel: Arturo, Manolo i Eduardo.

L’última de les raons que vull destacar 
és la impossibilitat d’assignar obres fe-
tes per Manuel i que no li són atribuïdes. 
La raó principal: no van ser signades per 
l’autor en el moment de realitzar-les. 
Totes elles consten en la nòmina d’al-
tres pintors que sí se les van atribuir. 
Pertanyen a aquest grup els nombrosos 
treballs que Manuel va fer a diferents 
esglésies d’Ontinyent. I el motiu de la no 

signatura resulta evident per als seus 
descendents: malgrat que els nombro-
sos treballs realitzats Manuel no comp-
tava entre les seues prioritats treballar 
per a l’església. A més, cal apuntar tam-
bé que part d’estes obres les va realit-
zar com a part d’algun grup del qual, més 
tard o més prompte, va allunyar-se per 
motius que més endavant esbossaré de 
nou.

Arribats a este punt només ens resta 
el conjunt d’obres que han sobreviscut 
als avatars abans descrits per analit-
zar el treball de Manuel. Es tracta d’un 
conjunt de treballs significatius, resca-
balats en part però  no catalogats, que 
representa una part menor del conjunt 
dels seus treballs però que ens resulta 
suficient per a esbossar algunes línies 
que ajuden a descriure la trajectòria 
del pintor. I a aquest afer es va dedi-
car l’amic Joan Barberà que va veure 
en aquelles obres un camí clar a través 
del qual poder llegir l’evolució del tre-
ball de Manuel. Segons Joan es poden 
destacar tres períodes en la trajectòria 
de Manuel. El primer correspon al pas 
per la Reial Acadèmia de Belles Arts de 
Sant Carles de València. Corresponen 
a este període una sèrie de dibuixos 
sobre paper que encara hui es conten 
entre els més abundants de la seua 
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obra. Datats en la dècada de 1907 a 
1917 ens va deixar Manuel Vidal una 
sèrie d’estudis traçats amb seguretat i 
mestria; “Gitana vella amb mantó”, o la 
sèrie de còpies d’escultures clàssiques 
gregues implantades al paper, que ens 
donen una mostra molt definida de la 
vocació de Manuel i la seua voluntat de 
dominar els més variats estils”. 

El segon període queda delimitat per 
la seua tasca com a pintor-decorador. 
Una sèrie de treballs que va dur a terme 
per a guanyar-se el pa i que tenen en la 
diversitat el seu tret més destacat. Ma-
nuel va pintar i decorar a Barcelona, com 
ja ha quedat escrit abans. Però també 
va treballar a domicilis particulars de 
la gent benestant d’Ontinyent així com 
va realitzar nombroses intervencions a 
les esglésies locals després de la Guer-
ra Civil. Període d’efervescència per a 
molts artistes locals, cridats a restaurar 
aquelles obres que s’havien fet malbé 
de resultes dels enfrontaments ante-
riors. I és precisament en els treballs 
realitzats a les esglésies locals, però no 
només en aquests, on Manuel perd una 
part de la seua obra. Ja he apuntat abans 
que el fet de no signar-los fa impossible 
que hui li’ls puguem atribuir. Al respecte 
esmentaré les paraules d’Ignasi Gironés 
Sarrió que en un article anterior apa-
regut en aquesta mateixa revista 3 feia 
esment de les possibles atribucions de 
Carlos Tormo “Carlets”, entre d’altres, 
de part de la feina de Manuel. La qüestió 
és que Manuel i Carlos Tormo van tre-
ballar plegats en més d’una ocasió. Les 
desavinences entre ambdós pintors van 
fer que prompte Manuel abandonara la 
col·laboració, però part de la seua obra 
mai se li va atribuir. Igual va passar amb 
les intervencions que feia als temples 
d’Ontinyent i que prompte abandona-
va. Les raons les he apuntades abans: 
relacions més que peculiars amb el món 
material i eclesiàstic. 

Abans, però, he esmentat la diversi-
tat de la seua obra. Perquè Manuel no 
només va pintar llenços, làmines o va 
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decorar edificis. També va dissenyar lo-
gotips (com el que va fer per a la ràdio 
de Salvador Miquel Lluch i que més tard 
es va emprar per a la televisió comarcal 
MK), cartells de festes, carrosses i va 
participar en la decoració de betlems 
per a la parròquia.

Finalment hi ha el tercer i últim perí-
ode, els treballs i estudis de pintura i 
cavallet. Són nombrosos els llenços que 
hi ha repartits arreu, ja ho he apuntat 
abans. Molts d’ells còpies d’altres pin-
tors famosos com Velázquez, Murillo, 
Isidore Pils,… i altres de gestació prò-

pia. Destaquen els clarobscurs, la cura 
per l’escenografia i el tractament de la 
llum. I pel que fa a les temàtiques tenim 
des de temes històrics “Rouget de Lisle 
cantant la marsellesa” (còpia de Isidore 
Pils), temes religiosos (Ecce Homo, cap 
de filòsof,…) i una sèrie de naturaleses 
amb paisatges, flors i fruites.

Apunt final

Amb anterioritat a este text hi ha hagut 
tres temptatives de donar a conèixer al 
públic l’obra de Manuel Vidal Soriano. 
Cadascuna d’elles amb sort desigual.

La primera de la qual tenim constància 
és la que va dur a terme Elias Gisbert 
l’any 1990 en qualitat de “President de 
l’àrea d’Urbanisme” de l’Ajuntament 
d’Ontinyent. Fou des d’aquest càrrec 
que va intentar organitzar una exposi-
ció, amb el suport de Caixa Ontinyent, 
per a donar a conèixer la vida i obra de 
Manuel. Prova d’això és una carta data-
da del 29 de juny de 1990 que encara 
serva la família del pintor. En aquest 
document Elias proposava la seua ini-
ciativa a la comissió de govern. En altra 
carta posterior, datada el 18 de juliol 
de 1990 i dirigida a Arturo Vidal Berna-
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Notes:

1. Elizalde, M.D, Guerrero, A.C, Sisinio Perez, J, 
Rueda, G, Sueiro, S. Historia contemporánea 
de España (1808-1923). Ediciones Akal
2. Llin, G i Barberà, J:  Manuel Vidal Soriano, un 
pintor bohemi. Associació de Veïns del Llombo, 
2010.

beu, fill major de Manuel, el secretari 
de l’Ajuntament d’Ontinyent informa 
que la Comissió de govern va aprovar 
per unanimitat considerar com a molt 
interessant la proposta d’Elias per a 
organitzar una exposició amb la col·la-
boració de Caixa Ontinyent. Es com-
prometien a donar càrrec al senyor de-
legat de cultura con el fin que efectue 
los preparativos oportunos. No sabem 
del cert què va passar després d’això. 
L’única certesa que tenim és que final-
ment l’exposició no es va celebrar així 
que la primera temptativa de rescaba-
lar la memòria de Manuel va caure en 
l’oblit. 

La segona oportunitat és la que va 
dur a terme Ignasi Gironés Sarrió l’any 
2005. Així, en aquesta mateixa revista 
Almaig, va escriure l’article Les res-
tauracions en les pintures murals del 
rellotge de Sol i Els Sants de la Pedra 
en Ontinyent. Part I: Notes sobre les 
obres, el possible autor i els antics 
restauradors. En l’esmentat article Ig-
nasi Gironés apunta la participació de 
Manuel Vidal en alguns treballs duts a 
terme a Ontinyent alhora que li perfila 
una breu biografia. 

La tercera acció que es va dur a terme 
al voltant de la vida i obra de Manuel 
Vidal Soriano fou l’exposició Manuel 
Vidal Soriano, un pintor bohemi. Or-
ganitzada per l’Associació de Veïns del 
Llombo del 8 al 17 d’octubre de 2010. 
Així, al local de l’associació es va pre-
parar l’exposició amb un bon grapat 
de pintures de Manuel. També es va 
editar per a l’ocasió un opuscle escrit 
per Guillem Llin i Joan Barberà on es fa 
un repàs de la vida i obra del pintor. La 
inauguració va comptar amb la presèn-
cia dels tres fills de Manuel així com 
dels seus descendents.

3. Gironés Sarrió, I: “Les restauracions en les 
pintures murals del rellotge de Sol i els Sants 
de la Pedra en Ontinyent. Part I: Notes sobre les 
obres, els possibles autors i els antics restaura-
dors”. Edita: Associació de fiestas de la Purísi-
ma – Ontinyent. 2005. Pàg. 74-79.
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Segons explica un document dipo-
sitat en l’Arxiu Històric Nacional, 
el dia 19 de juny de l’any 1588, va 

tenir lloc un acte de fe en la plaça de la 
Seu, dita dels Apòstols, de la ciutat de 
València, en el qual, entre d’altres perso-
nes, va ser relaxat i lliurat a la justícia i 
al braç seglar el veí d’Ontinyent, Amador 
de Molina, mulat, condemnat per delic-
te nefand de sodomia.

Encara que no ha sigut possible establir 
els antecedents familiars ni la proce-
dència del dit Amador, el que és cert i 
indiscutible és que, en el moment de ser 
denunciat i capturat per la Inquisició, 
tenia casa a Ontinyent, on vivia, casat i 
amb una filla, ja major.

En el seu procés apareix una declaració 
d’un testimoni que pot ajudar a datar 
l’edat del subjecte. Així, quan Bartolomé 
Hernández, porter de Biar, li diu a Juan 
Lezcano (porter també): “mira que diuen 
ací del vostre sogre”... Amb açò podem 
deduir aproximadament la seua edat si 
ja tenia una filla en edat de meréixer.

A aquest Bartolomé Hernández, se li 
descriu com a porter i coneix la família 
d’Amador de Molina perquè havien de 
ser companys de fatigues, ja que tant 
Juan Lezcano, com el seu sogre Amador, 
també tenien l’ofici de porter, com així 
ho defineix el procés, i que havia de ser 
una activitat semblant en l’actualitat a 
la de carter. Es dedicava a portar lletres 
i comunicats oficials. “Correus del car-
rer”, com diria Pedro de València .

Aquesta professió a Amador de Molina 
li permetia una gran mobilitat i la seua 
activitat delictiva es va propagar per 
tota la geografia pròxima a Ontinyent, 
des d’Algemesí fins a Oriola, com des-
criurem amb més detall.

Pel color de la pell – negre o mulat - es 
podria deduir que Amador no era oriünd 
d’Ontinyent, perquè en tot el procés 
s’insisteix sempre a recalcar aquesta 
dada cromàtica. Ens ha sigut impossible 
deduir el seu origen i si va nàixer lliure o 
es va convertir en llibert. Sí que s’asse-
gura que és cristià batejat, però no uti-
litzen el terme vell, per la qual cosa ens 
podríem decantar perquè fóra morisc, 
encara que el dubte l’estableix el seu 

ofici, correu, i el seu lloc de residència, 
Ontinyent.

Tractant de definir el seu perfil, llegim 
a Ana María Arribas que diu que els 
prototips de culpats per sodomia eren, 
en general, homes joves o molt joves, 
la majoria solters, desarrelats, estran-
gers, esclaus, turcs o moriscs, però 
Amador no hauria de ser molt jove.

Deixant de costat els senyals d’identi-
tat i mirant la seua vida, el que resulta 
espectacular és l’abundant activitat 
delictiva, cosa que no em sembla de 
gust exposar en aquest article - per 
semblar-me escatològic, en el sentit 
de groller-, perquè aquesta descripció 

Un veí d’Ontinyent mor en la foguera,
executat per la Santa Inquisició, en 1588
Ignacio Gironés Guillem

Esta és la història d’Amador de Molina, negre o mulat,
habitant de la ciutat d’Ontinyent en el segle xvi

1
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s’assemblaria més a una novel·la porno-
gràfica per l’exhaustiu detall amb què es 
recrea el document i, per això, em limite 
a remetre els lectors interessats  al do-
cument, del qual he fet la corresponent 
referència en la corresponent nota al 
final de l’article. Confirmant el que indi-
ca Jaume Riera, les poques sentències 
completes que es conserven de la Inqui-
sició són “pura pornografia de la millor 
qualitat, precisa en les descripcions i 
amb fets reals, no fingits; la morbositat 
de la seua lectura aconseguiria hui co-
tes superlatives”. Per això quasi totes 
eren publicades sense detalls o a porta 
tancada, de manera que la majoria s’han 
perdut .

Amador de Molina, quan va ser sen-
tenciat, havia reconegut, en un primer 
moment, trenta-quatre trobades car-
nals, encara que després, en el moment 
menys pensat, deixa caure que “potser 
se li havien oblidat” altres quinze.

La promiscuïtat d’Amador de Molina, el 
“ací et pille, ací et mate”, ens suggereix 
que hauria de gaudir d’un cert atractiu 
o popularitat, perquè ens resulta difícil 
poder abastar tant la successió de les 
trobades com la dispersió geogràfica, ja 
que era morisc, mulat i major.

En la relació de trobades que se li atri-
bueixen en el judici, s’utilitza alternati-
vament i indiscriminadament per a fer 
referència a les seues víctimes el terme 
mosso i el terme morisc, per la qual cosa 
arribe a la conclusió que no es fa cap 
distinció per motius de raça o de religió. 
Arribe fins i tot a pensar que seria més 
fàcil que induïra al delicte un cristià vell 
a un morisc que a l’inrevés perquè, se-
gons la tradició, la comunitat cristiana 
vella sentia veritablement repulsió da-
vant dels seus veïns moriscos. 

Respecte a la procedència d’Amador, 
encara que he esmentat el meu desco-
neixement, s’ha d’estipular el fet que 
abans d’arribar a Ontinyent, havia sigut 
bandejat de Caravaca, per quatre anys, 

de Múrcia (on havia sigut botiguer al 
costat de la porta del Azoque), per deu 
anys, on a més havia sigut  empresonat 
per aquest motiu. També havia sigut 
empresonat a Mula, però ell s’apressa 
a puntualitzar que allí no havia sigut per 
aquesta causa, com si amb açò li llevara 
gravetat al delicte. Amb aquests ante-
cedents no resulta difícil suposar que 
arribaria a Ontinyent a la recerca de 
nous aires, per a posar terra pel mig.

Però per a narrar de manera ordenada 
com aquest home va arribar a patir tan 
horrible final, tal vegada hauria de co-
mençar per explicar com es van produir 
els fets:
El dia nou de gener (perquè la primera 
denúncia es va fer el dia deu de gener) 
de 1588, viatjaven cap a Ontinyent qua-
tre viatgers: un era castellà, de Chinchi-
lla, i un altre d’Aragó i, al costat d’ells, ca-
minaven Amador de Molina i un jove xic 
anomenat Juan Bautista Alemany. Es-
tant a l’altura de la ciutat de Biar se’ls va 
fer de nit i van cercar una fonda, que era 
d’un tal Cazorla, de Biar. Amador de Mo-
lina s’obstinava a seguir avançant per a 
escurçar més el camí, juntament amb el 
xic, però els altres companys el van con-
vèncer perquè feren nit allí tots junts. El 
cas és que, encara sense clarejar, Ama-
dor va obligar el xic a posar-se en camí 
sense avisar els altres dos companys de 
viatge. Eixint de la posada, en el camí al 
costat de les muntanyes (en la font que 
aquesta al peu de la muntanya), es van 
distraure una mica de la ruta, i Amador 
va abusar del xic. Acabat el seu propòsit 
va recomanar al jove que romanguera 
en la pròxima posada (la venta de Tello), 
perquè en breu arribarien els altres ca-
minants i que amb ells podria arribar a 
Ontinyent. D’aquesta manera, ell va eixir 
davant.

Efectivament, al poc temps van arribar 
els altres dos i el xic els va explicar el 
que havia ocorregut. Una vegada arri-
bats a Ontinyent i instal·lats en la fonda 
de Nofre Navarro, van preguntar per la 
justícia local i van donar part del succés 

als familiars de la Inquisició (Jerónimo 
Llinares, prevere, comissari del sant 
ofici, Gaspar Joan Sancho, “poticario”, 
Jaime Romeu i Jerónimo Colomer, fami-
liars del sant ofici). Identificat ràpida-
ment Amador de Molina, va ser posat 
en la presó juntament amb el xic, com 
a principal testimoni del fet ocorregut.

A partir d’aquest moment s’inicia un 
procés que se situarà en dues ciutats. 
Primer es van obrir les diligències a On-
tinyent, on es van prendre els primers 
testimoniatges i es va avaluar la grave-
tat del delicte i després es va traslladar 
tot el procediment a València, al tribu-
nal de la santa Inquisició de la ciutat i a 
les seues presons secretes on van ser 
tancats els dos protagonistes.

Un fragment del document diu així:
Mandamos a vos, Miguel Gamir, algua-
zil deste sancto officio, que luego que 
este nuestro mandamiento vos fuere 
entregado, vays a la villa de Ontinien-
te y otras qualesquier partes y lugares 
que fuere necesario, y prendays el cuer-
po de Molina, mulato, preso en la carçel 
de Ontiniente, donde quiera que lo ha-
llaredes [página 3 del proceso]

Serà ací, ja a València, on, posat a tur-
ment, va començar a declarar Amador 
de Molina tota la seua extensa activitat, 
que encara que no va ser la causa prime-
ra de la seua detenció, sí que acabaria 
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sent concloent per als seus interessos. 
Aquest procés comença el 12 de febrer 
i conclou el 6 d’abril de 1588.

Del que declara es podria parlar de dos 
moments separats: mentre va roman-
dre en la zona de Múrcia i quan es va 
traslladar a viure a Ontinyent. (cal dir 
que els escrivans del procés mai es van 
aclarir amb el nom de Ontinenti, Onti-
nienti, Ontiñent, etc.). D’entre tots dos 
moments es pot confeccionar un mapa 
de l’itinerari que van generar les seues 
correries: la seua àrea d’actuació.

El problema a l’hora de referir les ciutats 
en les quals va tenir algun tipus de rela-
ció o trobada amb joves és que, si s’ex-
posen per l’ordre cronològic dels fets, 
podem dificultar la localització, per la 
qual cosa les expose en ordre alfabè-
tic, i en nota adjunta, al final de l’article, 
les dates en les quals van ocórrer les 
trobades, si ben no tots estan datats. 
D’aquesta manera Amador de Molina 
va cometre pecat de sodomia a Albai-
da, Albatera, Alcoi, Alfarrasí, Algemesí, 
Asp, Biar, Bocairent, Callosa, Caravaca, 
Castelló del Duc, Coix, Crevillent, Elx, 
Elda, Ibi, La Granja, Montitxelvo, Mula, 
Múrcia, Novelda, Ontinyent, Oriola, Pe-
trer, Quesada, Vallada i Vilallonga. Tots 
aquests llocs magnifiquen la dimensió 
dels múltiples viatges i la despropor-
cionada activitat sexual. El seu ofici de 
carter-portador li permetia recórrer les 
diverses localitats sense alçar sospita 
de cap tipus i, al mateix temps, conéi-
xer molta gent. A l’hora de confeccionar 
aquesta relació de pobles no he tingut 
en compte el lloc d’origen de les vícti-
mes. Pot haver-hi un xic d’Olleria que ha 
estat en contacte amb Amador a On-
tinyent, per exemple. El mateix cas es 
dóna en gran part de les trobades.

Encara que solament se citen vint-i-set 
pobles diferents, en molts d’ells les tro-
bades es van repetir en diverses ocasi-
ons, per la qual cosa els seus contactes 
van resultar molt més freqüents del que 
en principi es dedueix.

Un altre aspecte molt significatiu en 
la documentació és com es descriu la 
temporalitat, que es converteix en un 
capítol molt curiós. La memòria narrati-
va d’Amador no va aconseguir més d’un 
parell d’anys, però la manera de comp-
tabilitzar-los, a través de les tasques 
del camp, ens obliga a situar les dates 
de manera aproximada. Ell situa les 
seues accions “pel temps de les figues; 
amb la verema; en la sega; en el temps 
dels melons, etc.”, com també es detalla 
en la nota al final del text.

Fins i tot hi ha una altra temporalitza-
ció també molt suggeridora, doncs me-
sura el temps dels contactes carnals 
amb credos o amb  ave marías: “i ho va 
tenir dins per espai d’un credo” (pàg. 
71)… “molt poc espaçio, que seria com a 
temps d’un ave María” (pàg. 124).

Quant a la tipologia dels seus clients, 
generalment són joves d’entre divuit 
i vint-i-cinc anys, camperols i d’oficis 
populars, excepte un parell de perso-
nes una mica més influents com el fill 
o criat de Borriqui “el vell”, de Novelda 
(“que té la casa més ençà de la plaça” 
pàgina 102). L’acusat no sap exacta-
ment la relació del morisc amb el tal 
Borriqui. Si repassem el llibre El Tiem-
po de los moriscos en la Baronía de 

Novelda9 veurem que dos moriscs de 
la saga van arribar a ser “jurats” i fins i 
tot un va arribar a ser justícia civil i cri-
minal, la qual cosa els infereix una cer-
ta categoria social. Una altra víctima, 
amb possibles, va ser Rodrigo Her-
rimen d’Asp, pagès, com el seu pare, 
el qual li va pagar amb un tros de pa, 
“perquè era pobre” (pàg. 44), o Pedro 
López, amo de la venta a Biar (pàg. 87).

Entre els oficis també apareixen un 
parell de porters, com ell, un parell 
de carnissers, un vidrier, un venedor 
d’espècies, un saboner, un peraire i un 
oller.

Els escenaris on s’efectuaven les troba-
des també són molt variats i de contin-
gut molt expressiu. Així cita una troba-
da en l’horta al costat del monestir de 
les monges, a Ontinyent, paratge que en 
l’actualitat coneixem com “el Llombo”. 
Però els llocs més comuns van ser les 
cuines de les ventes, pallers, camps i 
hortes, encara que també descriu altres 
llocs més exòtics com un pont al costat 
del riu, darrere d’uns munts de sosa, al 
costat d’unes tàpies, darrere d’uns es-
barzers, prop del “fossar dels moriscs” 
(pàg. 74), en un “assecador de panses” 
(pàg. 105), o estant “hechado en una xal-
ma suya” (pàg.84).

Ciutats escenari dels seus encontres.
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A més, es donen un parell de passatges 
que resulten atractius de descriure per 
diferents motius: un es va produir en 
unes festes organitzades en el poble de 
la Granja, prop de Coix, per motiu d’unes 
noces, on caminaven tots ballant (pàgs. 
94 a 97). El tal Amador de Molina es va 
instal·lar en un carro, perquè no hi havia 
posada, i en aquesta ocasió, més d’una 
dotzena de xics van acudir a fer-li una 
visita!…

L’altre esdeveniment que també mereix 
una descripció especial és el que va 
ocórrer a Ontinyent: : “Item dixo que en 
la dicha villa de Ontinyente, abra siete 
u ocho meses, tenyendo este (Luis de 
Olleria) una cueva alquilada, de las que 
están enzima del rio, yvan allí algunos 
hombres a jugar”… va tenir una trobada 
amb aquest.

Un altre element punible per al Sant 
Ofici, que podia agreujar la situació del 
reu, consistia en el fet d’haver percebut 
remuneració pels seus serveis. Sembla 
que no va ser molt habitual en Amador 
requerir el pagament dels serveis, ja 
que a més d’aquell moment en què va re-
bre un tros de pa, solament en un parell 
d’ocasions es torna a esmentar un co-
brament. Una vegada, per Nadal, va ser 
ell qui utilitze com a reclam una oferta: 
“por las fiestas de Navidad más cerca 
pasadas, que dijo a este testigo que vi-
niese a su casa (pág. 39) y le combidaba 
a orelletas. Y este testigo le respondió 
que se fuese en hora mala, que no lo 
quería ver a él ni sus orelletas”. A Mon-
tixelvo, a un mosso de la Pobla del Duc 
li va demanar “si tenía algún dinero que 
le dar”…” Y le dio quinze reales porque 
durmiese con el dos noches e hiziese lo 
que quisiese” (pàg. 83). En una altra oca-
sió “abrá ocho meses en un lugar que se 
llama “la ombría” o la solana, ques de 
los frailes de Valdigna, le convidaron a 
este a beber” (pág. 99). Res més se sap 
de cobraments, llevat que un tallador de 
carn de Callosa li va donar una magrana 
(pàg. 102).

El text del procés a Amador de Molina, 
mulat d’Ontinyent, aporta també una 
graciosa descripció d’algunes peces ín-
times de la vestimenta masculina de les 
quals destaque els “gregüescos”10, o los 
“zaragüelles”11, dels quals diu que un por-
tava uns “zaragüelles fraylescos”. I  Mo-
lina caminava amb un sarró a l’esquena i 
una bota lligada en la cinta.

A Amador de Molina poques vegades 
se li va insultar o va tractar malament 
durant la seua agitada vida. A més, les 
dues expressions amb les quals se li de-
fineix no suposen cap malícia. Solament 
una vegada se li va increpar a Múrcia 
com “bujarrón” (pàg. 39) i en una altra 
ocasió se li descriu, en al·lusió al seu 
comportament dient: “vuestro suegro, 
que se ha vuelto ordeñador…” (pág. 35).

El que li va ocórrer finalment a Amador 
de Molina va ser el resultat d’una cade-
na d’esdeveniments polítics i religiosos 
que van fer de les dècades setanta a no-
ranta del segle XVI el moment més fosc 
per als pecats nefands.

De fet, la Inquisició, que va ser qui final-
ment el va sentenciar, en principi s’havia 
creat en el segle XII amb la finalitat de 
perseguir als albigesos i van haver de 
passar quasi dos segles perquè comen-
çara a tenir l’abast i la dimensió que la 
va fer famosa. En realitat, fins que en 
l’any 1498 l’inquisidor Diego de Deza la 
va incloure, la sodomia no havia sigut 
objecte de persecució. És més, i si ho va 
fer, va anar sota l’epígraf de comporta-
ment herètic, en violar l’ordre establit 
per Déu.

Després, amb el pas del temps, a Ama-
dor de Molina se li va unir l’assetjament 
sistemàtic de la Inquisició als moriscs, 
més el concili de Trento que va enervar 
el delicte sexual com a pecat nefand. 
Tot açò va fer que les dècades des de 
1570 a 1590 foren la cúspide de la re-
pressió de la sodomia. Abans de Trento 
es castigava amb assots - tot açò és el 
que es deia “parvitas materiae” o trivi-
alitats - i passat el segle XVI, tornaria 
a relaxar-se el càstig, no trobant, amb 
prou faenes, sentències de mort. És, 
per tant, l’any 1588, un any fatídic per a 
aquest tipus de delicte i que va coincidir 
amb el nostre paisà.

La historiadora Ana María Arribas diu 
que durant les etapes en les quals l’Es-
glésia va tenir un poder absolut en qües-

 “Gregüesco”               “Zaragüelles”

Xalma de fusta
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tions de moral, van existir actes que van 
ser perseguits i castigats amb severitat 
encara que els comportaments sexuals 
que estaven perseguits en absolut es-
taven marginats. En realitat, les gents 
responien més a la por per l’exercici in-
quisitorial que per un verdader rebuig. 
El comportament sexual que veritable-
ment va ser marginat pel poble va ser el 
pecat contra natura, els sodomites van 
ser els més perseguits. Va ser la relació 
sodomítica la que més escàndol i repul-
sa va produir.

Així, la repressió exercida per la Inquisi-
ció en el segle XVI agafarà una miqueta 
desprevingudes les gents, sobretot a 
partir del concili de Trento, que és quan 
més s’endureix. En el segle XVII la vigi-
lància serà menys estreta i els càstigs 
més suaus, i la sodomia ja no es castiga-
rà amb la mort.

Durant la segona meitat del segle XVI la 
pena màxima, que era la mort, s’aplicava 
quan el culpat era major de 25 anys i s’ha-
via provat plenament la seua culpabilitat.

A més, entre els segles XV i XIX, Valèn-
cia es va convertir en punta de llança de 
la Inquisició a Espanya. El tribunal del 
Sant Ofici en la ciutat era un dels més 
sagnants. Es va arribar a executar a 60 
ciutadans, acusats de sodomites.

El tribunal de València, que es trobava 
en el número 14 del carrer Navellos, va 
processar a 3.661 sodomites, amb quasi 
60 executats en les fogueres de l’actual 
Botànic i més de 700 enviats a galeres.

Amador de Molina, mulat, habitant en la 
vila d’Ontinyent va ser un d’aquests 60 

éssers humans que va patir els rigors 
d’una societat que pretenia justificar 
les seues misèries i repressions casti-
gant qualsevol comportament que no 
s’ajustara al perfil tridentí que amb tan-
ta duresa va pretendre ajustar la vida de 
les persones.

Encara que la inquisició es va encarre-
gar de la persecució del delicte nefand 
des de les pragmàtiques dels Reis Ca-
tòlics de 1497, a partir de 1509 es limita 
la seua jurisdicció als casos de sodomia 
que presenten heretgia. La Inquisició 
continua exercint les seues funcions 
contra aquest delicte de sodomia a 
Barcelona, Saragossa i València, mentre 
que a Castella eren les justícies civils i 
eclesiàstiques les que se n’ocupen.

La sodomia va arribar a ser una activitat 
a la qual se li va donar tal descrèdit que 
va arribar a ser detestable per al poble. 
Un exemple que ho il·lustra  és el cas 
d’un forner valencià, com conta Ana Ma-
ría Arribas, que en no haver-hi proves 

Lloc on cremaven a València.2
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suficients va ser condemnat a diverses 
penitències, però el poble, no content 
amb la sentència, es va amotinar i va as-
saltar la catedral, per la qual cosa se’ls 
va lliurar el culpat que va ser ajusticiat 
en la foguera.

Si la culpa era provada i el reu era ma-
jor d’edat, llavors s’aplicava la pena de 
mort. A partir d’aquesta sentència el 
reu era rebaixat a la justícia civil o braç 
secular. Generalment era engarrotat, si 
no es resistia i confessava, i després el 
seu cos era cremat en un lloc a part de 
la plaça on s’havia realitzat l’acte de fe.

Segueix explicant Ana María Arribas 
que per a altres sentències menors es 
podia condemnar a galeres perpètues, 
que equivalien a la pena de mort, però 
aquestes van ser molt escasses, el més 
freqüent és que duraren 3, 5, 6, o 10 anys. 
La noblesa i gent rica podia obtenir de la 
Suprema l’autorització per a no complir 
personalment el càstig i enviar a un es-

clau sense batejar, a més de pagar una 
forta suma.

Altres càstigs eren els assots que com-
pletaven la pena de galeres i també el 
desterrament. El més normal eren 200 
assots, però en cas que els còmplices 
foren molt joves és reduïren a una o 
dues dotzenes. 

Com havíem vist al principi, la pena de 
desterrament va ser la més aplicada 
per la Inquisició i la durada depenia de 
la gravetat del delicte. Amador ja havia 
sigut condemnat a quatre i deu anys 
consecutivament. A aquestes penes es 
sumen també multes, penitències i tre-
balls forçats. Els nobles i rics recorrien 
generalment a pagar una multa. No hi 
ha testimoniatges de nobles castigats 
amb la foguera, la qual cosa reflecteix 
un alt grau de protecció per raons de 
prestigi estamental: l’acusació de so-
domia suposava una taca en la fama i 
honor de l’acusat, encara que finalment 

Índex de personatges: 

cognom nom relació pàgina lloc d’origen lloc delicte ofici

Agustin   víctima pág. 84   en Alcoi hijo mesonero

Alache Pedro de testigo pág. 49 Aspe   procesado

Alayson Martin oficial Inq. pág. 133 Valencia de Petrel secretario

Alamani Juan Bautista víctima pág. 52 Ontinyent    

Alonso   víctima pág. 85 de Quesada en Alcoi  

Andres   víctima pág. 86 de Biar en Ontinyent pastor

Arbuixech Antonio víctima pág. 34 Ontinyent   perayre

Arrendat Alonso víctima pág. 96 Cox    

Barberá Nofre procurador pág. 7 Ontinyent   mosen y caballero

Bellot José oficial Inq. pág. 4 Ontinyent   notario

Bertomeu Jaime oficial Inq. pág. 150 Valencia   familiar

Bodi Pedro testigo pág. 11 Ontinyent   presbitero

Borrique morisco víctima pág. 102 de Novelda    

Bou de Millas Grau oficial Inq. pág. 150 Valencia   familiar

Budinet morisco victima pág. 92 de Alfarrasí    

Burgos micer oficial Inq. pág. 139 Valencia   abogado

Cano mosen testigo pág. 7 Ontinyent    

Carpena Juan víctima pág. 59 Bocairent    

Castelló   aludido pág. 61 Elche   hornero

Castelló Julian víctima pág. 75      

Castro Andres de oficial Inq. pág. 4 Valencia   Alcaide

fóra absolt i permetia la tortura als no-
bles.

També és van donar molts casos en els 
quals van estar implicats membres del 
clergat. Els casos escandalosos van ser 
freqüents, va ser molt conegut el cas del 
Convent de la Mercè, de València, pel qual 
van ser condemnats diversos membres, 
però encara van ser més nombrosos els 
no controlats, perquè no van ser desco-
berts o perquè van quedar encoberts.

El cas d’Amador de Molina va ser un més 
dels que és van produir en el tribunal 
de la Inquisició de València. La particu-
laritat, per a nosaltres, va ser que, en 
aquesta ocasió, li va tocar a un veí de la 
ciutat d’Ontinyent.

Finalment, abans d’acabar, volguera in-
cloure un índex de persones que és van 
veure implicades en aquesta història i 
els llocs que apareixen en el document 
per a facilitar la consulta del lector.
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Cazorla   aludido pág. 17 Biar   mesonero

Colomer Jeronimo oficial Inq. pág. 7 Ontinyent   familiar 

Colomer   aludino pág. 34 Albaida   mesonero

Conca Baltasar oficial Inq. pág. 143 Valencia   cirujano

Cotillas Pedro de aludido pág. 25 Murcia    

cristiano viejo   víctima pág. 68 Elche    

Dordo Jaime víctima pág. 94 Cox    

Espadador Juan víctima pág. 93 Orihuela    

Esparza Pedro víctima pág. 75 de Vallada en Ontinyent  

Espin Juan testigo pág. 25 Murcia   labrador

Fernandez Diego oficial Inq. pág. 105 Valencia   fiscal

Ferrer micer oficial Inq. pág. 145 Valencia   consultor

Francisco mozo víctima pág. 65 de Murcia en Ontinyent  

Frexa micer oficial Inq. pág. 145 Valencia   consultor

Gaçet Jeronimo aludido pág. 42 Ontinyent   mosen

Gamir Miguel oficial Inq. Val. pág. 3 Valencia   aguacil

Garicancera Pedro de la víctima pág. 81      

Girón Pedro oficial Inq. pág. 49 Valencia   Inquisidor

Gisbert Vicent testigo pág. 11 Ontinyent   presbitero

Golf José aludido pág. 42 Ontinyent   mosen

Gomez   aludido pág. 79 Biar    

Grao Juan víctima pág. 92   en Ontinyent  

Gutierrez Francisco oficial Inq. pág. 3 Valencia   escribano

Hernandez Bartolome aludido pág. 10 Biar   portero

Hernandez Garcia víctima pág. 92 Orihuela    

Herrimen Rodrigo víctima pág. 44 Aspe   labrador

Juan   víctima pág. 88 de Ontinyent en Alcoy  

Lança Nofre oficial Inq. pág. 21 Ontinyent   cirujano

Leriza Miguel de oficial Inq pág. 143 Valencia   cirujano

Lezcano Juan yerno pág. 10 Ontinyent   portero

Linares Jeronimo oficial Inq. pág. 9 Ontinyent   comisario

Llodrá Pedro aludido pág. 35 Ontinyent    

Llodrá Bartolome padre pág. 39 Ontinyent    

Lopez Andres de ventero pág. 45 Biar    

Lopez Pedro víctima pág. 87 de Biar   dueño de la venta

Luis morisco víctima pág. 89 de Ayelo    

Luis   víctima pág. 80 de Olleria en Ontinyent  

Marco   aludido pág. 93 Orihuela   mesonero

Martín morisco victima pág. 104 Petrel    

Miedes micer oficial Inq. pág. 145 Valencia   consultor

Mira   aludido pág, 88 Ontinyent   jabonero

Molina Antonio de procesado pág. 1 Ontinyent   portero negro

Molina Jaime Juan oficial Inq. pág. 12 Ontinyent   notario

Mollá Juan testigo pág. 13 Biar   ollero

Monzon   aludido pág. 67 Alcoy   mesonero

mozo mozo víctima pág. 60 de Ibi en Ontinyent  

mozo mozo víctima pág. 61 Elche    

mozo mozo víctima pág. 70 de Albatera en la Granja  

mozo mozo víctima pág. 105 Aspe alpargatero

muchacho mozo víctima pág. 30 Biar    

Muñiz Miguel víctima pág. 80 Ontinyent    
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Navarro Nofre aludido pág. 9 Ontinyent   mesonero

Oliver   aludido pág. 61 Elche   hornero

Olmo Juan del oficial Inq. pág. 48 Valencia   secretario

Pacheco Pedro inquisidor pág. 3 Valencia   licenciado

Pardo de la Casta Juan oficial Inq. pág. 150 Valencia   familiar

Pedro Palla preso pág. 144 Valencia    

Perot morisco víctima pág. 92   en Alfarrasi  

Rafael   víctima pág. 86 de Bañeres    

Regente Pascual oficial Inq. pág. 145 Valencia   consultor

Ricarte Antonio aludido pág. 119 Biar   notario

Richarte Pedro víctima pág. 45 Biar   labrador

Rico morisco víctima pág. 97 Ontinyent en la ombria  

Rio Nicolas del oficial Inq. pág. 47 Valencia   secretario

Romero Jaime oficial Inq. pág. 7 Ontinyent   familiar

Sacosa morisco víctima pág. 93 Cox    

Sancho Gaspar oficial Inq. pág. 9 Ontinyent   poticario familiar

Santos morisco víctima pág. 100 de Almoradí entre callosa y Crevillente carnicero

Sanz Pedro oficial Inq. pág. 145 Valencia   consultor

Sisternes micer oficial Inq. pág. 128 Valencia   abogado

Soler   aludido pág. 61 Elche   hornero

Tello   aludido pág. 26 Biar   ventero

Torres Antonio victima pág. 34 de Ontinyent en Albaida cadirero

Torró Melchor aludido pág. 21 Caravaca    

Urgelles Nofre Gaspar oficial Inq. pág. 31 Ontinyent   notario

Usina Jaime aludido pág. 75 Ontinyent   labrador

Vicente   víctima pág. 75      

Zarate Pedro inquisidor pág. 3 Valencia   doctor

  morisco víctima pág 25 Murcia    

  morisco víctima pág. 59 de Elda en Murcia  

  morisco víctima pág. 64 de Xativa en Elche vende arroz

  morisco víctima pág. 67 de Gandia en Alcoy  

  morisco víctima pág. 67 de Gandia en Alcoy  

  morisco víctima pág. 69 de Xativa en Algemesí  

  morisco víctima pág. 71   en Crevillente  

  morisco víctima pág. 72   en Crevillente  

  morisco víctima pág. 73   en Albatera  

  morisco víctima pág. 73   en Novelda  

  morisco víctima pág. 74   en Aspe mata reses

  morisco víctima pág. 76 Ontinyent    

  morisco víctima pág. 82 de Villalonga en la Puebla vidriero

  morisco víctima pág. 83 de Montichelvo en Castellon del  

  morisco víctima pág. 84 de Castellón en Alcoi arriero

  morisco víctima pág. 99 Ontinyent    

  morisco víctima pág. 99 Elche arrabal de tienda d’especeria

  morisco víctima pág. 100 Elche    

  morisco víctima pág. 101 de Callosa entre Albatera y Crevillente carnicero

Notes:
1. Jan Bosch quemado en la hoguera en Maas-
trich, en 1559, por la inquisición española.
2. http://actualitatvalenciana.com/passe-
jantvalencia/on-cremaven-als-condem-
nats-per-la-inquisicio-valencia/
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1 - Introducció

Hi ha qui diu que la vida dóna mol-
tes voltes, que roda i roda, que 
els esdeveniments van i vénen. 

Potser. Parem l’atenció en un detall du-
rant uns moments. Quantes vegades 
hem escoltat, al llarg de l’actual 2018, 
la gran quantitat de grips greus que 
han derivat en bronquitis i pneumònies 
complicades de curar? Nosaltres respo-
nem: moltes. Doncs,  just ara fa 100 anys,  
casualment, una forta grip en forma de 
pandèmia va fer estralls arreu del món 
i també  La Vall d’Albaida  es va veure 
afectada. 

Tot començà durant la 1ª Guerra Mundial 
(1914-1918) i durà fins a principis del 1919 
on encara que hi ha casos tardans. Va ser 
un any intens patint una commoció que 
no tenia explicació. No sé sap exacta-
ment on va ser el primer cas, si al Tibet o 
a Amèrica, però el que és cert és que les 
mobilitzacions militars contribuïren a 
la propagació de l’epidèmia. Segons les 
xifres estudiades es comptabilitzaren 
al voltant de 50 milions de persones ar-
reu del món. La guerra comportà molts 
ingredients afavoridors de la propaga-
ció de la malaltia: fam, feblesa, cansa-
ment... circumstàncies que minvaven 
les condicions físiques de les persones 
per fer front a la infecció. I a més a més, 
era un contagi que es propagava via oral 
ràpidament i que una vegada estés, no 
discriminava entre sectors socials, ata-
cant de la mateixa manera a les classes 
marginals com a les benestants.  

La grip entrà a Europa i primer arribà a 
França. I de França ens arribà a Espa-

nya, on segons estudis la xifra va oscil-
lar entre 260.000 i 270.000 al llarg de 
les tres onades que s’hi van succeir. En 
un primer moment no se sabia molt bé 
quina era la causa i es prengueren me-
sures preventives com la quarantena en 
ports, tancament de llocs públics i evi-
tar concentracions de gent. Però res va 
impedir l’avanç a este mal conegut, en-
tre altres noms com “Cucaratxa”, perquè 
com una panerola negra el virus entrava 
en les cases sense fer soroll i després 
s’endinsava en el cos fluix i poc nodrit 
de les persones, un cos que fàcilment 
es contagiava i quedava devorat fins a 
la mort.

La lluita contra esta pandèmia va supo-
sar un repte per a la medicina de princi-
pis del segle XX, varen provar sèrums, 
vacunes, mesures terapèutiques i profi-
làctiques.  No hi va haver consens a l’hora 
de dur-les a terme per part del col·lectiu 
mèdic i així es van succeir antipirètics, 
sudorífics, tònics, excitants, desinfec-
tants, banys, purgants, ventilació, dieta 
sana..... Va haver un debat molt encès al 
respecte a la Reial Acadèmia de Medici-

na, al Congres, al Senat, al Reial Consell 
de Sanitat, en revistes científic- mèdi-
ques i a la premsa en general. Metges, 
apotecaris, higienistes.... tots se sentien 
desarmats per no trobar vacunes ni mit-
jans preventius específics contra la grip. 
Gregorio Marañón, des de la Comissió 
nomenada pel Govern, Ricardo Royo 
Villanova a la Càtedra de Medicina de 
Saragossa, César Chicote al Laboratori 
Municipal de Madrid o els metges Pablo 
Colvée, Adolfo Rincón Arellano y Juan 
Peset Aleixandre treballant a l’Institut 
Provincial d’Higiene de València amb 
condició d’experts, es bolcaren en la ci-
ència per buscar un remei que fóra capaç 
d’impedir la propagació del mal.1

Encara que parlem dalt baix de 50 mi-
lions de morts, la realitat va ser supe-
rior. La inespecificitat del quadre clínic 
dificultava el diagnòstic, per això es 
posaren en dubte les morts atribuï-
des a pneumònia, bronquitis crònica, 
bronquitis aguda, bronquitis capil·lar, 
tuberculosis pulmonar i qualsevol altra 
malaltia respiratòria que podrien pas-
sar a engruixar el nombre de morts per 
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Vista estereoscòpica del carrer Major, a l’any 1910. El carrer Major era el carrer amb més vida social del 
poble, un dels principals on vivien les persones més acabalades. 
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la pandèmia. Diferents estudis coinci-
deixen en que la malaltia era més greu 
en embarassades i puerperines, que 
hi hagué una mortalitat global al sexe 
masculí però amb un predomini femení 
en determinats grups d’edat. La major 
quantitat de morts es va produir entre 
persones de 20 a 40 anys.

Al capdavall la pandèmia va comportar 
uns efectes molt negatius en l’economia 
i una gran commoció social a causa de 
la major morbiditat es va donar entre la 
població activa.

La resposta de les autoritats davant 
l’epidèmia

El problema més greu a l’hora de buscar 
informació de l’epidèmia de grip al nos-
tres pobles està en el buit de documen-
tació d’una franja d’anys als arxius muni-
cipals i als parroquials. En alguns pobles 
no hi ha llibres sacramentals parroquials 
de batejos, matrimonis i defuncions del 
primer quart de segle XX. Tampoc s’hi 
conserven llibres d’actes dels plens mu-
nicipals dels anys que ens interessen  i 
no s’han trobat actes de la Junta Munici-
pal de Sanitat en eixes dates.  

Tot açò ens deixa una mancança per 
poder conèixer dades com el nombre 
de consultes, els avisos i les ajudes a 
domicilis efectuades, el personal sani-
tari que va intervenir, els diagnòstics 
efectuats, els medicaments empleats o 
altres mesures per combatre la pandè-
mia. Per tant, sols quedava accedir a les 
partides de defuncions del llibres del 
Registre Civil del Jutjat de Pau, així com 
també a les publicacions i els treballs 
duts  a terme pels investigadors.

Al  primer brot, les autoritats no li van 
donar molta importància, fins i tot van 
intentar negar els fets. Més endavant, ja 
van anar plantant les orelles i buscaven 
culpables com la pobresa, la brutícia i 
les males condicions de vida. Però no 
hi havia unanimitat a l’hora de trobar 

les causes i la gravetat de la malaltia, 
especialment entre les autoritats mè-
diques. A la tardor, l’alarma social era 
patent i es van tindre que mamprendre 
moltes i  ràpides mesures. D’entre elles,  
bans municipals promulgant normes i 
recomanacions per a la població, neteja 
i desinfecció de llosc públics, ampliaci-
ons de llits als hospitals, disposicions 
en el transport i enterrament dels cadà-
vers, etc.2

També l’Arquebisbat de València va in-
tervindre  davant d’estos fets  i va dictar 
unes disposicions en el Butlletí Extraor-
dinari del 5 d’octubre. La circular anava 
dirigida a rectors i encarregats de les 
esglésies. En ella es manava desinfec-
tar tots el dies el paviment del temple, 
canviar diàriament l’aigua de les piles, 
netejar confessionaris, bancs, reclina-
toris, cadires i altres objectes que estan 
a l’abast dels fidels, com a mínim una 
vegada al dia i oficiar la missa al carrer 
si consideraven que era perillosa l’aglo-
meració de gent a lloc tancat. També es 
recomanà fer més intensiva l’atenció 
espiritual als malats i familiars. La res-
posta del clero va ser en molts  casos 
excepcional.3 

2 - El cas d’Aielo de Malferit

L’any 1918 la corporació municipal del 
poble estava encapçalada per l’alcalde 
Batiste Aparici Belda, home de nego-
cis i gran benefactor del poble que en 
aquells anys estava engrescat en la viti-
cultura. Feia poc, l’any 1910, que la fil·lo-
xera havia acabat amb totes les vinyes 
i Batiste va emergir  econòmicament 
portant endavant el negoci de la vara i el 
barbat, entre molts altres. 

Segons documentació consultada  a 
l’arxiu municipal, les tasques a les quals 
es va dedicar el consistori aquell any 
1918 van ser les habituals, les de go-
vern i millorament del poble: plantar i 
podar els arbres de les places, fer ex-
tinció d’animals danyosos, socórrer als 
transeünts pobres, mantindre edificis 
públics, reparar la línia telefònica, ar-
reglar i construir nous camins veïnals, 
seguir amb el manteniment dels carrers 
de pedra, condicionar pous, canonades 
o fons públiques... 

Els obrers Bautista Bataller i Enrique 
Insa, serien els que repararien les fonts 
i el llavador, i Trinitario Barber construi-

Bocairent a principis del segle XX
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ria els nous nínxols al recent inaugurat 
cementeri (1913) reservats per a les 
persones més acomodades. A la resta 
de gent seguirien  soterrant-los al terra. 

Aquell any 1918, com sempre, l’ajun-
tament també s’encarregà de les ac-
tivitats festives. Com s’hi feia habitu-
alment es compraren les tradicionals 
palmes per al Diumenge de Rams. A Vi-
cente Ferri li pagaren per tocar la ban-
da de música del poble, en la festivitat 
de Sant Pere Apòstol i en la festa del 
Corpus Christi. Igualment, adquiriren 
la cera per a les festivitats públiques. I 
entre altres preparatius per a les festes 
patronals destacà el fet d’engalanar la 
plaça adquirint làmpades que embelli-
ren i il·luminaven els balcons de l’edifici 
de l’ajuntament, ressaltant no només 
l’edifici sinó el conjunt total de la plaça, 
nucli central del poble.

Un dels grans projectes que duia enda-
vant l’ajuntament d’aquell any va ser la 
donació de terrenys de Daniel Mompó 
Domènech a l’eixida del c/ Major. Esta 
adquisició era amb motiu del gran pro-
jecte urbanístic d’obertura del camí 

veïnal des del poble fins a la carretera 
de Casas del Campillo. Esta obertura 
eliminaria part de l’antic l’hort d’Adriano 
i donaria origen a l’actual Eixample4.

L’escola situada a la pl. Constitució (ac-
tual pl. Palau), complia diàriament amb 
les classes i estava al càrrec del mestre 
Leonardo Carreres per a xiquets i la 
mestra Maria Arabi per a xiquetes. La 
Guardia Civil ocupava l’antic Hospital, al 
barri del Fondo, que havia quedat lliure 
quan es traslladaren les monges al nou 
edifici de l’Hospital de Beneficència 
inaugurat en 1913. 

L’Hospital Beneficència es mantenia 
amb el patrocini del gran mecenes lo-
cal Bautista Aparici, que liquidava els 
deutes per despeses de manteniment i 
fins i tot costejava els medicaments per 
als pobres, que eren subministrats per 
l’apotecari Rafael Liñana. I és que Batis-
te tenia per a tots. El dia de Nadal obria 
les portes de la seua llar al c/ Major, seia 
en una cadira a mitjan casa i davant d’ell 
es feia una llarga cua de xiquets i xique-
tes que hi anaven per a rebre les estre-
nes del tio Batiste.

Aielo era un poble tranquil, tanmateix 
hi havia trànsit de persones que arriba-
ven al poble, algunes eren transeünts 
amb falta de recursos que paraven a les 
coves de l’Era5 o la Casa dels Pobres6. 
També arribava gent de pas. Per a aco-
llir als forasters estava l’Hostal a la pl. 
Sant Engraci7 que estava regentat per 
Vicente Mira i també estava l’hostal de 
la Venta “La Venta del ti Lleó”.

Alhora que hi havia gent que venia al 
poble, hi havia gent que se n’anava fora 
d’Aielo a buscar eixida econòmica. Hi 
havia molts jornalers de la localitat que 
anaven a les temporades de l’arròs a la 
Ribera o a la verema a França, així com 
carreters i arriers, que anaven amunt i 
avall.

Enrique Mira tenia un cotxe de dos ca-
valls, tot un privilegi per a l’època. Si al-
gun veí del poble necessitava transport 
per anar a altre poble o ciutat, la gent 
s’adreçava a Luis Martí, el cartero8, que 
disposava d’una tartana de dos rodes i 
tots els dies feia un viatge a Xàtiva. Hi 
havia també carros de transport de 
mercaderies.

Han passat cent anys! Són temps pas-
sats, temps allunyats! Les noves gene-
racions actuals del poble no poden ni 
imaginar com era Aielo en temps dels 
iaios dels seus iaios. I per suposat no 
poden ni imaginar que per una grip la 
gent moria. I és que tot ha canviat tant! 
Era altra manera de viure i veure la vida, 
altre ritme el que dirigia cada pas. El re-
llotge públic instal·lat al campanar mar-
cava les hores i ordenava la vida dels 
aieloners sota la vigilància de Joaquin 
Calabuig. 

De dia, la gent anava als seus quefers 
rutinaris. Podem imaginar l’estampa de 
la gent pels carrers del poble sempre 
tenint en compte que el poble era menu-
det i no hi hauria moltes persones. Però 
segur que hi havia gent que aniria cap a 
alguna de les quatre almàsseres d’oli o 

Pasqual i Juan Tudela Silvestre a l’interior del pati de sa casa (c/ Major, 53) jugant amb un carret de 
fusta a l’ any 1920. 
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cap a les botigues de venda del guano 
o de roba i teles, o de farina o  queviu-
res... El carnisser del poble era Joaquin 
Orquín Vila, que proporcionava especi-
alment carn de vaca o vedella, que era 
la dels animals que la gent no criava en 
sa casa. L’escorxador estava situat junt 
al “llavador “ del poble passat l’arc del 
Carmen.

I si feia falta algun tauló de fusta o mo-
ble... la gent anava cap a alguna de les 
quatre fusteries que hi havia... i si feia 
falta ferrar algun animal, reixes o bal-
cons si es feien casa nova, anaven cap  
a la ferreria de Vicente Ferri. També no 
és difícil imaginar les dones pel carrer 
anant cap a un dels cinc forns de coure 
pa. El panader del poble era Francisco 
Borderia.  

Però el que més hi havia eren bracers i 
llauradors,  n’eren molts els que enjorn 
anaven a les hortes o al secà a treballar 
de sol a sol. Era l’ofici més comú a Aielo 
d’aquella dècada. Al terme es cultivaven 
cereals, vinya, garrofers i oliveres...

 Per poder treballar les terres es comp-
tava amb l’ajuda de mules, matxos i bur-
ros. Tots estos animals de tir estaven en 
mans dels llauradors i també dels arri-
ers. Se sap que el marqués era un dels 
que més en tenia: disposava de 7 mules. 
I hi ha gent gran al poble que recorda 
com es portaven els cavalls a un toll del 
Pont de l’Arcà a llavar-los. 9

I és que analitzant documentació so-
bre la cavalleria registrada, se sap qui 
era el ric del poble. I així, consultant el 
recompte pecuari de 1918, sabem el 
nom dels grans terratinents del poble 
gràcies al nombre de mules i burros que 
tenien per llaurar els camps de la seua 
propietat. Eren els que  tenien prestigi 
i distinció social amb la possessió de 
cavalls per a passejar o tirar dels cabri-
ols. Totes les cases de rics llauradors o 
famílies més distingides tenien la seua 
quadra amb l’animal corresponent, tam-

bé tenien corral amb gallines i conills, i 
tenien diferents dependències associa-
des a la seua feina, com pallisses, patis, 
cambres i terrats per deixar i guardar 
les collites (garroferes), cambra de la 
matança del porc, coves amb bones 
gerres per guardar l’abundant oli i vi... 
Tanmateix, les cases situades al Fondo, 
Raval i l’Era eren senzilles generalment 
de dos plantes. En estes tot era menut 
i construït amb material modest. No hi 
havia tantes cambres ni animals do-
mèstics. En les cases humils la família 
es reunia al voltant de la llar, de vegades 
eren tants els que s’ajuntaven que no hi 
cabien. Tot es compartia, l’espai també, 
fins i tot l’habitació per a dormir.

A més a més del treball al camp, al poble 
també hi havia pastors que tenien cura 
dels ramats que pasturaven pel riu. 
Acabada la jornada de treball tocava 
descans. En el moment del lleure, els 
homes anaven a la taverna i les dones 
continuaven les feines a casa que mai 
s’acabaven perquè continuaven amb 
la cura de la nombrosa prole i de la llar, 
tasques en les quals mai es descansa. 
Al poble hi havia tres tavernes on els 
homes menjaven cacaus, tramussos o 
adobats i bevien vi, cassalla,  licors o xa-
rops elaborats per la fàbrica de licors o 
de les empreses de Joaquim Juan Mom-
pó i “Mompo Ortiz Bernabeu”. A la plaça 
la Font estava el cafè  “Sociedad Casino 
Nuevo” i al carrer del Mig el cafè de Jo-
aquín Martínez per a les persones més 
distingides.

Tot el que hem vist formava la imatge de 
dia i de la vesprada... però a la nit fosca 
la panoràmica del poble era distinta. 
Tothom dormia i descansava del dur tre-
ball i l’únic que s’hi veia pels carrers era 
el sereno José Barberà Borches que feia 
la ronda i informava de l’oratge: “Sereno 
las doceee y lloviendo10...”. El sereno era 
també l’enterrador municipal. Els car-
rers estaven il·luminats per fanals amb 
la llum produïda per la Societat Hidro-
elèctrica Ayelense. La fàbrica de llum 

proporcionava el fluid elèctric gratuïta-
ment al veïnat més necessitat del poble 
a partir de les 20:00 h. 

Aparentment el poble va viure la meitat 
de l’any seguint la seua rutina. Amb tota 
seguretat des de l’exterior arribarien 
les noticies anunciant que arreu del món 
hi havia una malaltia desconeguda que 
matava gent i hi hauria cert desassos-
sec. El Consistori, sense crear alarma, 
seguiria l’evolució de la grip informat 
per governació. Fins que inevitablement 
la grip perillosa i maligna va arribar. 

Va ser a meitat de l’any 1918, cap a l’estiu, 
quan va aparèixer un primer cas i l’epi-
dèmia començà a fer-se notar al poble i 
amb ella la preocupació real. Era una grip 
perillosa de la qual no se sabia què era i 
com combatre-la només que comença-
ven a anomenar com  la Cucaratxa.

Quan arribà a Aielo se sabia que el virus 
amenaçant ja havia atacat amb força a 
la població mundial. Les noticies que ar-
ribaven de l’exterior eren esgarrifants. 
Segons la cronista Mª Angeles Belda11, 
l’epidèmia va afectar especialment a les 

Herminia Liñana Sancho (1882-1918), a la dèca-
da dels anys 1910, fotografiada per Leonardo 
Carreres, el seu marit i mestre d’Aielo.
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dones parteres, desgraciadament, una 
vegada contagiades, eren poques, les 
que aconseguien salvar-se.

No s’han conservat les actes de la Jun-
ta de Sanitat, tampoc les actes de ple 
de l’ajuntament que pogueren deixar 
constància del tema, així que desco-
neguem quines mesures adoptaria 
l’ajuntament per combatre este des-
astre. Però hi ha altra font fiable que 
pot aportar informació. Hem accedit 
al registre de defuncions Arxiu Jutjat 
Municipal de Pau. per conèixer i ava-
luar com va afectar esta malaltia a la 
població d’Aielo. I per contextualitzar 
el tema, alhora hem consultat la sèrie 
de registre de naixements i matrimo-
nis de l’any 1918 aportant-nos dades 
necessàries per conèixer la vida social 
del moment.

També gràcies a l’expedient de 1919 
per a proveir en propietat el càrrec de 
metge titular al poble, sabem qui va ser 
el metge que va fer front a esta greu si-
tuació sanitària l’any 1918: va ser D. Ma-
nuel Gómez Lucas, natural de Barcelona 
de 29 anys d’edat. D. Manuel estava de 
metge a Aielo des de l’any 1914, contrac-
tat per l’ajuntament com a metge per re-
nuncia del company anterior, i ocuparia 
esta plaça interinament durant 5 anys, 
fins a l’any 1919, any en el qual l’ajunta-
ment va convocar concurs per a cobrir 
la plaça de metge titular. D. Manuel Gó-
mez Lucas es presentà al concurs però 
també el metge aieloner José Juan Re-
quena. Després de les votacions cele-
brades per la “Junta Municipal de Asoci-
ados” i per unanimitat va ser elegit José 
Juan Requena, que va ocupar el càrrec 
des de l’any 1919 fins a la seua jubilació 
a l’any 1963.

L’any 1918, Aielo registrava un total de 
2.942 habitants i analitzant dades del 
cens trobem que els total dels naixe-
ments foren  92 xiquets, curiosament 
vindrien al món més xiquets, 56, que xi-
quetes12 ,36.

Com a curiositat també diem que dos 
xiquets i una xiqueta encetarien el llibre 
de registre de naixements, el mateix 
dia, va ser  el dia 2 de gener. Els xiquets 
van arribar al món els dos a la mateixa 
hora, les 10 del matí. Primer va ser ins-
crit Miguel Martínez Belda, de pares 
jornalers, el xiquet va nàixer al carrer 
Honda i desgraciadament moriria als 5 
mesos.

El segon seria Pascual Tudela Silvestre, 
també a les 10 del matí, fill del procura-
dor D. Pascual Tudela Fabra, la família 
vivia a la pl. Constitució (actual pl. Pa-
lau). Més tardana seria la xiqueta Mª 
Dolores Ortiz Castañeda que va nàixer a 
les 20 hores, al carrer sant Antoni. L’any 
1918 també naixeria un xiquet, que de 
major es convertiria en un personatge 
rellevant per a la història local, va ser 
alcalde i al poble hi ha una avinguda amb 
el seu nom, Alfredo Castelló Silvestre 
(1918 - 1971).
Aquell any 1918 moriren al poble 80 
veïns d’edats i malalties molt variades: 
hemorràgia, malaltia cardíaca, insufi-
ciència respiratòria, angina de pit, de-
bilitat congènita, embòlia, prematura, 
sarcoma, laringitis, pigota, encefalitis, 
aterosclerosis, tuberculosis, meningi-
tis, reumatisme, gastroenteritis, infec-
ció intestinal, encefalitis, senectut, apo-
plexia, miocarditis, pneumònia...

A Aielo moriren en total 21 persones 
afectades per la pandèmia, 12 del sexe 
femení i 9 del sexe masculí, sent el mes 
d’octubre i novembre els mesos quan la 
grip causà més morts. Solament en dos 
partides de defunció apareix escrit el 
motiu de la mort qualificant-ho com grip 
o malaltia de moda, a la resta ja queda 
unificat el nom i l’anomenarien Grip. Així 
que concretant quantitats podem dir 
que a Aielo un 30 % de les defuncions 
ocorregudes en 1918, foren per la grip. 

La grip es manifestà en tres onades, la 
primera va coincidir amb la primavera 
de 1918, la segona a partir de setembre 

i la tercera els tres primers mesos de 
1919. Segons localització, hi ha qui parla 
d’una quarta.  

En la primera onada, a Aielo trobem un 
primer afectat el 24 de juny, era un home 
de 68 anys de nom Rafael Penades Apa-
rici, d’ofici algepser, casat i tenia 5 fills 
del matrimoni, vivia al Barri de l’Era. A la 
partida de defunció apareix infecció gri-
pal com el motiu de la seua defunció. El 
contagi estava preparant-se per al fort 
de la pandèmia que començaria al mes 
de setembre.

Ja era la segona onada i la primera víc-
tima d’esta amenaça va ser un jornaler, 
Enrique Vicente Mateu Sanchis, de 26 
anys, casat, sense fills i vivia al carrer 
Sant Antoni. El motiu quedà especificat 
a la partida de defunció com neumonia 

Necrològica d’Herminia Liñana Sancho (1882-
1918).
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gripal o enfermedad de moda. Ja hi ha-
via un nou cas diagnosticat com la grip, 
que estava afectant a tota Europa cau-
sant tantes defuncions.

El següent cas afectaria a una dona, 
Concepció Mompó Martí, de 27 anys 
que  va morir el dia 30 de setembre. 
Vivia al carrer Nou, junt al seu marit, no 
tenien fills. Moriria d’una infecció gripal 
associada a una febre de caràcter tífic, 
era la malaltia de moda associada a una 
complicació intestinal.

El tercer cas de la segona onada, i ja 
n’eren quatre en total, tornà a ser un 
home, Juan Colomer Martínez, de 73 
anys i jornaler. Vivia al carrer Sant Llo-
renç, casat i tenia un fill. Moriria el dia 17 
d’octubre. La malaltia que li va causar la 
seua mort queda especificada com una 
infecció gripal. A partir d’este moment ja 
totes les defuncions per grip apareixe-
ran inscrites amb este epígraf normalit-
zant la manera de qualificar la malaltia.

El mateix dia va morir també Mª Dolo-
res Sanchis Sanchis, una xica soltera de 
19 anys, que residia a la plaça de la Font. 
També,  la veïna Rosa Boluda Gil, de 54 
anys, natural de l’Olleria, que residia al 
carrer Sants de la Pedra  casada i amb 
tres fills. 

Suposem la desolació dels habitants 
del poble, la impotència i la por. El dia 
seria terrorífic i penós. Les campanes 
no deixarien de tocar a morts durant tot 
el dia, podem imaginar els plors, les ana-
des dels veïns d’una casa a l’altra, i pel 
carrer acoliquets i retors amb la creu. 
Dol i més dol... Imaginem quantes nits 
continuades velant als malats i difunts... 
quants responsos... i quant de treball 
per a l’enterrador.

Segons el registre de defuncions tro-
bem solament un respir en eixa setma-
na, el dia 18. Eixe dia cap víctima. Però al 
dia següent, el dia 19, la “Cucaratxa” tor-
naria. Esta vegada la víctima va ser una 

joveneta de 13 anys, Remedios Castelló 
Bernat que residia al carrer Església. 

La grip no respectava els nuclis urbans 
ni les cases aïllades on corria bon aire i 
el virus podia escampar millor. Després 
d’uns dies de treva, la grip passaria per 
la partida de les Forques o les ventes 
i perdia la vida el Cabo de Peones Ca-
mineros, Juan Bautista Ferri Bellver de 
66 anys, natural de Montaverner, que 
tenia sis fills i era viudo.

Al següent dia, el dia 25 d’octubre, li tocà 
el torn a un albaet de tant sols 6 mesos, 
Luis Iborra Soler, natural de França que 
habitava al carrer Sant Llorenç.

El 26 d’octubre, la grip  acabaria amb la 
vida de la xiqueta Magdalena Castelló 
Belda de 5 anys que vivia al carrer sant 
Llorenç, molt a prop del xiquet mort el 
dia anterior. 

La maleïda “Cucaratxa” prosseguia la 
seua trajectòria silenciosa, escollint 
als més menuts e indefensos del po-
ble. Eren els seus preferits, buscava la 
feblesa. El dia 28 d’octubre, una altra 
albaeta ens va deixar, Josefa Martínez 
Mompó, solament tenia tres anys, era 
natural del Puig i vivia al carrer Major. 
Tots els dies i a totes les hores s’escol-
tava des de l’església el toc de la cam-
paneta coneguda com dels albaets i la 
gent reconeixia que qui havia mort era 
un xiquet o xiqueta.

El dia 29 d’octubre moria al Barri de 
l’Era, la xiqueta de 9 anys Mª Concep-
ción Molla Ferri. Al dia següent moria 
també la mare, Mª Dolores Ferri Cala-
buig de 35 anys, casada, la parella tenia 
4 fills. Quina tristesa tan gran per a esta 
família, filla i mare afectades per l’atroç 
i cruel grip! El dol i la pena s’impregna-
rien a les parets de la casa i costaria 
temps sobreposar-se en este domicili 
de treballadors. Aquell 29 d’octubre 
s’ompliria de crits i plors de desespera-
ció per a un grapat d’anys.

I els morts continuaren... El dia 1 de 
novembre moriria el xiquet de 9 anys 
Francisco Martí Calabuig que vivia a la 
Travessia de sant Llorenç. El dia 3 de 
novembre li tocà el torn a l’home de 30 
anys Enrique Vicent Aparici que era un 
llaurador casat. El matrimoni tenia un 
fill. El dia 5 de novembre va ser l’albaet 
de 15 mesos, Juan Bautista Gimenez 
Belda qui va morir, vivia al barri de l’Era 
a una casa de nova construcció.

La mort de la dona del mestre D. Leo-
nardo Carreres també causaria molta 
commoció entre la població. D. Hermi-
nia Liñana Sancho moriria amb 36 anys, 
deixant dos xiquets, el dia 10 de no-
vembre. Era filla del metge del poble D. 
José Liñana, natural de Moixent. Ima-
ginem que aquell seria un soterrament 
de primera, ben diferent als de segon o 
tercera, que era els que hi havia segons 
la classe social a la que s’hi pertanyia. 
Potser, només especulem. A Herminia 
la soterrarien segons el seu nivell so-
cial. Les campanes tocarien a mig vol. 
L’afligida comitiva eixiria de casa cap al 
cementeri pel camí Corralet. En primer 
lloc hi estaria la creu, transportada per 
acoliquets, seguida  de  la corona arti-
ficial de flors. Després hi aniria el taüt 
amb la difunta transportat al muscle 
pels portadors. Darrere estaven els 
afligits familiars abillats de dol estric-
te i  acompanyats pel veïnat masculí. I 
és que les dones en aquella època es 
quedaven a casa durant el soterrar. 
Dirigirien el seguici els retors D. Joa-
quin Garcia Dogon i D. Cipriano Valero 
revestits amb casulla. Una vegada ar-
ribats al cementeri, a la porta, estaria 
esperant l’enterrador José Barberá 
Borches. 

I especifiquem que només ho imaginem 
perquè no disposem de documentació 
clara que diga si un enterro solemne de 
similars característiques estava per-
mès a la província de València. Segura-
ment no. Al fons local de la biblioteca 
d’Aielo “Degà Ortiz i Sanz” es conserva 
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l’esquela d’Herminia Liñana Sancho que 
va repartir la família com a recordatori. 
L’esquela especifica que 8 dies després 
de morir, se li va fer un funeral per a tot 
el poble però no aporta més informació. 
El que si sabem, és que des de gover-
nació de Castelló es va prohibir els so-
terraments amb cerimònia, per la qual 
cosa, els difunts eren traslladats direc-
tament de la casa al cementeri a qualse-
vol hora del dia o de la nit, sense passar 
per l’església ni portar acompanyants 
per evitar el contagi.13

Amb cerimònia o no, una cosa és certa: 
la quantitat d’esclats de plors que es-
coltarien les parets del cementeri, dia 
rere dia, seria gran. I els que quedaven 
encara per escoltar! Les morts per la 
grip no paraven.

El següent en morir va ser Ricardo Insa 
Requena de 69 anys, el dia 19 de novem-
bre. Vivia al carrer Orient, estava casat i 
tenia tres fills. Un dia després, el dia 20 de 
novembre, Vicenta Mª Martínez Satorres 
de 46 anys, casada, moriria deixant 4 fills. 

La família residia al carrer sant Antoni. El 
21 de novembre, la grip va acabar amb la 
vida d’una albaeta de tant sols 4 anys, Mª 
Vicenta Nadal Penalba que  vivia a la pla-
ça Constitució (actual pl. Palau).

El mes de desembre començà sense 
defuncions per la grip. Era un respir, tot 
apuntava que la greu pandèmia havia 
passat  però desgraciadament no va 
ser així, el dia 24 de desembre moria 
la jove de 23 anys Mª Consuelo Domé-
nech Nadal, soltera que residia al car-
rer Sants de la Pedra. Consuelo seria 
l’última víctima de l’any de la recordada 
amb tristor gran pandèmia del segle XX. 
Consuelo va ser l’última de l’any però no 
l’última víctima d’Aielo per l’epidèmia, 
encara hi hagué altre cas.

La tercera onada de la pandèmia ja a 
l’any 1919, sortosament, no afectà es-
pecialment al poble, només  trobem una 
defunció per infecció gripal de caràcter 
abdominal, era una jove de 14 anys, Julia 
Bernabeu Ferrándiz, del carrer Llibertat 
(actual Tres Aves Maries). Moriria el dia 
12 d’abril de 1919.

I amb esta última defunció, els habi-
tants del poble ja quedarien tranquils 
veient que la mortífera grip ja no hi era 
entre els veïns. El perill a contagi ja ha-
via desaparegut i nous aires corrien 
pels carrers. 

3 - El cas de Bocairent

 Si fem una ullada al Bocairent de 1918, 
veiem que el poble contava al voltant 
de 4500 habitants. Després del minva-
ment per  l’epidèmia de Còlera de 1885, 
la població s’anava recuperant a poc a 
poc. Però 1918 va suposar un xicotet re-
trocés. Aquell any van nàixer 61 homes 
i 63 dones, però el total de defuncions 
van ser 128, lo que va deixar un balanç 
negatiu de 4 persones.

Al poble hi havia terratinents, grans 
i xicotets empresaris, comerciants, 

Manuel Gómez Lucas (Barcelona 1889 – València 1976) en l’any en què va finalitzar els estudis de medi-
cina. Metge d’Aielo durant els anys 1914 i 1918. 
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advocats, professionals sanitaris i de 
l’ensenyament, treballadors autònoms, 
però la gran majoria eren assalariats 
de les empreses tèxtils del poble i llau-
radors. A principis del segle XX, segons 
l’estadística industrial i comercial de 
1903,14hi havia declarats: un alabarder, 
cinc fusters, tres fàbriques de xocola-
te, una empresa  de cotxes, una fàbrica 
d’electricitat, una farmàcia, tres molins 
fariners, tres forns, tres fàbriques de 
paper, dos rellotgeries, tres tendes de 
barrets, dos tintoreries, tres fàbriques 
de teles, un ferrer i dos espardenyeries. 

Dins del tèxtil  destacaven les empreses  
de José Juan Verdú, Viuda de Manuel 
López, Sres. Julià hermanos, Sres. Vañó 
Beneyto y companyia, Sres. Castelló 
Puerto Cabanes, Sres. Hijos de Joaquín 
Doménech; Juan José Ibáñez Belda, 
Enrique Beneito Aleixandre, Francisco 
Vañó Francés, Eliseo Silvestre Vañó, 
Francisco Bernacer Pascual,  Damián 
Beneito Aleixandre, Santiago López 
Alcaraz, Esteban Castelló i Manuel Be-
neito Iborra. Estes empreses disposa-
ven d’11 telers mecànics, 31 jacquard a 
mà, 170 telers de llançadores a mà, 1980 
fusos matriculats, 5 batans, 9 perxes, 5 
tondoses, 1 premsa a vapor, 1 màquina 
de desfilar drap i 3 tints.

Al 1915, el padró 15més proper al fatídic 
any de la grip, el nucli urbà estava inte-
grat pels carrers: Abadia, Aljibe, Mira-
dor, San Juan, Virgen de Agosto, Cante-
reria, Plaza San Vicente, Baile, Tras la 
Villa, Plaza de la Constitución, Perales, 
Repunchó, Juan de Juanes, Ciego, Ere-
ta Peña, Ereta Ferre, Obispo Maiques, 
Santa Águeda, Almacén, José Castelló, 
Plaza Alfonso i Obispo Miró. 

L’agricultura també tenia certa relle-
vància a l’economia local i aglutinava 
aproximadament un terç de la població. 
Pràcticament la totalitat del masos es-
taven habitats per una o diverses famí-
lies, per la qual cosa en algunes partides 
residien més d’un centenar de persones. 

Estes eres:  L’Horta, Collao Baix, Collao 
Alt, La Marjal, Ansarins, Reiner, el Pla i  
Racó del Sirer.

Havien arribat tots els avanços al poble: 
llum, telègraf, telèfon,  tren... 

Bocairent disposava d’escoles publi-
ques i privades diürnes, també una es-
cola nocturna al Patronat de la Joven-
tut Obrera, dos bandes de música, una 
agrupació coral, altra agrupació de gui-
tarres i bandúrries. 16S’havien constituït  
diferents associacions, amb estatuts i 
locals socials  com la dels caçadors. Dos 
obres importants, el nou Convent de les 
RRMM. Agustines i l’Hospital Asilo Be-
neficència Nuestra Señora de Gracia, 
van dur, de la mà del destacat arquitec-
te alcoià Vicente Pascual, nous aires a 
les construccions.  

L’eixample del poble, cap a barri de Sant 
Agustí, va fer que el consistori ampliara i 
millorara la xarxa d’aigües potables amb 
llavadors i fonts incloses, com la recent-
ment desapareguda Font del Clec cons-
truïda al 1917, culminant al 1925 amb la 
inauguració de l’actual Font de la Plaça 
de l’Ajuntament.17  

A l’entramat social i empresarial, hi ha-
via diversos fets que marcaven la con-
vivència. Es van construir noves naus, 
més grans i millor ventilades, dotades 

d’excusats per als treballadors,  com les 
dels germans Julià al carreró, (posterior 
fàbrica de Mestre, en la baixa al Sto. 
Cristo), que tenia el seu propi subminis-
trament elèctric, per evitar tindre que 
desplaçar-se al barranc, passant dies i 
dies fora de la llar familiar.  Però tot no 
eren avantatges. Encara que la produc-
ció tèxtil i les importacions havien aug-
mentat, a causa del mercat que va obrir 
la Guerra Mundial, el descontent de la 
classe treballadora anava creixent, per 
què demanaven millores en les condici-
ons de treball com el descans setmanal, 
que no sempre eren ateses. També la 
trajectòria alcista dels preus del produc-
tes bàsics de consum, con els aliments, 
contribuïen a que es produïren diferents 
tipus de protestes i vagues.  Per fer front 
a tot això van anar creant-se cooperati-
ves, societats de socorro i sindicats.18

Els mesos d’octubre i novembre de 1918 
van ser especialment dolents per al po-
ble de Bocairent. Dia si dia també, les 
campanes de l’església no deixaven de 
sonar i no era precisament un volteig 
de festa. Ara vint tocs, dos drancs, una 
dona;  després vint-i-cinc  tocs i  tres 
drancs,  un home; ara un albaet....  eixos 
tocs pausats  i tristos envaïen el quefer 
diari dels habitants.19

Vicente Gisbert Cabanes, batlle de 
Bocairent, Vicente Colomer Beneito, 

Hospital Asilo Beneficencia Ntra. Sra. de Gracia-Bocairent
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apotecari, els metges Martín Cala-
buig Asensio, Miguel Boronat Gisbert 
i José Cirujeda Gayora, junt al rector 
Antonio Artés Signes, es van tindre que 
enfrontar a tot un repte: la mort de 42 
persones en 1918 i altres 7 en 1920 per 
l’epidèmia de grip.20 Cal tindre present 
que sols estan comptabilitzades  les 
que a la seua partida de defunció consta 
la paraula grip. El nombre augmenta si 
tenim en compte altres afeccions  res-
piratòries. 

Tot este patiment i esta angoixa va 
començar el dia 18 de maig d’aquell 
any, quan el practicant Fernando Cue-
llo Pastor va comprovar que la seua 
experiència i el seus estudis xocaven 
frontalment contra aquella malaltia de 
moda que s’emportava a la seua sogra, 
Mª Consuelo Valls Martínez, de 57 anys. 
Estava casada amb el manyà Juan Bta. 
Sempere Colomer, ella va ser la prime-
ra víctima oficial a Bocairent de la mal 
anomenada “Grip  espanyola”.

El dia 22 de juny, un xiquet de tan sols 12 
anys, Enrique Calatayud Beneito, moria 
per grip pulmonar. Tres dies després, un 
asilat a la Residencia, major de 70 anys, 
era la següent víctima: Juan Vañó Pérez.

Juliol va començar amb la defunció  per 
broncoalveolitis gripal d’un teixidor de 
32 anys, Francisco Bernacer Molina. El 
dia 10  tot va acabar per a una jove de tan 
sols 19 anys: Ramona Doménech Puerto. 

Este virus havia passat pels carrers 
Joan de Joanes, Obispo Miró, Ereta 
Ferre i Repuntxo. Es va prendre un des-
cans a l’agost, però el 18 de setembre va 
tornar a atacar. Ara a l’ermita del Sto. 
Cristo, i per segon vegada una jove, Mª 
Salud Pastor Castelló, neboda del rec-
tor de Mossén Joaquim Castelló Bodi; 
viure en un entorn tan privilegiat i baix 
el paraigües del Crist, no va ser suficient 
per a que Mª Salut no arribara a complir 
els 22 anys.21 Cinc dies més tard, al Mas 
Nou es va cobrar una altra vida per grip 

de forma tifoidea, la del llaurador José 
Terol Calatayud, també amb 32 anys.

Octubre va ser un mes fatídic. Un total 
de 21 persones, la majoria joves, van 
caure pel virus de la pandèmia. Al no 
disposar de llibres sacramentals d’ei-
xos anys, no tenim dades dels enterra-
ments, però atès les normes dictades 
per ajuntament i arquebisbat, tot fa 
creure que una vegada certificada la 
mort, sense vetla, ni funeral públic,  eren 
duts al cementeri i deixat allí fins que 
els  pogueren donar terra.

El llistat de baixes comença el dia 2 
amb la defunció de Bartolome Cala-
buig Trenor, de 30 anys, en el Mas de la 
Peña,  i és que atacava especialment a 
gent jove, sense distinció de sexe ni de 
condició social. Tornem uns anys arrere, 
concretament al 17 d’abril de 1912, quan  
la Capella de la Heretat de la Peña, va 
acollir un fet dels que a un poble xicotet 
donen molt que parlar als veïns: Barto-
lome Calabuig Trenor, el primogènit del 
diputat Vicente Calabuig Carra,  i Elena 
Trenor Palavicino, filla del Marqués del 
Turia, contreia matrimoni amb  María 
Josefa Mora Castelló, natural de Ba-

nyeres de Mariola, però d’ascendència 
bocairentina. Els testimonis del nóvio 
en dita cerimònia van ser Luis Vallier y 
García-Alessón, Marqués de González 
de Quirós, i  Luis Aznar, tios materns, na-
turals de Valencia.  Els de la nóvia eren 
els veïns de Banyeres Regino Mª Sirera, 
alcalde del poble y Wenceslao Benei-
to Mora, propietari del Moli l’Ombria.22 
Per les vinculacions familiars dels con-
traents podem imaginar la presència 
de destacats membres de la noblesa i 
burgesia valenciana com els  Condes de 
Caspe, Barons d’Alaquàs, advocats, mili-
tars, banquers, enginyers.... Però  en sols  
6 anys, tot aquell rebombori, va acabar 
en un soterrar, quedant una viuda amb 
dos xiquets xicotets.

El següent va ser un moliner de 25 anys, 
Francisco Luna Alcaraz, el dia 9. En Villa 
Carmen va morir José Silvestre Soler, 
llaurador de 33 anys, tres dies des-
prés. El 14 va ser dos: María Doménech 
Doménech de 44 anys i un xicot de 16, 
Manuel Jornet Molina. Al dia següent 
Patrocinio Vicedo Ferre de 20 anys. El 
21  una excepció d’edat, amb 85 anys 
Vicente Cantó Sirera. Però el 22 un altra 
xica jove, sols 18 anys, Mª Ángela Bel-

Plànol dels difunts de 1918 per carrers-Bocairent
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da Vidal, un jornaler  de 64 anys, José 
Gisbert Sanchis i un albaet  de poc més 
de 24 mesos: Josefa Domínguez Domé-
nech. Ara ja era una angoixa total.
 
El dia 23 dos persones més: Milagros 
Castelló Cabanes, 15 anys, i Miguel Luna 
Sempere, moliner de 61 . El degoteig 
continua el 24 d’octubre: una novençana 
de 23 anys, Josefa Castelló Francés, i el 
forner de 31 anys Enrique Peidro Herre-
ro. Les campanes no deixaven  de tocar 
i el dia 25 altres dos difunts: Francisco 
Verdú Miralles i Bautista Monerris Be-
nito, dos teixidors de 21 i 50 anys res-
pectivament. El 26 també va ser doble: 
altre teixidor molt jove, Antonio Silves-
tre Molina, de sols 19 anys i Josefa Mo-
lina Bernabeu de 53 anys. Josefa estava 
casada amb Antonio Bernácer Monerris 
i tenien tres filles i un fill que va faltar 
molt xicotet. La major de les filles tam-
bé va patir la grip, que li va deixar seqüe-
les per a tota la vida.23

El descans de 3 dies sols era el preludi 
d’un dol més gran. El dia 30 va ser fu-
nest, un gran núvol negre ho envaïa tot 
per què les campanes encadenaven els 
tocs de difunts: primer Encarnación Sir-
vent Belda, de 26 anys, després toc d’al-
baet per Mercedes Vicedo, més tard, un 
llaurador de 27 anys, Gabriel Calabuig 
Ferre, i per tancar el dia al Mas del Re-
tiro, una fadrina de 21 anys, Isabel Belda 
Francés.

Clara Pinter Castelló, natural d’Aielo, fa-
miliar dels llumeners de dit poble, casa-
da amb el guàrdia civil Benjamín Giner 
Argente, vivia a la Caserna del carrer 
Batlle, amb dos xiquets xicotets. El dia 
1 de novembre, eixa família quedava 
trencada quant la grip  es cobrava la pri-
mera víctima del mes.24 Però abans que 
acabarà el dia, un altra dona moria tam-
bé, Francisca Ferre Ferre de 70 anys.  El 
dia 3 també varen ser dos els difunts: un 
llaurador, a la Casa del Sant, de tan sols 
30 anys anomenat Antonio Blas Puerto 
Alcaraz i Jeronima Belda Beneito de 29 

i mare d’un menut. Continuaven morint 
a parelles i el dia 6 eren un jornaler i un 
llaurador de 37 i 45 anys respectiva-
ment: Mariano Molina Vañó i Gaspar Ca-
banes Castelló. A la Casa del Chaquero 
moria Manuel Vidal García, de 30 anys 
i natural d’Ontinyent, el dia 8.  Una xica 
en plena joventut (16 anys) va ser la se-
güent, el dia 10, li deien Francisca Puerto 
Puerto. Altre xiquet quedava orfe el dia 
11, al morir sa mare Magdalena Beneito 
Monerris. El 14  eren dos xiquets els que 
perdien a la mare Mª Francisca Caste-
lló Ureña. Un dia després, un altre llau-
rador, Francisco Sirera Beneito, de 35 
anys. El dia 16, Vicente Bevia Manuenda, 
de 39 anys i natural de Sant Vicent del 
Raspeig. 

L’últim difunt oficial de grip de 1918 va 
ser un menut de 7 anys, Santiago Gisbert 
Domínguez, nebot de l’alcalde, fill xico-
tet de Concepción Domínguez Micó. En 
aquella data era ja era viuda de Gregorio 
Gisbert Cabanes i tenia quatre fills més: 
José, Vicente, María i Concepción. 

Al llarg de tot l’any 1919 no va haver cap 
defunció en la que va figurar la paraula 
grip. Però el dia 8 de gener de 1920, Juan 
Conejero Vañó, fill de Luis i Consuelo, 

de sols 12 anys, moria per meningitis 
gripal epidèmica i el malson tornava a 
començar. Dos dies més tard, al mas 
de les Torretes, la tragèdia es feia pa-
tent al morir José Vañó Navarro, als 40 
anys, quan ell i els seus sis fills encara 
ploraven la mort de sa mare, per altre 
tipus de malaltia, uns mesos abans. Als 
Teulars, el dia 15, moria altre xic, de 30 
anys, Salvador Navarro Colomer. El 23 
de gener Rosa Pascual Puerto, amb tan 
sols 17 anys, deixava este món per bron-
copneumònia gripal. Un xicotet respir, 
tal vegada gràcies a Sant Blai, per poder 
celebrar les festes sense dol, acabava 
el 10 de febrer amb la mort de Vicente 
Pons Molina, altre jove de 25 anys. Quan 
ja pareixia que la grip ens havia deixat, 
el primer dia de maig es produïa la de-
funció de José Molina Asensio, de 67 
anys al Mas de la Fàbrica. 

Un adolescent, Eduardo Juan Vañó, de 
13 anys d’edat, va ser  per fi, l’última víc-
tima de la pandèmia a Bocairent. Fill del 
fabricant José Leandro Juan Belda i de 
Josefa Vañó Calabuig, tenia tres ger-
mans Magdalena, Amparo, Josefina i un 
germà, José, futur alcalde de Bocairent. 
Era el 4 de juliol de 1920 i en este cas va 
ser una meningitis gripal la causa de la 

Mas de la Peña. Boda de Bartolomé Calabuig Trenor i María Josefa Mora Castelló
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La “Cucaratxa” de 1918 a Aielo de Malferit i Bocairent.

defunció.
A poc a poc Bocairent recobrava la tran-
quil·litat i veia com el perill s’allunava, 
deixant una joventut minvada i moltes 
famílies trencades.

4 - Cloenda

Amb este treball volem donar-li el pro-
tagonisme que es mereix a la grip que 
arrasà fa cent anys. Hem escrit unes 
pinzellades del que va suposar la cala-
mitat que es va patir arreu del món i que 
conseqüentment arribà als nostres po-
bles. I és que dins dels episodis funes-
tos sempre es parla més de l’epidèmia 
del còlera i la seua magnitud ha eclipsat 
a la grip “espanyola” en la memòria local. 
Hem volgut recordar a tots els que pati-
ren aquella grip mortal i els que sobre-
visqueren entre tanta desesperança i 
desolació a la Vall d’Albaida. Diuen que la 
història es repeteix, però nosaltres con-
fiem que ja no pot haver cap pandèmia 
més de les dimensions de la “Cucaratxa” 
perquè la medicina ha avançat i podria 
tallar-la abans de la propagació. 

Des d’ací volem donar les gràcies a to-
tes les persones i entitats que ens han 
prestat la seua ajuda per a dur a terme 

este treball que mostra el passat dels 
nostres majors i ajuda a entendre el 
present que vivim nosaltres.

*Mª Jesús Juan Colomer
Bibliotecària-Arxivera

Mariló Sanz Mora 
Mestra logopeda-escriptora

Mª Josefa Sempere Doménech
Arxivera-Bibliotecària
Cronista Oficial de Bocairent
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5. http://historiadeaielo.blogspot.com.es/2010/
06/les-coves-de-lera.html
6. http://historiadeaielo.blogspot.com.es/2010/
06/la-casa-de-pobres.html
7. http://historiadeaielo.blogspot.com.es/2017/
11/volantiners-lhostal-de-la-placa.html
8. http://historiadeaielo.blogspot.com.es/2010/

05/la-tartana-de-lluis-el-cartero.html
9. Lola Penadés, la formatgera, a l’any 2017, ens 
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Mª Angeles Belda Soler, Valéncia, 1982.
12. Es casaren 19 parelles de joves. Era costum 
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15. AMB. Caixa 38
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21. En 1906 el Rvdo. D. Joaquín Castelló Bodí, 
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Sto. Cristo de Bocairent. Els anys que va viure 
a dit lloc va estar acompanyat, a més de pels er-
mitans corresponents, per membres de la seu 
família, especialment procedents de Biar. Sa 
mare, cosins, nebots,.... d’entre ells cal destacar 
dos germanets, Mª Salut i José Ramón Pastor 
Castelló
22. CASTELLÓ MORA, Juan. «Molinos papele-
ros del Alto Vinalopó» .Banyeres de Mariola: 
Associació Cultural Font Bona, 2008
23. FERRE BERNACER, José. “Quan no existia la 
jubilació en els nostres avantpassats”. Revista 
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llumenero”. Revista-Programa de Festes a Sant 
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Josefa Molina Bernabeu (difunta) i Antonio Bernácer Monerris
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En esta segunda parte dedicada a la ma-
sía La Lloma, voy a aportar varios datos 
más sobre ella.

Dicha masía se encuentra en Bocairent, 
en la partida Collado Alto. Tiene 288 
hectáreas de terreno, en las cuales pre-
dominan los árboles, olivos y almendros 
(aparte de zonas de montaña con gran 
cantidad de pinos, encinas, enebros, se-
vinas y gran cantidad de plantas aromá-
ticas situadas en la umbría de la sierra 
de Mariola).

La Lloma antiguamente tenía un propie-
tario, luego la heredaron sus hijos. De 
las 288 hectáreas de tierras, en la ac-
tualidad se reparten en 144 hectáreas 
cada heredero.

Después de los datos sobre propieta-
rios y terrenos de la masía la Lloma, 
veamos a continuación los detalles y ca-
racterísticas de los alcavors y fuentes 
de dicha masía:

ALCAVOR FONTS DE LA LLOMA.   
ZONA: LA LLOMA

El alcavor Fonts de la Lloma se encuen-
tra a unos metros de la montaña y en los 
primeros de la zona de cultivo, cerca del 
proyecto de alcavor y acequia que lleva 
agua a la balsa.

Sobre un pequeño ribazo y pegada al 
suelo, se encuentra la pequeña puerta 
de entrada. Al entrar al alcavor, des-
cubro que del nivel de la puerta al del 
suelo por donde sale el agua, hay un 
desnivel de 0’40 cm. Una vez en el in-
terior y explorado, veamos cuáles son 

sus características: Largo 53 m. (a 16 
m. se desvía a la izquierda). Estos 16 
metros, las paredes y techo son de pie-
dra seca y por el centro del alcavor hay 
una pequeña acequia por dónde sale el 
agua. En este tramo, el nivel del suelo 
va subiendo, por lo que baja la altura. Al 
final de estos 16 m. hay una lumbrera/
respiradero (1) aunque desde el interior 
se encuentra casi cubierto y se ve muy 
poco. Por lo que vemos tiene 6 m. aprox. 
de altura. A continuación hay 6 metros 
en los que las paredes y techo son de 
ladrillos (2); estos en el techo con dos 
tipos de bóveda (el ancho del alcavor 
va de 0’40 cm. A 0’60 cm.) A continua-
ción hay 6 metros donde el techo baja 
hasta los 0’60 cm. A partir de aquí, los 
restantes 25 m. el alcavor está excava-
do en roca caliza (3). Al final del alcavor 
se ven unos puntos de goteo, así como 
sumadores. Este tramo final tiene una 
altura de 1’60 m., ancho 0’60 cm. A par-
tir de los 16 metros, la pequeña acequia 

desaparece y el suelo del alcavor está 
muy sucio, con mucha sedimentación. 
La altura varía según tramos y va de 
1’60 m. a 0’40  cm.

Rafael Doménech Domínguez - Miembro de la Asociación Cultural Aculliber Lleó Ibéric de Bocairent
Fotografías del autor. Planos: Rafael Ballester Gandía

Bocairent. La Lloma el día 4-12-1994

El Bocairent subterráneo.
Alcavors y fuentes:
Masía la Lloma. Año 1680 (2ª parte)

Boca de entrada Alcavor Fonts de la Lloma. 
3-7-1994
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Detallado ya el alcavor, veamos cómo 
llega el agua a las fuentes de la Lloma.
 
Desde la salida del alcavor, el agua va 
canalizada por tubería. A unos cien me-
tros aprox. antes de llegar a la Lloma, 
hay un punto en la tubería en que ésta 
se divide en dos, repartiendo el agua al 
50% para que el agua llegue a las dos 
fuentes, situadas una en cada vivienda 
de la masía de la Lloma.
 
Refiriéndome a esta masía, la Lloma, 
tengo que decir que según mis datos, 
es de las más antiguas que hay en Bo-
cairent, ya que su construcción data del 
año 1680 (según consta en la escritura).

Veamos a continuación las característi-
cas de las fuentes, las denominaré A y B.

FONT DE LA LLOMA (A)

La fuente está situada delante de la 
masía. La pila es circular por delante y 

recta en el interior (es de piedra/sille-
ría). Descansa sobre un pie semiredon-
do, también de piedra/sillería. La pila 
se apoya sobre una de las paredes de la 
balsa, situada a espaldas de la fuente. 

Detalle puerta al fondo y acequia en el suelo (en 
1994)

Descansando sobre la pila, de la parte 
interior, nace un bloque de piedra con 
varios adornos; terminando la parte su-
perior con un bloque de piedra en forma 
de copa o jarrón. De la pila, el agua pasa 
a la balsa y de ésta, es utilizada para 
regadío. El caño por donde sale el agua 
está en el bloque central. Desde mi pun-
to de vista, una obra de arte realizada en 
piedra/sillería, aumentando su belleza 
al ser una fuente.

FONT DE LA LLOMA (B)

La fuente está delante de la masía, a 25 
metros de la otra fuente. En el punto 
dónde está la fuente, hay una zona ajar-
dinada; en ella hay unos pilares de hie-
rro, cubiertos de ramas y debajo está la 
fuente. El conjunto de la fuente es todo 
de sillería y está hecha de la siguiente 
manera: la pila tiene forma de copa. El 
pie es redondo y nace del suelo, que en 
este punto está todo empedrado. Des-
cansando en el mismo, nace la pila, que 

Datos y Topografía 3-7-94
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Detalle paredes de piedra seca y ladrillos. En 
1994. Alcavor Fuentes la Lloma

Detalle acequia que conduce al alcabor

Font de la Lloma (A) en 1992 Font de la Lloma (B) en 1990

como he dicho tiene forma de copa. En 
una de las partes de la pila (interior) hay 
una ranura por donde sale el agua. De la 
parte interior de la pila y descansando 
sobre ella nace otro bloque rectangular, 
en cuyo centro está el caño de metal 
por donde cae el agua. A ambos lados 
de este bloque, hay dos más pequeños, 
que hacen de refuerzo. La parte su-
perior está coronada por otro bloque 
pequeño, en forma de pirámide y en la 
parte superior, una bola, todo ello, como 
ya he dicho, de sillería.
 
Al salir el agua de la pila, va a una peque-
ña balsa situada a espaldas de la fuente, 
pasando antes por un pequeño lavadero 
hecho en la pared de la balsa. De allí es 
utilizada para regadío.

Después de los datos de este alcavor 
y de las fuentes, pasemos al siguiente. 
Lo he denominado proyecto de alcavor 
porque al parecer no se terminó al no 
encontrar agua.

Proyecto Alcavor La Lloma. Zona: Bal-
sa A. Nacimiento La Lloma

El nacimiento alcabor (proyecto) se en-
cuentra en el punto en que termina la 
montaña y empieza la zona de cultivo. 

A unos metros pasa la pequeña acequia 
que conduce el agua de la balsa.
 
El denominado proyecto de alcabor es 
por lo siguiente: una vez explorada la 
zona, vimos que había varios puntos 
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perforados, pequeños; en ninguno de 
ellos había agua. Describiendo las ca-
racterísticas añadiré lo siguiente: entre 
la zona de cultivo y la montaña hay una 
placa de roca que va de menor a mayor 
(en pendiente); de aquí empieza una 
acequia que tiene 12 metros de longitud, 
el ancho es de 0’50 cm. en la parte baja 
y 0’60 cm. el resto. La altura aumenta 
a medida que avanza hacia el alcabor 
(toda excavada en la roca).
 
Recorriendo el tramo de acequia lle-
gamos al alcabor; aquí encontramos lo 
siguiente: a la derecha empieza una ga-
lería que tiene 4 metros de largo, 1’70 de 
altura y 0’50 de ancho. No hay agua.
 
A la izquierda nace otra galería que 
tiene 10’50 m. de largo de la siguiente 
manera: los primeros cuatro metros y 

setenta centímetros tienen una altura 
de tres metros y medio, el suelo está 
cubierto de hojas (varios centímetros); 
el resto, cinco metros ochenta centí-
metros, la galería se encuentra más 
baja, prácticamente al mismo nivel que 
la de la derecha. Este tramo tiene entre 
1’70/80 de altura, 0’50 de ancho. Al final 
hay un punto en que se observa hume-
dad en una de las paredes, muy poco. Al 
principio de esta galería, a la derecha, 
hay otro inicio de galería; sólo tiene 50 
centímetros de profundidad. Más deta-
lles en el plano adjunto.

Respecto a los años en que fueron cons-
truidos los citados alcavors, así como las 
fuentes, en ninguno de ellos he encon-
trado ninguna fecha que lo indique. Des-
pués de hablar con los propietarios de la 
masía La Lloma, éstos me indicaron que 

no consta en ningún documento datos 
sobre estos alcavors. La conclusión que 
he sacado es la siguiente: si la masía La 
Lloma fue construida en el año 1680, los 
alcavors lo serían algún tiempo después, 
no mucho, ya que uno de ellos abastece 
de agua a la masía. Concretar los años, de 
momento, resulta más difícil.
 
Añadir que en las tierras de esta masía 
(así como en la zona de cultivo y alre-
dedores) se han encontrado restos ar-
queológicos de la época romana.

Bien es cierto que el origen de estas 
construcciones de alcavors es Hiraní.
 
Una idea aproximada de la antigüedad 
de estas construcciones (Alcavors) nos 
la da el trabajo de investigación del de-
partamento de Geografía de la Univer-
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sidad de Valencia, especializada en el 
estudio de la interacción entre territo-
rio, el patrimonio y el paisaje, que dirige 
el profesor Jorge Hermosilla. (ESTEPA)
 
La antigüedad de estas galería (Alca-
vors) que trajeron los árabes a la Comu-
nidad Valenciana hace casi 1300 años, 
nos puede dar una idea de cuándo fue-
ron construidos. En este trabajo, entre 
otras cosas, nos dicen el nombre en 
árabe: “Foggaras”/”mkoulas”, fuente en 
árabe.

Llegado a este punto, doy por termina-
do lo referente a los Alcavors y Fuentes 
de la masía La Lloma. Quedan muchos 
más en otras masía de Bocairent, pero 
eso será tema para otros trabajos sobre 
Alcavors de Bocairent.

Detalle galería de la izquierda Detalle galería de la derecha
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Introducció

P  uebla del Duque o de Rugat 
es una villa con Ayuntamien-
to, que dista 11 leguas de Va-

lencia, situada en el llano de una co-
lina bien ventilada, en el camino que 
une á Albaida (cabeza del partido 
judicial) con Gandía.
El clima es templado y sano, hallán-
dose roturado su término y planta-
do de viñedos, olivos y algarrobos, 
con algunas huertas en los barran-
cos de Segmars y de Tapets, que 
van á desembocar en el río Albaida. 
Su población, según el último censo 
oficial, ó sea el de 1887, es de 1.870 
habitantes.

 
D’esta manera descriu el diari La Época 
el 16 de juny del 1890 el poble que serà 
protagonista de la crisi sanitària més 
important a Espanya a les darreries del 
segle XIX.

Un poble, majoritàriament, de jornalers 
de la terra, d’una terra mal distribuïda 
entre els veïns, una terra, la possessió 
de la qual marcava la diferència social 
entre veïnat pobre i veïnat ric. Un poble 
immers en el fang del caciquisme polític 
i econòmic que caracteritzava l’Espanya 
rural decimonònica.

Qui anava a pensar que aquella malaltia 
infecciosa endèmica a l’Índia i en certs 
països tropicals arribaria a aquell lloga-
ret rural, oblidat del món com era la Pue-
bla de Rugat, un indret on les condicions 
climàtiques per al desenvolupament del 
Vibrio Cholerae, el bacteri que provoca-
va el còlera, no eren les més adequades.
Europa, Espanya, la Puebla de Rugat, al 

llarg i ample del segle XIX foren colpeja-
des per unes quantes onades de còlera 
quan aquest es convertí en pandèmic i 
migrà arreu del món. Una d’estes ona-
des, la de 1890, va situar la Puebla de 
Rugat en el centre del camp de batalla. 
La premsa es desbordà de notícies, 
d’informes, de cròniques, d’anàlisis i la 
Pobla es convertí durant la fi de la pri-
mavera i l’inici de l’estiu del 1890 (maig, 
juny) en trending topic de la desgràcia.

Resseguint els camins de la premsa ens 
hem aproximat a una de les catàstrofes 
demogràfiques més dolentes de la his-
tòria poblana. La dalla de la mort segà 
molts poblans, pobres, afamegats i amb 
escassos recursos econòmics, perquè 
allò que es diu que la mort ens iguala a 
tots, no sempre és cert. La mort és se-
lectiva i ben bé que es va demostrar a 
la Puebla de Rugat. Els desvalguts fa-
molencs foren el gruix dels atacats i del 
finats. No debades el governador de Va-
lència en un telegrama li deia al ministre 
de Governació: “Las cocinas en Puebla 
de Rugat estan vacias, hay que llenar-
las como remedio”. Contràriament els 
apoderats de la terra, amb el pap farcit, 
capejaren més bé la borrascada.

Arranquem la passejada. 

Causes de la crisi colèrica

Quan la malaltia del còlera era ja una re-
alitat palpable, és a dir, que havia sigut 
reconeguda com a tal pel govern espa-
nyol, la reacció primera a nivell instituci-
onal i sobre la qual es va posar èmfasi va 
ser la d’esbrinar quines eren les causes 
que l’havien provocat. Des d’una pers-
pectiva llunyana en el temps, semblava 

que era més important descobrir quin 
era el motiu que havia despertat el fan-
tasma del còlera que les actuacions per 
erradicar-lo.

D’entre l’heterogeneïtat de causes que 
comentarem tot seguit, destacarem, 
en primer lloc, aquella que va ser con-
siderada com a versió oficial i que fou 
formulada pel delegat sanitari Sr. López 
Tarin, delegat que envia el Governador 
Civil de València només assabentar-se 
del que estava passant a la Puebla de 
Rugat. Vaja per davant que ninguna de 
les explicacions que se’n donaren va 
comptar amb la unanimitat dels ex-
perts, un bon grapat, que gosaren opi-
nar sobre quin n’era l’origen.

El 17 de juny de 1890 publicava el diari La 
Vanguardia: “¿Cuál es el origen de la en-
fermedad actual? Diferentes versiones 
ha oído nuestro redactor, aunque ningu-
na parece probar de una manera que no 
deje dudas cual ha sido la causa del mal 
que tantos estragos está causando”.

Dos dies després, el 19 de juny, el mateix 
diari La Vanguardia revelava el telegra-
ma que el Dr. López Tarin havia lliurat al 
governador de València Sr. Jimeno de 
Lerma en el qual detallava quina n’era la 
possible raó: 

 El origen de la enfermedad

Con el objeto de ampliar las noti-
cias que respecto a este asunto 
hemos publicado ya, insertamos á 
continuación lo más importante del 
telegrama qno anteayer dirigió el 
señor López Tarín al gobernador de 
Valencia:

Una passejada per l’hemeroteca de finals del segle 
XIX: El còlera morbo a la Puebla de Rugat (1890)

Moisés Tormo Martínez
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Dice así:
«Inquiriendo causas, no encuentro 
otra que la ya expresada, y la ex-
plico de la manera siguiente: Las 
calles que hubo necesidad de empe-
drar convertianse tiempo lluvias en 
lodazales inmundos y féticos, impo-
sibles de transitar. Como el subsue-
lo es impermeable por su calidad 
gredosa, no había filtraciones a la 
profundidad del terreno, y al cesar 
las lluvias solo se desecaban las ca-
pas superiores de los dichos lodaza-
les. En esta situación hubo necesi-
dad, para colocar el empedrado, de 
arrancar la dicha masa compacta, 
que ofreció un color oscuro azulado, 
y se trasportó a la plaza de Roca, 
dando ocasión al desprendimiento 
de mismas, que mi razón científica 
concibiese suficiente para ocasio-
nar un verdadero envenenamiento 
en los organismos que tuvieron ne-
cesidad de absorberlo. Probado que 
á los pocos días se ofrecieron los 
primeros casos en habitantes que 
ocupaban las casas circunvecinas, 
y á partir de entonces se repitieron 
los casos cuando la temperatura se 
elevaba, y cuando ésta descendía 
pasaban días sin registrar caso al-
guno, hasta que entrado el presen-
te mes aumentó su número, y más 
especialmente desde el día 4, que 
se observaron calores tropicales. 
Al pedirme V. E. razone mi opinión, 
no puedo hacer de otro modo, y si se 
me pregunta el por qué se ha ofre-
cido la forma de cólera morbo y no 
otro síndrome, contestaré ignoro su 
explicación, como ignoro también 
el por qué de su intensidad y de su 
fulminamiento. La desinfección se 
practica lo mejor posible”.

Esta versió es fonamenta en les obres 
d’empedrament que havia realitzat la 
corporació municipal al llarg dels tres 
anys anteriors. Els carrers del poble 
eren de terrer. Els cobria una capa de 
terra seca que quan plovia es transfor-
mava en un mar de fang que dificultava 

el trànsit tant de persones com dels 
animals que arrossegaven els carros. 
A més, l’aigua s’embassava i tardava a 
desaparèixer de la via pública per les 
característiques del sol. Al  primer re-
vestiment de terra solta seguia una al-
tre de roca impermeable formada per 
una barreja de carbonat del calç i argila 
que té un color cendrós i que les capes 
més profundes, més dures adquireixen 
un color blavós i que es coneix a nivell 
local com a tap blau. 

Las calles que hubo necesidad de 
empedrar convertianse en tiempo 
de lluvias en lodazales inmundos, 
imposibles de transitar. Como el 
subsuelo es impermeable por su ca-
lidad gredosa, no habia filtraciones 
á la profundidad del terreno, y al 
cesar las lluvias sólo se desecaban 
las capas superiores de los dichos 
lodazales. (La Monarquia, 27 juny)

Abans d’empedrar es va haver d’arran-
car tota la capa de terra de fang resse-
cat. Fang i tarquim que contenien resi-
dus de tot tipus d’escombraries i brutí-
cia provinent de les cases que tiraven 
al carrer al no disposar de desaigües. 
Esta terra es va dipositar, per tal d’ani-
vellar-la, en una plaça contigua, la plaça 
Roca. Com que en l’any 1885 ja havia 
hagut una epidèmia de còlera que havia 
afectat a alguns veïns que habitaven en 
els carrers que s’havien empedrat, es va 
creure que la terra era portadora de de-
jeccions d’aquells afectats. 

Respecte a la causa del moviment de 
terres hi ha una altra versió apareguda 
en La Crónica de Huesca el 28 de juliol:

Telegrafian á un diario madrileño 
una nueva versión acerca el origen 
de la enfermedad que se ha desa-
rrolado en la Puebla de Rugat. Las 
tierras empleadas para la reciente 
nivelación de las calles, procedian 
en parte del cementerio que en 1885 
sirvió para enterramiento de coléri-
cos y muchos han creido que gérme-

nes que existian latentes de aquela 
enfermedad, son los que se han de-
vuelto y propagado.
El aludido corresponsal cita en apo-
yo de esta versión el hecho de que en 
Quinto, pueblo de la provincia de Za-
ragoza, se destinó á enterramientos 
durante la epidemia colérica de 
1854 un campo perteneciente á los 
Propios de dicho pueblo, y que cuan-
do quince o viente años después se 
hizo la exhumación de aquellos ca-
dàveres, se desarrolló entre los ha-
bitantes de quinto el cólera que por 
fortuna se localizó y no se transmitió 
á otras poblaciones.

Respecte a la procedència de les terres 
que serviren per anivellar la plaça Roca, 
el Dr. Gomar Guarner en un treball publi-
cat en el Llibre de festes de la Pobla del 
Duc (1976) ens diu: Un año tristemente 
célebre: El brote epidémico de cólera 
de 1890 originado en nuestro pueblo. 
Descarta que foren procedents del 
antic cementeri on s’havien soterrat les 
víctimes de l’anterior epidèmia de còle-
ra, la del 1885.

Cal nomenar que també aparegueren 
opinions que posaven en dubte que la 
causa del còlera era el moviment de ter-
res. El mateix investigador que ho posa 
en dubte, alhora, planteja la possibilitat 
que la malaltia fos importada, concre-
tament, a través del port de Gandia. En 
este sentit llegim en el diari El Alicanti-
no del 14  de juliol:

Ayer publicava uno de nuestros 
colegas las siguientes noticias de 
Madrid, referentes á la epidemia 
nacida en Puebla de Rugat.
El Dr. Mendoza ha practicado hasta 
doce cultivos con tierras y aguas 
procedentes de Puebla de Rugat y 
Montichelvo. El resultado de dichos 
experimentos ha sido el convenci-
miento de que no existe ningún baci-
lo de dichos elementos. Queda, por 
lo tanto, científicament desechada 
la hipótesis de que pueda haber 
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sido causa de la epidemia en Pue-
bla de Rugat la remoción de tierras. 
Me consta que ahora se persigue la 
idea de que el cólera morbo que ac-
tualmente se padece en esa provin-
cia haya sido importado.
Parece que dicha importación haya 
sido por el puerto de Gandía.

Seguint en esta argumentació, La Aca-
demia Médico-Farmacéutica de Barce-
lona també posa en dubte que la causa 
fóra el moviment de terres i s’inclina per 
la teoria de la importació de la malaltia 
des d’Àsia, però no aporta dades refe-
rents a la migració. Així ho manifesta 
una monografia publicada en El Alican-
tino el 19 d’agost:

La Academia Médico-Farmacéutica 
de Barcelona acaba de dar á luz una 
importante monografia que con el 
título de Primeros focos de la epi-
demia colérica de 1890 han escrito 
los médicos D.A. Martin y Montella 
y  D.A. Riera Villaret, comisionados 
por dicha Academia para estudiar 
sobre el terreno la epidemia desa-
rrollada en la provincia de Valencia.
Dichos señores partieron de Bar-
celona el dia 20 de junio último, y 
regresaron el 28 del mismo més…
Como es sabido, la epidemia colé-
rica inicióse en Puebla de Rugat, 
opinando los comisionados por la 
Academia que á Puebla, el agente 
colerígeno fué importado del Asia 
poco ántes, por más que no se ha-
yan podido recoger datos que así lo 
justifiquen. Explican las condiciones 
de la comarca infestada, en la que el 
clima y el suelo son á proposito, si 
no para fructificar el microbio del 
cólera, cuando menos para darle un 
hospedaje á propósito para su exis-
tencia.
Combaten la idea sustentada por 
algunos de que fuesen los gérme-
nes productores de esta epidemia 
los que pudiesen haber quedado 
en el suelo á raíz del cólera de 1885, 
fundando su tesis en estudios bac-

teriológicos en particular en los que 
se refieren á la biologia del baccilo 
virgula de Kok. Refieren la intensi-
dad con que se presentaban los sín-
tomas en muchos atacados, lo cual 
les permitió seguir de cerca el curso 
del mal en los casos gravísimos, me-
jor dicho fulminantes, pues que indi-
viduos sanos que eran atacados al 
cabo de tres horas habian fallecido.

Malgrat que la teoria del moviment de 
terres era la que més pes tenia en la 
majoria dels investigadors no acaba de 
convèncer al ministre de la Governació 
Trinitario Ruiz Capdepón, més que res 
per la desconfiança que tenia de les au-
toritats poblanes perquè estes havien 
amagat durant un mes la malaltia. En un 
telegrama que envia al governador civil 
de Valencia, Sr. Jimeno de Lerma el 16 de 
juny i que publica La Vanguardia el 18 de 
juliol, el ministre s’expressava així:

Desconfíe de los informes de los 
alcaldes que por un mal entendido 
interés de la localidad, y en circuns-
tancias como las presentes, ocultan 
la existencia del mal y su intensidad, 
perdiéndose los primeros momen-
tos que son los más oportunos para 
combatir con éxito la enfermedad.
...

El doctor Jaume Ferrer i Clua, desco-
bridor de la vacuna contra el còlera en 
1885 i director del Laboratori Microbi-
ològic Municipal de Barcelona dubtava 
de l’origen de la malaltia a la Puebla de 
Rugat. Aquest investigador es mou en-
tre la remoció de terres i la importació 
per algun individu. La Vanguardia de 18 
de juny publica una entrevista que  ha-
via fet al Dr. Ferrer i este s’expressava 
en estos termes:

En cuanto al origen de ia enferme-
dad, crea posible haya sucedido un 
caso análogo al ocurrido en otras 
ocasiones, entre ellos el citado 
por Proust, referente á un hospital 
de Marsella, en que pasado largo 
tiempo después de haber alberga-
do coléricos, se revocó una parad 
de una habitación que había per-
manecido cerrada, y con este hecho 
coincidió el desarrollo de la enfer-
medad, como ha sucedido en Rugat 
con motivo de haberse removido 
el suelo y amontonándose la tierra 
sobrante en una plaza, que ha sido 
el foco de donde ha ido partiendo 
las invasiones.
Paro cabe la posibilidad también 
de haber sido importado de otros 
puntos epidemiados sin necesidad 
de que los que han servido de vehí-

Plaça Roca
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culos hayan padecido la enferme-
dad, pues desde el momento que 
la ciencia admite que el baccilus 
del cólera puede poseer como otro 
baccilus una forma capaz de resis-
tir la acción lenta del oxígeno y una 
desecación más ó menos completa 
y prolongada, todas las anomalías 
que ofrece el contagio ó la propa-
gación de esta enfermedad se ex-
plican de una manera satisfactoria.

El diari La Iberia publica una interviu a 
un membre de la Comissió Tècnica que 
havia enviat el govern de Madrid per 
tal d’estudiar in situ les causes i, alhora, 
buscar la solució a la mortífera epidè-
mia. El Dr. Mendoza, l’entrevistat, a la 
pregunta, “¿Es éste de origen asiático 
o su aparición obedece a causas pura-
mente locales?” La resposta fou molt 
cauta: “He aquí una cuestión que toda-
vía está por dilucidar y sobre la que no 
se puede emitir una opinión, tan cate-
górica: el examen de la tierra recogida 
en Puebla de Rugat contribuirá induda-
blemente á esclarecerla”.

L’entrevistador comenta al respecte de 
la resposta: 

Tratamos de averiguar algo acerca 
de este extremo, pero nuestro in-
terlocutor se mostró tan reserva-
do, que no nos atrevimos á insistir. 
No obstante, pudimos colegir de su 
silencio, relacionándolo con cier-
tas apreciaciones que había hecho 
poco antes, al discurrir en tesis ge-
neral sobre la naturaleza, carácter 
y propagación de la enfermedad, 
que se inclinaba á creer que ésta ha 
sido importada, y que sin esa impor-
tación no hubiera aparecido. La tesi 
de la importació és pura deducció de 
l’entrevistador.

Persistint en l’elenc de causes ens tro-
bem de tot tipus i procedència:

En La Correspondencia de España de 
15 de juny trobem la teoria de la sardina:

La enfermedad de la Puebla de 
Rugat apareció el 13 de mayo. El 
dia anterior se habian vendido en 
la Puebla de Rugat dos cestos de 
sardina dulce, cuyo estado no era 
satisfactorio. 
Se dice que los vendedores la ha-
bian presentado en los mercados 
de Játiva y otros pueblos, donde fue 
rechazada por no estar en buenas 
condiciones para el consumo.
Parece que en la Puebla de Rugat 
adquirieron la sardina en cuestion á 
bajo precio. al dia siguiente se pre-
sentaron los primeros casos.

Sense deixar el diari La Corresponden-
cia de España, el 18 de juny publicava:

Hay diversidad de pareceres res-
pecto al carácter de esta; unos 
opinan que los gérmenes del cólera 
morbo asiático de 1885 han reapa-
recido al remover la tierra para em-
pedrar las calles…
Otros médicos opinan que es una 
enfermedad endémica ocasionada 
por haberse bebido en el pueblo 
aguas encharcadas de pasadas llu-
vias y éstos no califican la enferme-
dad como cólera. Algunos califican 
esta de gastro enteritis coleriforme 
ó cólicos malignos debidos á comer 
tempranas frutas y a los excesivos 
calores…

El periòdic de Barcelona, La Vanguardia 
de 17 de juny, també es preguntava per 
l’origen de la malaltia i destaca algunes 
de les opinions que corrien entre ci-
entífics i premsa. Ressalta la condició 
dolenta de l’aigua per a beure. Una aigua 
que la portaven al poble de fonts prope-
res al municipi.

¿Cuál es el origen de la enfermedad 
actual? Diferentes versiones ha 
oído nuestro redacior, aunque nin-
guna parece probar de una manera 
que no deje dudas cual ha sido la 
causa del mal que tantos estragos 
está causando.

Refieren unos que hace unos dos 
meses y medio regresaron á Puebla 
de Rugat dos licenciados del ejér-
cito procedentes de Melilla; pero el 
hecho de no haber conocido dichos 
individuos ningún compañero suyo 
enfermo, ni haber sido atacados 
ellos ni las personas que con ellos 
vivían, hacen desechar la suposición 
que fueran los que importaron la 
enfermedad actual, aparte de que 
no se tiene noticia alguna de que en 
Melilla haya ninguna enfermedad 
sospechosa.
Dicen otros que procedente de 
Manila llegó un hombre á Alfarra-
si, pueblo algo lejano de Puebla de 
Rugat, y que por conducto del pana-
dero de aquella población envió una 
carta al secretario de PuebIa. Tam-
poco en este caso la enfermedad se 
declaró en casa del secretario, ni en 
las de la vecindad.
No falta también quien cree que la 
causa, debe de estar en el agua que 
usan para la bebida los vecinos de 
la Puebla y la toman de una fuente 
próxima á la población; pero á ser 
cierto esto, creemos que el delega-
do del Gobernador don Felipe López 
Tarín lo hubiera dicho después de 
analizar dichas aguas.

La premsa francesa també es fa ressò 
de la malaltia colèrica a les terres de la 
rugatina Pobla. El diari liberal La Iberia 
recull algunes opinions de la premsa 
gal·la, concretament del corresponsal 
del diari Le Soleil de Marsella, que tot 
referint-se a la causa s’expressa d’una 
manera, certament, pejorativa quan es 
referix a la fam que patien els “infeliços” 
pobladors de la Vall.

«He aquí cómo se explica de una 
manera racional esta epidemia:
«Este año ha sido abundantísima  
la cosecha en las provincias de Ali-
cante y Valencia, y especialmente 
en las localidades contaminadas. 
La población de aquellos pueblos es 
muy pobre, y como las frutas no cos-
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taban nada, y como los propietarios 
pagaban hasta por quitar las que 
cubrían el suelo, los infelices  las co-
mían con exclusión de otro alimento, 
produciendo este consumo la epide-
mia que se ha declarado.
Esa epidemia tiene ciertamente un 
carácter coleriforme muy pronuncia-
do y contagioso, pero no es de ningún 
modo el cólera morbo asiático; no es 
más que local.
Con las precauciones adoptadas y 
con las que se adopten es de espe-
rar que no se propague al resto de 
España, y que podrá ser combatida 
eficazmente.
Creo, y el Consejo de Sanidad es de mi 
opinión, que podéis estar tranquilos y 
que las cuarentenas bastarán para 
proteger los puertos franceses.»

Això no obstant, el periòdic La Monar-
quia rebia una carta d’un veí de la Pue-
bla de Rugat, publicada el 27 de juny, en 
la qual explicava com s’havia iniciat la 
malaltia i quines foren les primeres ac-
tuacions dels metges locals, com també 
arriba a formular certes preguntes so-
bre les possibles causes:

¿Podiá ser causa de la epidemia el 
haberla traído dos o tres piaras de 

cerdos, de los cuales murieron mu-
chos en esta población?
¿Es verdad que un macho cabrío 
murió ó se despeñó en el campo y su 
carne se vendió en la carnecería al 
precio de una peseta cincuenta cén-
timos, como si hubiera sido sacrifi-
cada en el matadero? ¿Se sabe de 
quién era el indicado macho cabrio?

Estes preguntes i moltes altres, amb 
tota seguretat, se les farien els veïns de 
la Pobla en les converses de carrer, espe-
culant qualsevol argument que poguera 
dur a formular una resposta al per què 
d’aquella situació de calamitat i mort que 
estaven vivint. Més encara, quan famili-
ars, amics, veïns morien de la nit al matí. 

El 16 de juny publicava La Crónica de Hues-
ca una nota tot referint-se a la malaltia de 
la Puebla de Rugat en la qual es posa de 
manifest com des d’institucions de govern 
creuen que sí és còlera, però que són molts 
els qui opinen que la cosa no era tan greu 
i atribuïx les causes del mal al consum de 
determinats productes propis de l’època 
de l’any en què es trobaven.

Los telegramas que se reciben de 
Valencia han producido la alarma 
consiguiente desde el momento que 

el delegado que envió el gobierno 
á la Puebla de Rugat habia hecho 
la declaración de ser cólera morbo 
asiático la enfermedad allí reinante.
Y sin embargo son muchos de esta 
córte los que siguen creyendo que 
se trata simplement del cólico es-
porádico propio de la estación y 
originado frecuentemente por las 
frutas ó el abuso de las bebidas he-
ladas, y si digna de ocio es la vigilan-
cia de las autoridades no es menos 
importancia meditar mucho elogio 
con cuidado antes de lanzar una de-
claración como la que se ha hecho 
que ha de producir trastornos.

I com que no es descartava cap pos-
sibilitat que fóra la causant del mal, la 
Comissió Tècnica, que havia enviat el 
govern de Madrid, seguix la pista per la 
qual haguera pogut ser el còlera impor-
tat per via marítima. El corresponsal de 
La Vanguardia envia el dia 22 de juny un 
telegrama al periòdic que es publicava 
al dia següent on podem llegir:

He conferenciado con el doctor 
Mendoza, y se muestra bastante re-
servado en hablar… Ignórase toda-
via el origen de la epidemia. Créese 
que fué importada en Valencia por 
un barco sueco. La comisón técnica 
que ha seguido también esta pista 
de la enfermedad, ha examinado 
detenidament las patentes de la sa-
nidad del puerto. El doctor Mendo-
za completará los informes de esta 
investigación de sus compañeros 
con algunos datos bacteriológicos 
importantísimos que ha recogido.

La Comissió Tècnica confirmaria poc 
després que la malaltia era còlera mor-
bo, però no diu res més sobre si fou im-
portada, o no, per algú arribat amb un 
vaixell suec. Hem de ressaltar que este 
tipus d’acusacions podien desenvolupar 
algun que altre conflicte diplomàtic a 
nivell europeu, més que res perquè po-
dien veure’s afectades les relacions co-
mercials entre països.

Plaça Roca
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Davant de tota l’amalgama de possi-
bles causes que anaven apareixent a fi 
de donar una explicació del que estava 
passant, el 7 de juliol de 1890 n’apareix 
una nova en el diari El Imparcial. Veiem 
la novetat:

Se ha discutido mucho y todavía no 
se ha llegado, por los hombres de 
ciencia, á un acuerdo definitivo res-
pecto al carácter de la enfermedad 
que se padece en algunas pobla-
ciones de la comarca valenciana. 
Se sabe que algunos médicos emi-
nentes han negado que la dolencia 
ofrezca síntoma alguno coleriforme, 
y que otros, no menos distinguidos, 
han afirmado de una manera rotunda 
que es el cólera morbo epidémico… 
Nosotros respetamos los opuestos 
pareceres de los cientificos; pero 
como todo aquello que con la salud 
pública se relaciona tiene interés de 
primer orden, creemos cumplir con 
un sagrado deber dando á la publici-
dad lo que se nos comunica en cartas 
de Valencia, por si ello pudiera contri-
buir al esclarecimiento de esta cues-
tión, aún no resuelta á pesar de haber 
sido tan discutida. Dícese en la carta 
á, que nos referimos, que una perso-
na, cuyo nombre se omite, residente 
en Puebla de Rugat, tenía en su poder 
un frasco en el cual se contenía la 
inoculación anticolérica de que tan-
to uso se hizo en 1885 en la provincia 
valenciana. Se añade que una criada 
de la persona aludida rompió casual-
mente el mencionado frasco, cuyo 
contenido arrojó, después de reco-
gerlo cuidadósamonte, en un montón 
de fango que había en medio de la 
plaza de la mencionada localidad. Si 
el hecho es cierto —y no creemos su 
comprobación imposible— tendría 
explicación satisfactoria la opinión 
de los médicos que sostienen que la 
enfermedad que se padece en Valen-
cia es el cólera morbo epidémico.  

De tot el que hem descrit anteriorment 
és desprén que la causa que va provocar 

l’epidèmia de còlera a la Pobla de Rugat 
en la primavera/estiu del 1890 no esta-
va gens clara. No va haver unanimitat de 
criteri entre les autoritats sanitàries, 
algunes d’elles, desplaçades a la zona 
afectada on realitzaren investigacions 
en el lloc d’origen. No obstant això, la 
causa que va pesar més sobre les altres, 
algunes d’elles un tant anecdòtiques 
com hem vist, la que arrossegà més 
partidaris i la que el govern liberal-fusi-
onista de Sagasta féu com a pròpia, fou 
la que es referia a la remoció de terres 
per dur a terme l’empedrat d’alguns car-
rers, teoria esta formulada pel Delegat 
Sanitari del governador de Valencia Dr. 
López Tarin.

Si la causa que motivà la mortaldat va 
comportar diferències de paréixer, tam-
poc en van faltar a l’hora de diagnosticar 
si la mortal malaltia era còlera o no. Per 
a les autoritats sanitàries de València, 
Madrid o Barcelona, no hagué dubte 
que sí ho era, després de realitzar les 
corresponents analítiques de les dejec-
cions dels afectats.

Malgrat això, algunes veus de la medi-
cina mostraren discrepància en el di-
agnòstic i posaren de manifest el seu 
parer.

En el periòdic La Iberia de 22 de juny lle-
gim una opinió  que ja havia sigut publi-
cada en el periòdic El Resumen:

¿Es el cólera la enfermedad de Ru-
gat?

Firmada por un médico publica El 
Resumen una carta conteniendo 
opiniones acerca del supuesto có-
lera de Valencia, que merecen ser 
conocidas.
Son éstas: 
«Cuando reina una epidemia se 
reducen á un común denominador 
todas las enfermedades, cuya varia 
naturaleza queda suplantada por la 
epidémica. Si actúa ésta á distancia 
de espacio ó de tiempo, pierde pro-

porcionalmente a ella en influencia 
y puede no tener ya sino la suficien-
te para dar su ropaje y su vestidura 
a los padecimientos ordinarios. 
Así el paludismo siguió mostrando 
su personalidad morbosa en Aran-
juez y  muchos otros puntos del Me-
diodía de España durante la consti-
tución epidémica de 1885, y asi se 
citan casos que la remoción de tie-
rras ha engendrado padecimientos 
coleriformes en poblaciones que 
años atrás habían sufrido el cólera. 
En el citado Aranjuez y muchos pue-
blos de la misma provincia de Pue-
bla de Rugat dudaban a véces los 
médicos, en 1885, si se las habían 
con fiebres palúdicas perniciosas ó 
con el verdadero cólera, siendo lo 
cierto que lograban éxitos felices 
administrando la quina ó la quinina.
La remoción de tierras va seguida 
generalmente del paludismo, aun 
en localidades en que éste no es en-
démico, tal como en París, en donde 
se desató una epidemia de fiebres 
de esta clase cuando se construye-
ron sus fortificaciones en tiempo de 
Luís Felipe…
Sí, pues, en Puebla de Rugat se han 
hecho remociones de tierras, en pri-
mavera, por añadidura, y se padeció 
cinco años hace el cólera, lícito es 
pensar en el paludismo, y en un pa-
ludismo que el clima y la estación 
hacen maligno, y al cual presta sus 
atavíos morbosos la raminiscencia 
no extinguida de la última constitu-
ción epidémica, según en otras par-
tes ha ocurrido, y particularmente 
en Quinto (Aragón), hace unos cuan-
tos años.
Fortalece la opinión favorable al 
carácter palúdico de los hechos ob-
servados en el pueblo tantas veces 
citado, la consideración fundada en 
la conocida ley del tiempo que ha de 
trascurrir después de una epidemia 
cualquiera, para que se rehaga la 
aptitud de las poblaciones á pa-
decerla de nuevo; tiempo que en 
España, y con aplicación al cólera, 
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nos presenta un mínimum de diez 
años, que no tengo noticia ofrezca 
cifra menor en otra parte alguna. 
Sin duda que no aparece como im-
posible la reducción de esta suma 
de tiempo; pero no es probable, des-
de el momento en que se encuentra 
fuera de las reglas á que la historia 
de las epidemias coléricas se ajus-
ta.
Por manera que, habiendo precedi-
do a esta especie de endemia una 
causa capaz de explicar el hecho, 
es apartarse de todo buen camino 
científico buscarle otra, en vez de 
hacerle derivar de la que se basta 
para producirle. Y si á esto se agre-
ga la imposibilidad notoria de que 
desempeña tal papel, sin vulnera-
miento de una ley reconocida, la 
sola causa que podría ser colocada 
en el lugar de la que ocupa el propio 
de verdadera nó es aventurado con-
cluir de todo ello, que el padecimien-
to de Puebla de Rugat, que alarma 
hoy á la Europa, es palúdico y no co-
lérico, local y no epidémico.

Com que el govern liberal de Madrid es 
veia qüestionat per l’oposició conser-
vadora, i a l’hora de fer oposició sembla 
que tot val, la malaltia colèrica va arri-
bar a formar part del debat polític. En 
este sentit el diari La Dinastía arriba a 
plantejar-se si la dita malaltia era o no 
una invenció del govern. 

¡Será una farsa!
Esta es la pregunta que mucha gen-
te;sensata se hace al ver propalar 
ciertas noticias sobre la salud pú-
blica.
Lo de la Puebla de Rugat,oculto cui-
dadosamente durante un mes, sale 
con extrépito á la luz, cuando más 
apurada está  situación fusionista. 
Muchos dudan que lo de la Puebla 
do Rugat sea el cólera, y asi lo he-
mos oido afirmar á distinguidos fa-
cultativos. 
No diremos que sí, ni que no, pero 
realmente fuerza es preguntar de 

dónde ha salido expontáneamente 
el microbio colérico en un pueblo del 
interior.
Dios quiera que tengan razón los 
que achacan á inventos fusionistas 
la epidemia. Nosotros recordamos 
que hace pocos años en Calella 
hubo unas fiebres infecciosas, que 
causaron gran mortalidad, y nadie 
dió en alborotar, como se alborota 
hoy.
Podran ir tirando los fusionistas con 
semejantes tretas, pero acabarán 
de precipitar el país a la ruina.

A propòsit de l’ús polític i de la contro-
vèrsia de si era còlera o no, el diari La 
Provincia: órgano del Partido Liberal 
Conservador de Girona, el 17 de juny 
s’expressava en estos termes: 

Telegramas recibidos de Valencia ha-
blan de haberse alterado la salud públi-
ca en Puebla de Rugat.

En un principio se creyó que era el 
cólera la enfermedad reinante, pero 
los médicos opinan que los casos 
ocurridos son a consecuencia de có-
licos propios de la estación.
Solo nos faltaba que en tiempos de 
despedir-se del poder los fusionis-
tas viniera el cólera.
Mayor epidemia que ellos…

Tot siga dit de pas, que al govern liberal 
de Sagasta, per causes alienes al còlera, 
li quedaven dies.

Desenvolupament i gestió institucio-
nal de la malaltia colèrica a nivell mu-
nicipal, provincial i nacional

La reacció municipal: entre la fugida i 
el dubte

Per tal d’establir una cronologia i unes 
fases per les quals va anar transcorrent 
la malaltia del còlera transcrivim la in-
formació que proporcionava el diari La 
Región de Salamanca el dia 17 de juny de 
1890, presa, alhora, d’ El Imparcial:

La primera persona atacada el dia 
13 de mayo fué una mujer. A ésta 
siguió un niño. Ambos fallecieron 
el siguiente día. Desde dicha fecha 
hasta el 4 de junio ocurrieron casos 
aislados. El dia 5, la enfermedad 
tomó incremento…

En el diari La Época, edició del 16 de juny 
llegim: 

No seremos nosotros quienes ha-
gamos arma política de esta que 
pudiera ser una desgracia para el 
país, ni quienes acusemos al Go-
bierno, sin pruebas, de torpe ni ma-
licioso, como, sin razón ninguna, se 
hizo con los conservadores en 1885. 
Pero sí debemos decir, porque esto 
es un dato oficial, que desde el 13 de 
Mayo, en que se presentó el caso 
primero, hasta el 12 de Junio, en que 
se empezó á tomar alguna medida 
previsora, ha habido tiempo más 
que suficiente para contener en su 
origen la epidemia que está diez-
mando á la Puebla de Rugat.

Doncs, a partir d’estes informacions, 
podem establir dos fases relacionades 
ambdues per dos criteris: un referit a la 
progressió de la malaltia com a tal i l’al-
tre vinculat a la gestió que se’n fa, de la 
malaltia.

La primera fase aniria des de l’aparició 
del primer cas que es dóna el dia 13 de 
maig fins al 12 de juny, data en la qual 
les autoritats polítiques municipals i les 
sanitàries en veure les dimensions que 
prenia la malaltia decideixen informar 
a les autoritats provincials, al Governa-
dor Civil.

Ara bé, seguint el criteri del nombre de 
persones atacades, la primera fase, la 
de gestió municipal, la podem subdivi-
dir, alhora, en dos subperíodes: un que 
aniria des del falliment del primer cas el 
13 de maig fins al 4 de juny, temps este 
en què es donen 4 o 5 casos aïllats; l’al-
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tre aniria fins al 12 de juny que és quan 
es multipliquen els casos, quan les auto-
ritats municipals es veuen desbordades 
per la situació i per fi decideixen donar 
part del fet al Governador Civil.

Els primers casos de malaltia colèrica 
no desperten cap alarma entre el per-
sonal sanitari de la Puebla de Rugat, els 
metges Eduardo Vercher i Francisco Cli-
ment, este últim fill del poble, ja que són 
diagnosticats com a diarrees pròpies 
de l’estació estival. 

La primera defunció fou una dona de 54 
anys veïna del poble que per causes de 
salut passava algunes temporades en la 
capital, València. Segons el Dr. Gomar, 
en l’article ja citat, esta dona acabava 
d’arribar d’una de les seus estances a 
València, el dia 11 de maig avisa el metge 
perquè ja feia uns dies que es trobava 
mal i anava de diarrea. Dos dies després 
moria. Les circumstàncies de la mort 
foren considerades normals atesa la 
condició d’alcohòlica que patia la dona. 
Esta és l’explicació que ens dóna el Dr. 
Gomar Guarner:

La enferma, al parecer, era alcohó-
lica, y a tal respecto es de recordar 
que el vibrión o microbio del cólera 
es muy poco resistente a los ácidos, 
y así, el propio ácido clorhídrico que 
tiene el jugo gástrico, es capaz de 
destruir muchos gérmenes que po-
demos ingerir con las bebidas o los 
alimentos contaminados, pero tam-
bién es sabido que los alcohólicos 
sufren todos gastritis crónica que 
hacen que su jugo gástrico sea me-
nos ácido y, por tanto, son más pro-
pensos a enfermedades infecciosas 
alimenticias.

El segon i tercer atacats eren menors 
d’entre 6 i 7 anys que presentaven un 
quadre clínic d’altres malalties però l’es-
tat dèbil dels infants deriva en diarrea i 
malestar propis de la gastroenteritis, a 
la qual cosa no se li va donar importàn-
cia perquè entrava dins de la lògica de 

les malalties del temps en què s’estava. 
L’edició del 19 de juny de 1890 del diari 
El Bien Público així ho contava: “Estos 
casos no llamaron la atención, ni seis ó 
siete de la misma índole que le sucedi-
eron, toda vez que á la entrada del ve-
rano siempre se han presentado casos 
coleriformes, que por lo aislados no se 
les ha concedido importancia”.

Després dels tres casos que hem co-
mentat i pocs més, les invasions colè-
riques es van paralitzar fins al dia 5 de 
juny, vespra del Corpus. Seguix la narra-
ció d’ El Bien Público:

Este dia fueron ocho los individuos 
que presentaron los síntomas de los 
anteriores enfermos y todos murie-
ron. Entonces fué cuando se propa-
gó la alarma. En los dias sucesivos 
era mayor el número de atacados 
y ralativamente el de defunciones, 
pues los casos eran con el calificati-
vo de fulminantes. El pánico cundió 
por el pueblo con la rapidez del rayo 
y los médicos se centuplicaban en 
asistir á los atacados, y en cierto 
modo aturdidos por tan inesperada 
epidemia, ni siquiera se decidieron a 
diagnosticar la enfermedad. 

Mentre la malaltia avançava i anava col-
pejant de manera fulminant, cal pregun-
tar-se quina fou la reacció de les auto-
ritats municipals, què feren, com actu-
aren davant de la situació apocalíptica 
que envoltava la Puebla de Rugat: amb 
covardia, és l’expressió més utilitzada 
per la premsa en general. Pegaren a fu-
gir del poble, com tot aquell que podia.

Las Autoridades. Poco ó nada que 
agradecer el pueblo á su municipio; 
al contrrio, muchas recriminaciones 
merece, y legalmente no está exen-
to de responsabilidad, que en jus-
ticia debe exigir el gobierno. El Sr. 
Alcalde-presidente lo es D. José Da-
mian Capsir… El Sr. Capsir, en uso 
de licencia por enfermedad justifi-
cada, está tomando baños medici-

nales, haciendo entrega del mando 
al primer teniente de alcalde D. José 
Ramon Plá Roselló. Este señor, así 
como otro teniente de alcalde y la 
mayoria de los concejales, al notar 
la violencia y agudez de la enferme-
dad se ausentaron inmediatamente 
del pueblo, sin previa formalidad ni 
aviso alguno.

Com les rates quan un vaixell s’està 
enfonsant, fugint a corre-cuita a vore 
quina és la primera en lliurar-se de l’ofe-
gament. De cagacalces seria poc per 
qualificar l’actitud de la corporació mu-
nicipal. Més caganera que la malaltia de 
la qual fugien. Pràcticament el poble es 
quedà sense autoritats, i si no fou així és 
perquè els qui quedaren no tenien cap 
lloc fora del poble on anar. Quan tots 
els qui pogueren escapolir-se ho feren, 
es quedà al càrrec de la corporació mu-
nicipal un regidor que no sabia llegir ni 
escriure. Un pària del cacic de torn.

El diari La Opinión de Palma de Mallorca 
recull unes declaracions on es sincera el 
primer tinent d’alcaldia, José Ramón Pla:

El dia 8 de los corrientes (juny), y sin 
que á nadie constase que en Pue-
bla de Rugat se había alterado la 
salud pública, se ausentó el alcalde 
presidente de aquel municipio D. 
José Damian Capsir, sin formalidad 
alguna, quedando en consecuencia 
el que suscribe encargado de la ju-
risdicción. El dia 9 de dicho mes, á 
las once de la mañana, convoqué, y 
se reunió, á instancia de los faculta-
tivos de la localidad Sres. Climent i 
Vercher, ja junta municipal de Sani-
dad, en cuya sesión manifestaron 
éstos que habian aocurrido algunos 
casos de cólicos coleriformes, sin 
que constiuyese peligro ni motivo 
para producir alarma.
En su virtud hice presente la obliga-
ción de dar parte al señor goberna-
dor civil, oponiéndose tenazmente 
á ello dichos facultativos por no po-
der ceertificar si la enfermedad era 
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ó no contagiosa y por entender que 
esta no se propagaria.
 El dia 10 se reunió por la mañana y 
noche la mencionada junta, acor-
dando en la última sesión que. si 
durante la noche ocurriera alguna 
invasión, daríame conocimiento con 
el fin de elevarlo al gobierno civil.
El dia 11, despues de celebrada la 
primera sesión di parte al señor 
gobernador por atento oficio. Esta 
es la verdadera historia… Si el dia 
12 abandoné la Puebla de Rugat, 
encargando la jurisdicción al regi-
dor síndico despues de dejar dis-
puestos todos los medicamentos, 
fondos y lo necesario para atajar el 
mal, fué para venirme á este pueblo 
(Benigànim), en donde asuntos de 
familia reclamaban mi presencia. 
Aleshores, es pregunta el redactor 
de La Opinion ¿Quien es el respon-
sable de lesa humanidad? 

La veritat és que ens trobem davant 
de dos postures, a nivell municipal, on 
clarament s’observa que els partida-
ris de cadascuna d’elles miren, més bé, 
l’interés personal que el del col·lectiu 
afectat.

Per un costat tenim a les autoritats mu-
nicipals amb el Sr. José Damián Capsir 
al capdavant com a alcalde que, lluny 
de fer honor al càrrec que ostentaven 
posant-se d’immediat a buscar soluci-
ons, ajudar els conveïns, etc. opten per 
fugir de l’escenari de la desgràcia. Els 
importa un rave la salut, la vida dels go-
vernats. L’alcalde, arribat el 9 de juny i a 
la vista dels casos que ja s’havien donat, 
capta de primera la situació i, cametes 
ajudeu-me, dóna l’excusa que té pro-
blemes de salut i se’n va a un balneari 
a prendre banys. La coartada perfecta. 
(A finals de la crisi el restituirien en el 
càrrec i com si res haguera passat. Privi-
legis del sistema caciquil). Seguidament 
marxà el primer Tinent d’Alcalde i el se-
gon fins a pràcticament la totalitat de la 
corporació de govern. Tota una lliçó de 
civisme públic.

Per una altra banda tenim els respon-
sables sanitaris del poble, els metges 
Vercher i Climent. Dos joves, el segon 
a penes feia dos anys que havia acabat 
els estudis de medicina. Tots dos, con-
tràriament a l’actitud d’alcalde i regi-
dors, es llançaren de cap a buscar remei 
al mal dels pacients. No dubtaren i, fent 
honor al jurament hipocràtic, es llança-
ren amb tota voluntat i intel·ligència 
de què disposaven a intentar salvar els 
atacats. No obstant això, l’error que co-
meteren fou dubtar a l’hora de realitzar 
un diagnòstic encertat de la malaltia. 
Dubtaren a qualificar-la, com després 
farien els especialistes que arribaren 
al poble, de còlera. Possiblement en 
el dubte anava implícit l’alarma que es 
podia crear ja no sols a nivell munici-
pal, cosa que ja era un fet, sinó més bé 
a nivell nacional. El còlera era temut a 
Espanya perquè al llarg del segle ja s’ha-
vien produït algunes invasions i l’última 
de feia cinc anys havia ocasionat gran 
nombre de defuncions.

El dubte a diagnosticar es va allargassar 
massa i la malaltia no entenia de dubtes, 
arrasava com el foc en el restoll en un 
dia de ponent. Suposem que el temor a 
un diagnòstic equivocat i el consegüent 
desprestigi professional els degué 
pesar com una llosa damunt del cap.

En definitiva, que va triomfar la dita 
aquella que resa: entre tots la mataren 
i ella sola s’ha mort.

La intervenció governamental s’activa
 
Arribats a l’11 de juny la situació sanitària 
a la Puebla de Rugat era insostenible. 
En conseqüència, este fou el moment en 
què les autoritats polítiques i sanitàries 
poblanes decidiren comunicar a Govern 
Civil de València tot el que estava pas-
sant des del 13 de maig. Alguns mitjans 
de premsa escrita qualificaren de ver-
gonyosa i censurable l’actitud de no co-
municar-ho a temps al Governador Civil, 
actitud que consideren pròpia de països 
molt poc desenvolupats i en posen com 

a exemple el Marroc. La Época del 16 de 
juny comentava:

Los periódicos de Valencia califican 
en términos bastante duros lo que 
allí ha ocurrido, y que nos coloca al 
nivel de Marruecos. La enfermedad 
que tantos estragos ha causado 
en Puebla de Rugat, y que hoy trae 
alarmadísima á Valencia, apareció 
en aquel pueblo, como se expresa 
en uno de los despachos que publi-
camos anteriormente, el día 13 de 
Mayo, dándose el caso, verdadera-
mente vergonzoso y censurable, de 
que el Gobernador de la provincia 
no tuviera de ello noticia hasta un 
mes después.

Un cop les autoritats governamentals 
foren assabentades no tingueren una 
capacitat de reacció impulsiva i ràpida. 
I com tantes altres vegades, la premsa 
fou la que denuncià públicament una 
certa laxitud a l’hora de posar en marxa 
les mesures que feien falta davant de la 
greu situació sanitària que patia la Pue-
bla de Rugat. Contribuí que Govern Civil 
prenguera consciència dels fets que una 
dona que acabava d’arribar a València 
procedent de la Puebla es posara malal-
ta amb forts dolors intestinals i diar-
rea. Diagnosticada primer com a còlic 
intestinal vulgar, moria el dia 13 de juny. 
Dejeccions d’esta malalta foren analit-
zades pels prestigiosos catedràtics de 
medicina els doctors Juan Bartual i Pe-
legrí Casanova. L’analítica confirmà que 
la senyora, en concret, Dolores Capsir 
de Gomar, havia mort de còlera morbo. 
No sense haver contat abans que en el 
seu poble hi havia molta gent afectada 
per la mateixa malaltia que ella tenia.

‘’Si nosotros,—dice El Mercantil 
Valenciano— aún no hubiéramos 
tenido el valor de llamar la atención 
de las autoridades acerca de lo que 
ocurría en aquel pueblo, es probable 
que á estas horas siguiera el Alcal-
de enviando al Gobernador comuni-
caciones anodinas(...)
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El governador de València, Sr. Jimeno 
de Lerma, una vegada havia rebut la 
notificació de l’estat sanitari latent a 
la Puebla de Rugat, immediatament, 
nomena un Delegat Sanitari, un espe-
cialista en malalties contagioses, el Dr. 
Felipe López Tarín que, de seguit, marxà 
al focus de la malaltia amb l’estricta co-
missió d’esbrinar les causes que l’havien 
provocat i amb poder de decisió sobre 
la presa de mesures necessàries per tal 

de posar fre a la malaltia. Ja en la Pue-
bla estant, el Delegat Sanitari informa 
al governador i este, de seguida, ho 
comunicava al ministre de Governació 
Trinitario Ruiz Capdepón, natural d’Ori-
ola, en un telegrama enviat el dia 14 a les 
(2,15 t.) i que recull La Correspondencia 
de España el dia 15 de juny.

El gobernador al ministro:
En Puebla de Rugat, se han presen-

tado casos de cólicos, produciendo 
fallecimientos de vecinos en mayor 
número de lo ordinario.
He resuelto salga hoy mismo el doc-
tor López Tarín y el presidente de la 
junta sanitaria para adoptar medi-
das y evitar desarrollo (...)

Alhora que el governador prenia estes 
mesures, la intranquil·litat que havia 
despertat esta notícia en la capital del 
cap i casal fa que l’Ajuntament de Va-
lència envie a la Pobla al cap d’Higiene 
Municipal, comissionat per la Junta Sa-
nitària de València, el Dr. Barrera.

I per si no hi havia prou metges, comissi-
onats per la revista La Crónica Médica, 
mamprenen camí cap a la Puebla de Ru-
gat el Dr. Candela, director de la revista, 
i el Dr. Ferri. Tots dos també tenien el 
propòsit d’esbrinar què estava passant  
en eixe poble tan menut i de difícil accés 
com era la Puebla de Rugat. 

El Dr. López Tarín, havent arribat al po-
ble, es reunix amb la Junta de Sanitat lo-
cal i amb els metges Vercher i Climent. 
Estos l’informen de quin era l’estat de la 
qüestió sanitària. Després d’intercan-
viar opinions i visitar in situ alguns dels 
atacats, el Delegat Sanitari té clar, més 
o menys, és a dir, no amb certesa, quina 
era la malaltia que afectava i liquidava 
els poblans, a més de quina n’era la cau-
sa. (Comentada ja anteriorment). Esta 
informació que extrau de l’observació, 
a peu d’obra com diríem ara, l’encorat-
ja a prendre les primeres decisions: 
desinfectar la zona on es creia s’havia 
originat, cremar la terra que s’havia di-
positat en la plaça Roca.

El dia 14 a les sis i cinquanta-cinc minuts 
el delegat sanitari informava el gover-
nador en els següents termes:

(...) Voy creyendo en la posibilidad 
del caràcter endèmico, mayormen-
te cuando las noticias que recibo no 
acusan presencia de caso alguno en 
los pueblos inmediatos (...) Me dedi-

Entrada nord a la Puebla de Rugat, coneguda com el Trinquet
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co a la cremación de las tierras de-
positadas en la plaza de la Roca, sin 
descuidar las medidas de limpieza i 
fumigación posible (...)  (La Corres-
pondencia de España, 15 de juny)

López Tarin encara no tenia clar quina 
era la malaltia concreta.

Al dia següent, en un telegrama dirigit al 
governador, el Sr. López Tarín s’expres-
sa d’esta manera:

(...) Al pedirme V. E. razone mi opi-
nión, no puedo hacer de otro modo, 
y si se me pregunta el por qué se ha 
ofrecido la forma de cólera morbo y 
no otro síndrome, contestaré igno-
ro su explicación, como ignoro tam-
bién el por qué de su intensidad y de 
su fulminantismo. La desinfección 
se practica lo mejor posible. (...) Por 
tres veces se ha practicado la cre-
mación de lo depositado en la plaza, 
y siempre en mi presencia (...) Publi-
cat en La Vanguàrdia 19 de juny.

El dia 15 de juny, el Governador Civil, via 
delegat sanitari ja tenia clara la malaltia 
que arrabassava els veïns de la Puebla: 
el còlera morbo.

Simultàniament a les indagacions i con-
clusions extretes pel delegat del govern, 
la comissió formada pels metges Barreda, 
Candela i Ferri també realitza un primer 
dictamen de la malaltia. El secretari del 
Govern així ho indica en un telegrama lliu-
rat al ministre el dia 15 a les 10:30 de la nit:

Los médicos Sres. Barreda y Candela 
han vuelto de su expedición á Puebla 
de Rugat, y manifiestan que la enfer-
medad reinante, por los caracteres 
externos que presenta, es el cólera; 
esperando, sin embargo, el resultado 
del análisis que van á hacer en unión 
de otros profesores de restos traídos 
de deyecciones de los enfermos(...)

Les comunicacions del dia 15 de juny 
entre el governador civil de València i 

el ministre de Governació a Madrid es 
realitzen via secretari del Govern de 
València perquè el governador es sent 
indispost a causa d’un còlic que va so-
frir i que, en aquelles circumstàncies, 
va disparar les alarmes familiars i polí-
tiques.

El diari La Justicia de 16 de juny es feia 
ressó del telegrama on s’informava del 
contratemps del Governador: Valencia 
15 (11 mañana)—El secretario del gobi-
erno al ministro de la Gobernación: El 
gobernador cayó anoche en cama con 
un violento cólico que alarmó á la fami-
lia; hoy ha entrado en franca reacción, 
pero los facultativos ordenan que con-
tinúe en cama.

El mateix dia, 16 de juny, el diari La Épo-
ca informava de les investigacions dels 
metges valencians:

El Dr.Candela asegura que no á lu-
gar á duda que se trata del cólera 
morbo asiático, porque las invasio-
nes de los últimos diez días han sido 
violentísimas y puede haber sido 
importado directamente de Meso-
potamia.
Ha hecho el análisis de las deyec-
ciones recogidas por él mismo en 
Rugat; pero la impureza de los ma-
teriales ha impedido reconocer la 
existencia de vírgulas. (bacteris 
de forma corvada que produïxen el 
còlera).
Desde su regreso á Valencia el Sr. 
Candela se ocupa en el examen mi-
crobiológico de las deyecciones. El 
catedrático de Histología, Dr. Bar-
tual, prosigue el análisis, que termi-
nará mañana.

Efectivament, a l’endemà els metges 
valencians publicaven el resultat de les 
analítiques de terra i dejeccions i confir-
maven que la malaltia era el còlera mor-
bo. Ara bé, per assegurar el diagnòstic el 
Dr. Bartual envia una mostra de les de-
jeccions al Dr. Ferran a Barcelona. Este 
metge fou el qui havia descobert, com ja 

hem comentat, la vacuna contra el còle-
ra en el 1885. El Dr. Ferran ratificaria que 
era còlera morbo.

Mentre els professionals de la medici-
na contrastaven opinions, realitzaven 
diagnòstics, analitzaven dejeccions, 
aigua, terra i tot allò que els poguera 
servir per precisar rotundament que 
allò que patien els poblans no era una 
diarrea comú pròpia de l’estació es-
tival en què es trobaven, el govern de 
Madrid presidit pel liberal-fusionista 
Pràxedes Mateo Sagasta, rebia infor-
mació i dictava instruccions a seguir 
a través del ministre de la Governació 
Sr. Capdepón. Tampoc va faltar la con-
trovèrsia política entre liberals i con-
servadors prenent com a rerefons el 
maleït còlera.

El governador de València traslladava 
al ministre tot allò que el Dr. López Ta-
rín demanava per a erradicar l’epidèmia 
com més prompte millor: brigades sa-
nitàries de desinfecció amb el material 
corresponent, metges, infermers, roba, 
menjar…

El ministre Sr. Capdepón enviava, ja 
ben entrada la nit del dia 15 de juny, un 
telegrama al Governador de València 
que contenia instruccions i mesures a 
adoptar. El publicava La Vanguardia el 
dia 17 de juny:

Madrid, 15,2’45 madrugada.— Mi-
nistro Gobernación á Goberna-
dor.—

Recibidos sus cuatro telegramas, 
apruebo la medida adoptada per 
V. S. de enviar inmediatamente á 
Puebla de Rugat médicos que estu-
dien el carácter de la enfermedad 
presentada en aquella villa y pres-
ten su asistencia á los enfermos.
Además debe V. S. disponer sin 
demora se faciliten á los pobres 
medicamentos gratis, así como so-
corros de caldo y alimentos, orga-
nizando al efecto cocinas económi-
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cas; establezca enérgico servicio 
de desinfección; haga quemar las 
tierras removidas y las ropas de 
los enfermos á quienes se indem-
nizará, y mande pintar y blanquear 
el interior y aun el exterior de las 
casas, preferentemente las de los 
atacados. Excite V. S, el celo de 
la Diputación provincial para que 
acuda á remediar estas necesida-
des, y cuente V. S. con el auxilio in-
mediáto del gobierno que se reser-
va determinar la cantidad de dicho 
auxilio en cuanto conozca la suma 
que facilite aquella corporación, y 
la importancia de los gastos que 
deban hacerse.
Telegrafie V. S. cuatro veces al día 
todo lo que ocurra, comunicándo-
me en el acto cualquier novedad 
que considere importante.
Dígame V. S. que noticias le haya 
comunicado la junta y autoridad 
municipal de Puebla de Rugat y la 
conducta observada por Ias mis-
mas, como también las causas que; 
á juicio del delegado médico, han 
podido producir la enfermedad que 
allí se padece, o si ha sido importa-
da por alguien llegado de fuera de 
la península á aquel pueblo.
También necesito conocer con la 
urgencia, posible la opinión de esa 
junta provincial de Sanidad. Se 
hace preciso exigir estricta res-
ponsabilidad á quien corresponda 
por la ocultación del estado sani-
tario del pueblo de referencia, y 
proceder con la mayor severidad 
contra los que han abandonado sus 
puestos en circunstancias tan críti-
cas como las presentes.
Déme V. S, conocimiento de las 
resoluciones que con este motivo 
adopte su autoridad, y sin perjuicio 
de estas prevenciones dicte V. S. 
sin perder momento cuantas medi-
das le sugiera su celo o le proponga 
la expresada junta para aminorar 
los efectos de la enfermedad y vi-
gilar la salud pública en las locali-
dades inmediatas.

Les crítiques al govern de Madrid no 
podien faltar

Quan l’assumpte del còlera morbo arri-
ba a l’opinió pública, per suposat, mit-
jançant la premsa, observem per les 
consultes realitzades que les opinions 
referides a la gestió governamental 
són nombrosíssimes i es troben divi-
dides en dos clans d’opinió que són, ni 
més ni menys, una consonància de les 
dos opcions polítiques de govern que, 
per un hipotètic pacte entre ambdues i 
d’una manera amigable, s’alternaven en 
el poder. Aleshores, el vot tenia menys 
valor que la pesseta a hores d’ara. En dir 
que primer es formava el govern i des-
prés es feien les eleccions, no cal més 
comentaris.

Les crítiques de la premsa conserva-
dora carregaren amb munició de posta 
contra les decisions del govern liberal 
de Pràxedes Mateo Sagasta que per 
aquells dies agonitzava, i no era de cò-
lera morbo. Problemes interns de partit, 
barrejats amb una corrupció institucio-
nalitzada, omnipresent en tots temps 
de la història contemporània espanyola, 
donaren com a resultat que, en plena 
ressaca de crisi colèrica, el 5 de juliol de 
1890, el govern passara a mans del líder 
conservador i artífex del sistema, Anto-
nio Cànovas del Castillo.

Com anàvem dient, la premsa conser-
vadora no dubtà a disparar sobre les 
primeres mesures governamentals con-
vertides en l’eix de la crítica.

En primer lloc, el ministre Capdepón, 
aconsellat pel Consell Sanitari de Ma-
drid, nomena una Comissió Tècnica 
encapçalada pel Director General de 
Beneficència i Caritat, Sr. Baró i de la 
qual formaven part els prestigiosos 
metges Srs. Martínez Pacheco, Antonio 
Mendoza i Jimeno (Don Amalio). La mis-
sió mèdica tenia com a objectiu base 
esbrinar les causes que havien ocasio-
nat la maleïda malaltia. Doncs bé, en La 
Crònica de Badajoz de 23 de juny un tal 

Garci-Fernández es despatxava a gust: 
(...) el gobierno (..) manda una Comisión 
científica, no á atajar el mal, sinó á in-
vestigar sus orígenes, cuidando de que 
los miembros de esta comisión lleven 
250 pesetas diarias de dieta cada uno, 
mientras los médicos que han salido de 
Valencia y otros puntos á currar y á tra-
bajar, llevan 20 (...).

Però la diatriba no para ahí, el cronista 
considera el ministre d’ignorant i desco-
neixedor de la realitat que envoltava la 
major part del món rural d’aquella Espa-
nya decimonònica i la Puebla de Rugat 
n’era un bon indicador. Demanava el Sr. 
Capdepón al governador de València 
ser informat cada quatre hores: (...) el Sr. 
Capdepon da pruebas de como conoce 
los servicios que están encomendados 
á su Ministerio (...) pasa un despacho al 
Gobernador de Valencia diciéndole que 
cada cuatro horas le dé noticias tele-
gráficas del estado de salud de Puebla 
de Rugat, noticias que no puede adqui-
rir, porque en Puebla de Rugat no hay 
telégrafo, y el Ministro que tanto sabe 
lo ignora.

Efectivament, la Puebla de Rugat no te-
nia servici de telegrafia, ni de telefonia 
com tampoc de tren, cosa que posa de 
manifest allò que era una mostra més 
del retard d’Espanya a incorporar les 
xarxes de comunicació punteres del 
segle XIX: el ferrocarril i el telègraf. El 
telègraf més a prop era a Benigànim i 
allí s’havien de desplaçar per camins 
terrers i pedregosos aquells qui havien 
de realitzar notificacions sobre el que 
passava en el poble del còlera.

Una de les mesures estrella que va pren-
dre el govern va ser la d’acordonament 
dels dos pobles més afectats: el poble 
d’origen, la Puebla de Rugat i el poble on 
més casos s’havien donat, Montixelvo. 
El diari republicà La Justicia titlla esta 
mesura de bàrbara i cruel. Aïllar la ma-
laltia era aïllar la gent, era ofegar-la en 
les pròpies dejeccions infectes. D’esta 
manera opinava Las Provincias sobre la 
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mesura de setge: (...) la medida nos pa-
rece inútil, porque desde el 13 de mayo 
están entrando y saliendo en aquellos 
pueblos cuantos quieren y el vecindario 
se ha desbandado en su mayor parte, 
refugiándose en otras poblaciones (...) 
De manera que por temor unos á la en-
fermedad allí desarrollada y por ocupa-
ciones más ó menos ineludibles otros, 
desde hace un mes que se declaró la 
epidemia en aquel pueblo, están salien-
do sus vecinos y están yendo donde les 
acomoda. ¿Qué se va á conseguir hoy 
con acordonarlos encerrando en la po-
blación á los pocos que aún quedan en 
ella? A nuestro juicio, nada.

No obstant això, la mesura es va dur a 
terme durant uns quants dies perquè 
en adonar-se les autoritats que no era 
efectiva, que no servia per a res, es va 
suspendre d’immediat.

A pesar de les crítiques el cordó sani-
tari, com hem dit, es va dur endavant. 
La guàrdia civil i l’exèrcit, el regiment 
d’Infanteria Vizcaya, foren les peces 
elegides per al bloqueig. Vidal Capuz, 
corresponsal de El Imparcial en l’edició 
del 21 de juny, ens donava detalls:

Ha quedado establecido en Puebla 
de Rugat el cordón sanitario. En 
las entradas del pueblo lo forman 
la Guardia civil. Las tropas forman 
otro cordón, circuyendo el valle de 
Albaida. Para éste se han destinado 
600 infantes y 40 caballos.
Este cordón militar se divide en dos 
zonas. Cada zona forma dos seccio-
nes, y cada sección cuatro grupos. 
Las tropas están bien acondiciona-
das y alimentadas. Cada grupo ten-
drá una barraca de madera, donde 
se reconocerán, se sujetarán á cua-
rentena y se fumigarán los que quie-
ran salir del perímetro acordonado.
Los que quieran entrar no estarán 
sujetos á formalidad alguna. El Sr. 
Baró deja dinero en los pueblos si-
tuados al exterior del cordón para 
atender á las necesidades de los 

soldados. Manda todas las fuerzas 
y dirige la operación el brigadier D. 
Alonso Gasco.

El 19 de juny, el tinent que comandava 
les forces de la Guàrdia Civil a la Vall 
d’Albaida comunica, per ofici, que que-
daven acordonats: La Puebla de Rugat, 
Benigànim i Montixelvo.

Esta mesura significava un colp de grà-
cia més per a les damnificades economi-
es dels pobles de la Vall. El rigorós con-
trol d’eixida, tant de persones com de 
productes, frenaren en sec el ja de per 
sí dolent comerç comarcal. Si de normal 
ja hi havia escassetat de productes de 
primera necessitat, imaginem-nos com 
seria la cosa després d’establir la doble 
muralla militar. Un caos. 

També va ser objecte de crítiques la 
relaxació que va haver a l’hora d’enviar 
a les zones afectades, concretament 
a la Puebla de Rugat, el llistat de de-
mandes que el delegat del Govern, Sr. 
López Tarín, havia reclamat amb ur-
gència. (...) Los recursos del municipio 
se agotan. Convendría se facilitaran 
para mejorar las alimentaciones de 
los pobres(...). De fet, el dia 16 de juny 
el delegat, en un telegrama que envia 
al governador, es queixa que encara no 
havien arribat al poble els equips de 
desinfecció, personal sanitari, menjar, 
retors… Lamentable, perquè si no hi 
havia prou amb la malaltia, ara calia 
sumar la indolència burocràtica de la 
l’administració. Sense pressa. Estes 
paraules d’un tal Garci-Fernández, a 
propòsit de la nova epidèmia de còlera, 
ens poden donar idea de com funciona-
va la burocràcia espanyola a finals del 
segle XIX: (...) La holgazaneria, la envi-
dia, y la vanidad españolas, hacen que 
nadie esté satisfecho y orgulloso del 
cargo que ejerce; nadie lo sirve con ca-
riño (...) el caciquismo y la desvergüen-
za administrativa, se encargan de que 
todo no se haga mas que lo que afecta 
al interés electoral (...) Las atrocidades 
de nuestra administración corroida 

por la política y por el cinismo, se ven 
cuando llega uno de estos casos gra-
ves de salud pública (...).

Compareix el còlera al Senat

El senador i metge pontevedrés, Luís 
Rodríguez Seoane, fou el qui en la sessió 
del Senat del 14 de juny de 1890 pregun-
ta al ministre de la Governació si té no-
tícies de l’estat sanitari d’alguns pobles 
de la província de València. La resposta 
del ministre Sr. Capdepón fou d’allò més 
lassa, com llevant-li ferro a l’assumpte. 
Diu que no desconeix el cas però que no 
presenta gravetat alguna, que havien 
hagut algunes defuncions originades 
per còlics i s’havien pres mesures. La 
típica resposta d’un polític en acció de 
govern. Tot seguit, el ministre critica la 
premsa, concretament El imparcial, i 
desmenteix les notícies que havia publi-
cat referents al còlera a la Puebla de Ru-
gat. En fi, no cal comentar res més. Este 
tipus de reaccions, malauradament, for-
men part de la idiosincràsia dels polítics 
espanyols, ara i adés.

Tot i les esvaroses divagacions del mi-
nistre, el senador Rodríguez Seoane en 
la propera sessió del dia 16 de juny tornà 
a posar de relleu l’assumpte de la salut 
pública a València i demana al ministre 
que informe a la Càmera de tots el tele-
grames que ha rebut al respecte. De bell 
nou, el ministre s’esquitlla fent notori 
que els temes de salut són importants 
però que no cal alarmar-se, que el go-
vern ha adoptat les mesures requerides 
i disposa dels recursos necessaris per 
plantar cara a qualsevol epidèmia. Que-
dava clar. Això ho pague jo!

El senador, bon entenedor de la matèria 
que discutien, no s’acoquina i retruca 
al ministre dient-li que la malaltia no 
és endèmica i sí transmissible perquè 
s’havien donat casos fora de la Puebla 
de Rugat. Al mateix temps que censura 
l’optimisme del ministre també li reco-
mana l’aïllament i la desinfecció com a  
mesures efectives.
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No podia faltar la disputa de competèn-
cies territorials entre Madrid/Barcelo-
na, entre el centralisme i el despertar de 
la perifèria. Per consegüent, el senador 
Rodríguez Seoane critica i pregunta al-
hora per què les dejeccions dels malalts 
s’havien remés a Barcelona i no a Ma-
drid. El conflicte territorial ja despunta-
va. El ministre resignat, alçant muscles, 
contesta que no ha pogut evitar que els 
metges valencians enviaren mostres 
als col·legues catalans.

El procedir de l’Església: entre el con-
sol de l’ànima i l’humanisme actiu

És de destacar l’actitud que mantin-
gué l’església front als seus feligresos. 
L’assistència espiritual a la Puebla de 
Rugat, en el fatídic any de 1890, corria 
a càrrec de dos religiosos. Un era el titu-
lar de la parròquia des de 1871, Vicente 
Gabriel Climent Alfonso, fill del poble; 
l’altre era el vicari Antonio Ribas Llopis.

Doncs bé, el comportament dels conso-
ladors de l’ànima no tingué res a veure 
amb el de les autoritat municipals. Tot 
el contrari, tant mossèn Vicente Alfon-
so Climent com Antonio Ribas roman-
gueren en el poble, no abandonaren els 
feligresos a la seua sort.

Contràriament, l’actitud d’ambdós ca-
pellans fou la de consagrar-se en cos i 
ànima als desvalguts poblans atacats 
despietadament per una malaltia que no 
respectava la vida. Malauradament, no 
corregueren la mateixa sort. Un cauria 
víctima del mal, mentre que l’altre aguan-
taria l’embat. El diari La Unión Católica 
de 4 de juliol ho contava en estos termes:

Con verdadera satisfacción copia-
mos de La Correspondencia de Va-
lencia, lo que sigue:
«Muy plausible es la actitud en que 
se han colocado los vecinos de Pue-
bla de Rugat. A causa de la recién epi-
demia que ha azotado á aquella villa, 
han tenido la desgracia de perder á 
su digno párroco. Toda España sabe 

los grandes servicios que ha presta-
do en aquellos difíciles momentos 
el coadjutor D. Antonio Ribas, que, 
abandonado el pueblo por casi todas 
las autoridades y principales contri-
buyentes, tuvo que arrostrar con su 
incansable caridad, todo el peso del 
trabajo que en aquellas circunstan-
cias requería, mereciendo elogios 
de pobres y ricos de la localidad y de 
toda la prensa en general. Pués bien; 
á una simple indicación del alcalde 
Sr. Capsir el pueblo en masa se ha 
apresurado a suscribir una exposi-
ción, de la que ha sido portador el se-
cretario del pueblo, y quieren elevar 
á quien corresponda para que sea 
nombrado en propiedad de la expre-
sada parroquia el dignísimo vicario 
Sr. Ribas.
Este curato erá de los llamados de 
presentación, y correspondia este 
derecho á la casa de Osuna».

A mitjan segle XIX, el 12é Duc d’Osu-
na havia heretat el ducat de Gandia 
al qual pertanyia la Puebla de Rugat. 
Aleshores, encara perdurava en molts 
territoris de senyoriu el privilegi a tra-
vés del qual el nomenament de retors 
corresponia al titular del senyoriu. La 
Puebla de Rugat n’era un d’ells. Així, el 
13é duc d’Osuna, Pedro de Alcántara 
Téllez-Girón y Fernández Santillán, fou 
el qui donà el vistiplau a fi que el vicari 
Antonio Ribas es convertira en titular 
de la parròquia de la Puebla de Rugat. 
Càrrec que exerciria fins a la mort el 31 
d’octubre de 1919 als 74 anys.

Antonio Ribas Llopis, reverenciat per 
totes les capes socials poblanes, arran 
del seu bon fer durant la crisi colèrica, 
desenvolupà una activa tasca pastoral 
en la parroquial església de la Puebla de 
Rugat on els feligresos de la qual eren 
molt devots al Santísimo Cristo del Am-
paro. Un dels terratinents, José Llinás, 
en el 1853, va impulsar entre la parrò-
quia una associació: Associación del 
Santísimo Cristo del Amparo a la qual 
sols podien pertànyer els qui pagaren 

una pesseta anual per a manteniment al 
culte de la imatge del Crist. 

Una vegada el retor Antonio Ribas s’ha-
via fet càrrec de la parròquia i tres anys 
després de l’epidèmia del còlera, sota 
la seua supervisió, es redactà un regla-
ment que s’aprovà el 2 d’agost de 1873 
en el qual l’associació s’elevava a la ca-
tegoria de confraria. Confraria a la qual, 
a hores d’ara, pertanyen més del noran-
ta per cent de la població masculina de 
la Pobla del Duc: La confraria del Crist.

En La Correspondencia de Valencia lle-
gim una valoració i descripció de las tas-
ca que va realitzar el vicari Ribas:

«El vicario señor Rivas es de todas 
veras digno de elogio por los ser-
vicios que presta. Hoy mismo ha 
llegado á una miserable vivienda la 
donde habita un matrimonio con tres 
niños, uno de ellos de pecho: la mujer 
se hallaba en cama, víctima de la 
enfermedad, y sin una gota de leche 
que poder dar á su hijo; los otros dos 
mayores se encuentran atacados 
del sarampión, y solamente el padre, 
infeliz jornalero, era el que tenía que 
asistir á todos, como igualmente al 
trabajo, para poder llevar á casa el 
sustento de su amada familia.
El señor Rivas, enterado de este 
caso, se presentó ante aquel cuadro 
de dolor y de miseria, y después de 
prodigar frases consoladoras y alen-
tarles para que sufrieran con resig-
nación los designios de la Providen-
cia, les entregó una buena cantidad, 
y cogiendo al pequeño desheredado, 
lo llevó inmediatamente á una nodri-
za, á quien encargó la alimentación 
del pequeño, abonándole dos men-
sualidades adelantadas.»

Llegíem un poc abans que el retor Anto-
nio Ribas rebia elogis de pobres i rics i 
en l’anterior cita, en referir-se a un pare 
de família, el qualifica d’infeliç jornaler. 
Estos dos maneres de fer referència 
als veïns de la Puebla venien a definir, 
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perfectament, quina era la situació so-
cioeconòmica de la Puebla de Rugat. 
Una societat estructurada en dos grups 
socials: Un, el ric, minoritari i posseïdor 
dels mitjans de producció, la terra; i l’al-
tre, el pobre infeliç, majoritari i posseï-
dor de la força de treball a jornal en les 
propietats del primer.

I ja que parlem d’assumptes d’església, 
deixant a banda la part espiritual i de 
consol de l’ànima, no podem renunciar 
de nomenar el vessant més humà d’aju-
da social que caracteritza, en certa ma-
nera, esta institució. Així, les Germanes 
de la Caritat de Sant Vicent de Paul de 
València es posaren a disposició de les 
autoritats civils per tal per tal d’anar a 
ajudar a la zona afectada pel còlera mor-
bo. Fou tal el zel i voluntarisme que mos-
traren les religioses que la superiora del 
convent hagué de cridar-les a l’ordre. Fi-
nalment, foren designades per a la mis-
sió humanitària sor Perpétua, sor Fran-
cisca y sor Micaela, segons ens informa 
La Vanguardia de 24 de juny.  

També de Cocentaina es presentaren 
voluntaris dos frares franciscans.

(…), las Hermanas de San Vicente 
que se han disputado unas á otras 
con vivísimo empeño, la gloria de 
acudir á prestar sus angelicales 
consuelos á los puntos epidemia-
dos. La Rvda. superiora tuvo que 
usar de su autoridad para que se 
resignasen á permanecer en Valen-
cia las Hermanas que no fueran de-
signadas. Dos frailes del convento 
de Concentaina se han presentado 
todos en Puebla de Rugat ofre-
ciendo desinteresadamente sus 
servicios espirituales y corporales. 
¡Dios les premie tanto heroismo! 
(La Unión Católica, 23 juny 1890).

La porta de l’infern

Mentre metges, polítics, comissions 
sanitàries discutien i no es posaven 
d’acord, la Puebla de Rugat s’havia 

convertit en la porta que cedia el pas a 
l’infern. La plaça Roca n‘era el dentell. 
Garberes de terra amuntegada clavi-
llada en solcs que, farcits de gavelles 
de llenya, cremaven creant una atmos-
fera tenebrosa de flama i fum. El foc 
purificador per a matar el mal que ar-
rossegava a l’hades famílies senceres.

Més de 20.000 feixos de llenya barre-
jats amb sofre es cremaren arreu del 
poble. Una escena pròpia de l’avern on 
la mala olor del sofre cremat impreg-
nava l’aire poblà. No debades al dimoni 
se l’ha associat a la penetrant olor del 
sofre quan crema. Per si no hi havia 
prou, a esta barreja de components 
infernals calia afegir el foc i el fum de 
la pólvora dels coets que es llençaven 
amb l’objectiu de recolzar la desinfec-
ció del foc. No cal parlar-ne més. Ga-
lerades de llenya, roba, mobles i útils 
dels atacats abrasaven els carrers de 
nit i de dia.

Un poble fantasmal, segons ens conten 
els cronistes que s’atreviren a informar 
a peu de notícia, és el que trobaren a la 
Puebla de Rugat. Un poble buit. Més de 
dos terços de la població l’havia aban-
donat. Només se’n quedaren uns 600, 
la resta s’aprestaren a fugir al camp 
o als pobles veïns si tenien familiars, 
en adonar-se’n de l’onada de mort que 
els venia al damunt. Només roman-
gueren els qui no tenien més sostre on 
guarir-se que la casa del poble. Cases 
tancades en forrellat que havien aban-
donat alguns atacats, hagueren d’obrir-
se a cop de força per entrar a sulfatar 
amb desinfectants parets, mobles, vai-
xelles…

Al entrar en la población observa-
ron los expedicionarios que la ma-
yoría de las puertas de las casas 
estaban cerradas y las calles soli-
tarias, viéndose sólo de trecho en 
trecho hogueras, en las que algunos 
jóvenes echaban puñados de azufre 
como medio de desinfección. (La 
Vanguardia, 17 juny)

Llars d’afectats desallotjades i tras-
lladats els residents per la força de la 
Guardia Civil, paradoxalment, al Calvari, 
on s’havien muntat tendes de campa-
nya cedides per l’exèrcit. Un llatzeret 
on quedaven en observació els atacats 
i familiars fins que es descartara tota 
sospita de contagi.

No havien taüts suficients per a tants 
difunts. Dies de deu, de quinze, i més 
que eren amortallats amb un llençol. El 
corresponsal de La Correspondencia de 
Valencia ho descriu així: «Dá verdadera-
mente horror ver cómo son conducidos 
los cadáveres de los que fallecen en las 
afueras del pueblo. Estos, á manera 
de saco y encima de una caballería, sin 
caja y simplemente cubiertos con cual-
quier paño, son conducidos á la última 
morada y arrojados en la fosa.

Terror, mort, cares de sofriment, dol, 
desesperança, campanes repicant a 
mort, sotanes propinant extremuncions 
i un representant del govern, el Sr. Baró 
lliurant almoina de 5, 10 o 15 pessetes als 
pobres jornalers del camp que a penes 
podien donar que menjar a la família.  I 
acostumats a la submissió del qui es do-
nava jornal, agraïen l’almoina besant-li 
la mà al benefactor.

El còlera emigrà

Des que es donà el primer cas, fins que 
arribà a oïts de les autoritats que la 
malaltia era còlera morbo, havia passat 
un mes. Temps en què molts veïns de la 
Pobla migraren a altres pobles. Uns te-
morosos de la duresa de l’atac colèric, 
d’altres perquè la necessitat del treball 
els feia viatjar. La bona qüestió és que 
el còlera tenia cames i s’arribava als po-
bles de la Vall i més enllà.

Sobresurt a la Vall d’Albaida el cas de 
Montixelvo, on arribaren uns poblans 
fugitius i traspassaren als montitxel-
vans el maleït còlera. Fou uns dels po-
bles on més casos es donaren després 
de La Pobla. El govern també féu front 
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amb especial èmfasi per erradicar-hi el 
còlera. Acordonament, desinfeccions 
de cases i aigües, establiment de llatze-
rets…

A Benigànim, a Palma i Ador, a Castalla, 
a Carcaixent, a Gandia, a Alzira, a Xàti-
va... en molts municipis més es produ-
ïren defuncions a causa del còlera. La 
majoria de gent procedent de la Puebla 
de Rugat. Ja hem comentat anterior-
ment que la desbandada de poblans fou 
impetuosa. A Lloc Nou del Fenollet arri-
bà el retor de la Puebla, Vicente Gabriel 
Climent Alfonso, a beneir unes campa-
nes i allí estant va morir dels mateixos 
símptomes que es patien al seu poble. 

A Llerena, un poble de la província de 
Badajoz, també va haver alguns casos 
que les autoritats sanitàries extre-
menyes diagnosticaren com a còlera 
morbo. Pareix ser, conta La Crónica de 
Badajoz, que a principi de juliol arriba-
ren a Llerena uns individus procedents 
de Puebla de Rugat amb la finalitat de 
comprar bestiam d’ovelles, i una dona 
que els va llavar la roba va caure malalta 
amb diarrea. Després se’n donaren 30 
casos més dels qual vint en moriren.

Resulta curiosa una teoria sobre la pro-
pagació del còlera que recull La Van-
guardia de 20 de juny d’un periòdic de 
Madrid el nom del qual no cita. Segons 
este periòdic la circulació del còlera 
hauria seguit els corrents dels rius:

Puebla de Rugat ó Pobla del Duc, se 
halla enclavada en una de las estri-
baciones de la sierra de Mariola y 
de donde parten dos ríos pequeños, 
tributarios el uno del río Júcar y el 
otro del Serpis. El río Júcar, proce-
dente de la provincia de Albacete, 
recoge las aguas del Albaida y Cla-
riana reunidos, cuyas aguas vienen 
de las sierras de Enguera, Grosa, 
etc. El río Serpis procede de la pro-
vincia de Alicante y recibe aguas 
que pasan por Castillo del Duc y 
Pobla del Duc, yendo después por 

Gandía ó desembocar en el mar.
Ahora bien; el primer pueblo infes-
tado es Pobla del Duc. Allí hace es-
tragos durante el mes de mayo la 
epidemia y luego ésta aparece en 
Palma de Ador de un lado y de otro 
en Carcagente. Palma de Ador es 
un pueblo inmediato á Gandía, y por 
allí pasa el río Serpis. Carcagente es 
un pueblo grande, inmediato á Alci-
ra y por ambas poblaciones pasa el 
río Júcar.

Dadas estas explicaciones se com-
prende muy bien que el gérmen epi-
démico haya sido trasmitido por el 
río Albaida al Júcar, y por lo tanto, á 
Carcagente. Y que los microbios ha-
yan ido a parar desde las aguas de 
la sierra al Serpis, y por tanto, á un 
pueblo inmediato a Gandía.

Esta teoria queia pels seu peus ja que 
segons hem pogut comprovar, d’atacats 
n’hi hagué per moltes poblacions llunya-

El calvari, on s’ubicà el llatzeret amb les tendes de campanya de l’exèrcit.



A L M A I G ,  E S T U D I S  I  D O C U M E N T S  2 0 1 81 0 2

Una passejada per l’hemeroteca de finals del segle XIX: El còlera morbo a la Puebla de Rugat (1890)

nes als cursos dels rius anomenats. La 
cosa curiosa és la pregunta que es fa el 
cronista de La Vanguardia, per posar 
en entredit la mesura que havia pres el 
govern de l’acordonament dels pobles 
atacats: Sólo nos queda que preguntar, 
si estas observaciones son ciertas: ¿El 
Consejo de sanidad se ha propuesto 
acordonar y detener la corriente de los 
ríos Júcar y Serpis?. Ahi queda dit.

La fi d’un malson

Madrid, 27, 10:30 noche.
En la Puebla de Rugat se ha cantado 
hoy el Te-Deum por la terminación 
de la epidemia que tanto daño ha 
causado á la población.

Estes concises paraules publicades ar-
reu de la premsa espanyola, marcaven 
la fi del malson que havia patit aquella 
dissortada vila de la Puebla de Rugat, 
un malson que començava el 3 de maig, 
aconseguia el punt culminant la prime-
ra quinzena de juny fins que, xano-xano, 
desapareixeria a primeries de juliol. En-
darrere quedaven un reguer d’atacats i 
morts. 109 defuncions, segons Valerio 
Arnaiz en Llibre de Festes de la Pobla del 
Duc de 1990. Ni la helenina, recomanada 
pel Dr. López Tarín com a cura, pogué 
minvar tanta mort. Els desventurats po-
blans, deixats de la mà de Déu, resignats 
a la pròpia sort, afrontaren amb una sub-
missió de conformitat tot el que li havia 
vingut al damunt sense demanar-ho.

D’entrada, els poblans, abandonats per 
les autoritats municipals que feren de 
la fugida llei de vida, romangueren un 
mes oblidats de tothom. Tot seguit, en 
fer-se pública la malaltia, un govern Li-
beral-Fusionista agonitzava a Madrid, i 
immers en plena discussió política, re-
accionà amb tebiesa quan la malaltia ja 
cremava. Un govern més preocupat per 
les causes que per la cura. I com si d’un 
presagi es tractara, el còlera matava po-
blans alhora que matava un govern que, 
esgotat, presoner del combat polític, 
cedia als conservadors de Cánovas del 

Castillo el regiment de la cosa pública. 
Però les malalties no entenen de que-
fers polítics. L’atzar de la vida féu que 
els poblans s’endinsaren en el malson, 
essent governats per liberals i dos me-
sos després, quan n’eixiren, ho eren per 
conservadors.

En el transcurs, un camí pedregós com 
els carrers dels poble, de disputes i 
desconfiances entre administracions. 
Algunes insolidàries, com la de l’alcalde 
de València que en una reunió de la Jun-
ta provincial de Sanitat, el Governador 
Civil, Jimeno de Lerma, demana ajuda 
econòmica a l’Ajuntament de València 
i l’alcalde Sr. Salas contesta:  «para la 
ciudad con todo; para afuera nada».

Insolidaritat repugnant la del cronista 
José Fernández Bremón de La Ilustra-
ción Española y Americana quan deia:  
El egoísmo público quisiera que se tra-
tara de un cólera particular, para uso 
exclusivo de los vecinos de Rugat. Per a 
tot seguit ironitzar:

— ¿Qué dicen los partes de la epi-
demia?
— Que el gobierno envía varias do-
cenas de gallinas para los atacados 
de la enfermedad.
— ¡Ah! ¿Se premia con alones y pe-
chugas á los coléricos? Entonces 
aumentarán las invasiones.

No va faltar qui volia traure-li partit a 
la malaltia perquè a bandarres i rufi-
ans són pocs els qui ens guanyen des 
de temps immemorials. Un espavilat, 
el retor de Beniopa, no va desaprofitar 
l’ocasió. El Motín, setmanari satíric, re-
publicà i anticlerical ens ho conta:

No hay epidemia sin milagros. Ape-
nas se inició el cólera en Puebla de 
Rugat, intentó perpetrar uno el cura 
de Beniopa, diciendo á los fieles que 
la imagen de San Roque, que se ve-
nera en la iglesia del pueblo, acon-
gojada por la presencia del cólera, 
presentaba llagas manando sangre.
Muchos devotos de anchas traga-
deras lo creyeron; pero no tan fer-
voroso el juez instructor do Gandía, 
á cuyo distrito pertenece Beniopa, 
denunció la socaliña al fiscal de la 
audiencia de Játiva, pidiéndole que 
instruyera proceso.
El sotanoide se ha metido á hacer 
sudar sangre á un santo, y él sí que 
va á sudar la gota gorda cuando se 
vea empapelado.
Ya era tiempo de que los tribuales 
intervinieran en estos timos religio-
sos.
La época de la redención humana se 
aproxima.

Les disputes entre especialistes de la 
medicina deixen moltes preguntes sen-

Defuncions 1890 Puebla de Rugat. Valerio Arnaiz. Llibre de festes 19910.
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se resposta, així es posa de manifest: 
“La Real Academia de Medicina i Ciru-
gía de Valencia afirma que la actual do-
lència no es reproducción de epidemias 
anteriores, sino que ha sido importada 
ahora, aunque se ignora por quien, cu-
ando y de dónde”.

Finalment, cal preguntar-se, per què 
el govern no va utilitzar com a remei la 
vacuna contra el còlera que el metge 
català Jaume Ferran i Clua havia desco-
bert cinc anys abans? Més encara quan 
va quedar demostrat el bon resultat de 
la vacunació en poblacions com Alzira 
i rodalies. Quantes dissortades morts 
s’hagueren evitat!

Entremig de tot este desgavell de penú-
ria i mort, tres herois: dos joves metges, 
Eduardo Vercher i Francisco Climent, i un 
retor, Antonio Ribas. Tots tres es deixa-
ren la pell ajudant els conveïns, no s’es-
parveraren envers la mortífera malaltia. 
Tot el contrari, lluitaren sense por al 
contagi, sense por al més enllà. Francis-
co Climent, don Paco, com l’anomenaven 
ja de major els seus conveïns, seguiria 
sent metge de la Pobla fins a 1946 i el 
retor, don Antonio, exerciria de titular de 
la parròquia de la Asunción de Nuestra 
Señora de la Pobla del Duc fins al 1919.
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El treball que presentem està fet 
amb el mateixos paràmetres i ob-
jectius del fet sobre Castelló de 

Rugat, publicat en el número d’Almaig 
corresponent a l’any 2017, que, en aquest 
cas, realitzarà un estudi de l’evolució i la 
concentració de la renda a Bocairent 
mitjançant l’índex de Gini i utilitzant els 
repartiment del Quarter d’hivern i de 
l’impost de l’Equivalent com a eina de 
treball. La cronologia evidentment és la 
mateixa des de principis del segle XVIII 
fins a la desaparició de l’equivalent en 
l’any 1845. La documentació utilitzada 
és l’existent a l’Arxiu Històric Municipal 
de Bocairent.

El càlcul de l’índex de Gini a partir del 
repartiment de l’Equivalent presenta 
múltiples dificultats de diversa índole. 
A nivell documental allò que més crida 
l’atenció són els buits que hi ha, ja que 
no s’ha conservat tota la documenta-
ció (tot i que sabem que hi havia més 
repartiments, no ens han arribat). Però 
una altra complicació més perversa rau 
en la confecció d’aquests mateixos. Els 
primers repartiments de l’equivalent te-
nien un tret característic: el pagament 
d’una part fixa i una part variable. És a 
dir, teòricament tots els veïns pagaven 
una part que era invariable i una part 
que canviava segons la seua renda. Però 
és ací on trobem el problema: les ordres 
emeses eren molt generals (sols indica-
ven que els terratinents havien de pagar 
un 8%) i, a cada poble, aquestes parts 
(variable i invariable) s’establien de 
maneres diferents. A més, ens han ar-
ribat plasmades per escrit molt poques 
vegades i és molt arriscat generalitzar 
l’impost d’un any per a altres en què no 
tenim aquestes indicacions, ja que es 

produiria una deformació en els resul-
tats. Ara bé, a qui beneficiava aquesta 
diferència entre part fixa i variable? 
Evidentment els veïns més rics pagaven 
menys en comparació als altres. 

La distinció entre part fixa i variable es 
va eliminar durant la segona meitat del 
XVIII. Però aquests no són els únics obs-
tacles que hem trobat, ja que n’hi ha d’al-
tres més atzarosos i quasi impossibles 
de dilucidar a través dels documents: 
l’ocultació de rendes per a evitar pagar 
més impostos. Creiem que és encertat 
creure que hi havia un cert encobri-
ment, especialment en els moments 
de major pressió fiscal. Tanmateix, els 
repartiments i els padrons manifesten 
una gran diversitat de rendes i ingres-
sos i per tots els conceptes possibles; 
ingressos per propietat agrària i ingres-
sos per desenvolupament d’alguns ofici 
de qualsevol sector econòmic. Per tant, 
d’alguna manera permet reflectir i me-
surar aquesta desigualtat. Un darrer as-
pecte a saber és que la fiscalitat reial de 
l’Equivalent s’aplica sobre la renda o els 

ingressos disponibles per veí. Aquesta 
renda disponible resultava de restar a la 
renda per les propietats o les activitats 
econòmiques del veí tot el que pagava 
pels préstecs (censals) o les obligaci-
ons que tinguera. Aquest aspecte era 
expressament assenyalat en les ordres 
reials des de ben prompte i és el criteri 
amb el qual es confeccionaven els pa-
drons per pagar l’impost de l’Equivalent. 
Aquesta renda disponible es coneixia 
amb el terme de “líquido”.

Una critica i valoració de la documen-
tació de Bocairent

A més a més, i en el cas de Bocairent, 
el càlcul de l’índex de Gini a partir del 
repartiment de l’Equivalent (igual que 
amb el Quarter d’Hivern) presenta un 
problema irresoluble, perquè en aques-
ta població s’introduïa un tercer ele-
ment per al càlcul de l’impost que apa-
reixia sota el nom de “caudales”. Què 
són? Bocairent presenta una singulari-
tat important respecte d’altres pobles 
de la Vall d’Albaida. Aquesta singularitat 

La desigualtat d’ingressos a 
Bocairent (1730-1833) 
Mònica Garcia Boscà - David Mahiques Alberola
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és deguda a l’existència d’una important 
i desenvolupada artesania tèxtil que do-
narà feina i ocupació a moltíssima gent, 
competint en importància respecte de 
l’activitat agrària. Per tant, hi havia un 
elevat nombre de veïns que sols ingres-
saven pel seu treball en l’artesania tèxtil 
i altres ho compatibilitzaven amb l’agri-
cultura i els seus ingressos es definien 
com a “caudales” amb una tributació 
específica. Així, el repartiment de 1715 
del quarter d’hivern es calcula de “... la 
forma siguiente que aviendose apre-
uado todos los bienes sitios y caudales 
y rebaxados todos los cargos se les a 
tasado por lo libre segun y como les a 
tocado y por el personal se a puesto se 
a puesto a cada vecino sinco libras”. El 
repartiment de l’equivalent de 1726 és 
més explícit i afirma que “sea reparti-
do en esta forma 2 libras 2 sueldos por 
personal, y en los bienes sitios una libra 
por siento, y en los caudales a una libra 
y quatro sueldos por siento”. Evident-
ment, açò fa del tot impossible el nostre 
objectiu de saber la renda de cada veí a 
partir d’aquests repartiments.

Tanmateix, hem tingut una relativa sort 
perquè s’han conservat alguns dels pa-
drons que es confeccionaven per fer 
els repartiments anuals de l’equivalent. 
Exactament s’han conservat els pa-
drons corresponents a 1730, 1758, 1768 
i 1773. Aquests padrons són una rela-
ció de veïns i terratinents on s’indica el 
valor de les seues propietats o els in-
gressos per distintes activitats i el des-
compte dels càrrecs (censals) que havi-
en de pagar. El resultat d’aquesta resta 
era la renda real disponible (líquid en la 
terminologia del padró i de les ordres 
reials) dels veïns sobre la qual s’aplicava 
l’impost. El padró de 1730 diferenciava 
els veïns i els terratinents en quatre ca-
tegories o classes com diu el padró. La 
primera són aquells que tenien cases i 
terres en la vila o terme de Bocairent. 
La segona són aquells que o bé tenen 
un ofici que hui diríem terciari (escrivà, 
metge...) o bé un negoci de tractant de 
ramats i també que treballen terra que 

no és seua. La tercera categoria són els 
que tenen un negoci de teixidors o pa-
raires. La quarta i darrera són aquells 
que són jornalers o oficials d’activitats 
artesanals o jornalers de la terra. No cal 
dir que un veí podia estar en més d’una 
categoria o classe i així ho hem tingut en 
compte per fer l’índex de Gini, sumant 
la renda de cada categoria en aquells 
veïns que eren en diverses categories. 
Això no és impossible perquè cada veí 
anava assenyalat amb el número que 
tenia dins del padró de veïns. La feina 
era lenta però no impossible. Doncs bé, 
aquest mateix criteri es repeteix en els 
padrons de l’equivalent de 1758 i 1768. 
La cosa canvia amb el padró de 1773, on 

la renda de cada veí se separa en tres 
categories: real, industrial i comerç.

A partir de mitjans de la segona meitat 
del segle XVIII, és obligat indicar en 
tots els repartiments anuals la renda 
de cada veí al costat de la quantitat 
que li correspon pagar per l’equivalent 
i aleshores, són aprofitables els repar-
timents per al nostre objectiu. Aquest 
aspecte a Bocairent té lloc a partir de 
1773, però l’alegria no havia de ser com-
pleta, a partir de la darrera dècada del 
segle XVIII han desaparegut tots els 
repartiments i del segle XIX sols ens 
han arribat els de 1830 i 1833. En resum, 
per al nostre estudi hem utilitzat els re-

Renda de les administracions religioses, clero, arrendataris, … en el padró de l’Equivalent de 1773
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partiments de l’equivalent de 1782, 1787 
i 1833. En resum, la documentació que 
hem utilitzat és la següent:
1. Els padrons de l’Equivalent  de 1730, 
1758, 1768 i 1773.
2. Els repartiments de l’Equivalent de 
1782, 1787 i 1833.   

Un altre aspecte a tenir en compte en la 
crítica a la documentació és la quantitat 
de renda del poble que està en mans de 
veïns o de forasters. És clar que en no 
incloure la renda dels forasters sempre 
el resultat de l’índex de Gini té una certa 
restricció. Aleshores com més gran és el 
percentatge de renda del poble en mans 
dels veïns major serà la fiabilitat del re-
sultat i en cas contrari, menor. La taula I 
i la taula II mesuren i permeten compa-
rar la renda en mans dels veïns i la renda 
en mans dels forasters. La primera ho 
fa en termes absoluts i la segona ho fa 
percentualment. La conclusió és prou 
evident: la gran part de la renda de Bo-
cairent està en mans del seus veïns, 
que en el pitjor del casos és del 80%. 
Aleshores, la crítica que se li  puga fer 
al resultat de l’índex de Gini per aquest 
aspecte es pot esquivar.

L’església i la fiscalitat reial

Una menció especial mereix la qüestió 
de la fiscalitat sobre les institucions re-
ligioses i els eclesiàstics. La resistència 
de les institucions religioses a la fiscali-
tat reial era molt forta i visible i així ho 
dèiem al treball que vàrem fer sobre 
Castelló de Rugat1. Si en el cas d’aquest 
municipi afirmàvem que era clar que a la 
darreria del segle XVIII el clero de Cas-
telló de Rugat pagava, amb l’estudi de la 
documentació de Bocairent es pot afir-
mar amb més precisió. L’any 1768, amb 
motiu de la confecció del padró pel re-
partiment de l’Equivalent, es va fer una 
relació de les propietats agràries, “ti-
erras” és el terme que apareix en la do-
cumentació, que el clero de Bocairent 
havia comprat “a carta de gràcia desde 
el año 1744 hasta el presente”. També es 
va fer una altra relació de béns i censos 
carregats pel clergat de Bocairent fora 
del terme municipal i, finalment, una al-
tra relació de terres i censos “... que se 
tiene noticia á adquirido el Clero des-
de el año 1744 hasta el presente, con 
expresión de las rentas”. El mateix es 
fa amb el Monestir de les Agustines, el 

Convent de San Bernardino i totes les 
administracions religioses que existei-
xen. Tot seguit, i en un paper de segell 
de l’any 1768, hi ha la relació de totes 
aquestes institucions religioses, on 
s’especifica el que han de pagar “...con 
arreglo al Articulo Segundo del Cupo de 
este año...”. El padró de 1772 que s’ha con-
servat, inclou aquesta vegada sí, les ins-
titucions religioses anomenades amb la 
quantitat que han de pagar pels impos-
tos reials. Què volem dir? Que almenys 
des de 1768 les institucions religioses 
paguen a la hisenda reial. Aquesta serà 
una tònica que es mantindrà d’ara enda-
vant i així per exemple les instruccions 
per l’impost de l’Equivalent de 1774 en el 
capítol 6 deixa clar que tenen exempció 
fiscal els béns de les Esglésies, Comuni-
tats eclesiàstiques i “... Lugares Pios ad-
quiridos con licencia hasta fin del año 
1743...”, però al contrari “... todos los que 
se hayan adquirido desde el principio 
del año 1744 hasta ahora...” han de pa-
gar a l’Equivalent, càrregues reials i ve-
ïnals, és a dir, en tots els impostos2. Sols 
hi havia exempció fiscal per als béns 
particulars dels eclesiàstics que tenen 
del seu patrimoni, adquirits per herèn-
cia, compra, o donació, “... però deberán 
pagar en los que adquieren por trato, 
negociacion o granjeria, igualment que 
los Legos”3. Aquesta informació permet 
assegurar sens dubte que la fiscalitat 
reial sobre institucions religioses en el 
cas espanyol arriba en ple reformisme 
il·lustrat i nou anys després de l’arriba-
da de Carlos III com a rei d’Espanya, és 
a dir, paral·lelament al mateix fet sobre 
les rendes dels senyors feudals. O fins i 
tot, quatre o cinc anys abans que ho fa 
la noblesa per les seues rendes senyori-
als. No cal dir que l’índex de Gini de 1768 
s’ha fet incloent-hi la renda de les insti-
tucions eclesiàstiques anomenades. I 
des d’aquesta data endavant sempre hi 
seran. 

Els pobres de solemnitat

Un altre aspecte a explicar és l’exis-
tència de pobres de solemnitat, els 

Taula II. Evolució renda veïns/fo-
rasters a Bocairent (%)

Taula I. Evolució renda veïns/forasters a Bocairent
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són absolutament pobres. I el padró 
de 1758 diu que hi ha 147 veïns que són 
pobres de solemnitat i 56 viudes que 
també ho són, la qual cosa dona un 
total  de 203 veïns totalment pobres. 
Açò sobre un total de 854 veïns signi-
fica que el 23,77% de veïns són pobres 
de solemnitat aquest any. Un incís, el 
lector espavilat se’n deu haver adonat 
que entre els vint-i-huit anys que hi ha 
entre un padró i l’altre la població de 
Bocairent ha crescut 454 veïns, la qual 
cosa significa un creixement respecte 
de 1730 del 113,5%. Una quantitat ele-

vadíssima en un curt període de temps 
que s’explica per una forta immigració 
a Bocairent aprofitant el creixement 
econòmic de la centúria una vegada su-
perades les conseqüències de la Guer-
ra de Successió. Tornant al fil argu-
mental anterior després d’aquest incís, 
atès que els pobres de solemnitat no 
estan als repartiments de l’Equivalent 
ni apareixen als padrons per no poder 
pagar, això inexorablement significa 
que aquest índex de Gini hauria de ser 
més elevat. Nosaltres no els hem tin-
gut en compte en calcular-lo en cap 
dels dos padrons (1730 i 1758). La raó 
és no distorsionar la comparació amb 
els altres anys de la mostra dels quals 
no sabem la quantitat de veïns que són 
pobres de solemnitat. Hem arrodonit 
l’índex de Gini i el mateix férem amb 
Castelló de Rugat quan ho comparem.

Els béns de propis i arbitris i les 
exempcions fiscals

Sempre que aquests apareixen com a 
elements tributaris dins dels reparti-
ment de l’Equivalent nosaltres els inclo-
em per calcular l’índex de Gini i pel que 
fa a Bocairent aquesta informació sols 
ens apareix en el padró de 1730. La ren-
da o els ingressos per tots els arbitris 
que hi són detallats és de 2811 lliures i 
10 sous. I el valor del que ha de pagar la 
vila anualment per censos i obligacions 
és de 2.400 lliures 5 sous i 3 diners. El 
líquid sobre el qual pagarien impostos 
reials els propis són 411 lliures 5 sous i 
3 diners.

També i sobretot amb el desig reial de 
fomentar el progrés econòmic en zo-
nes determinades on es desenvolupen 
activitats econòmiques alternatives 
a l’agricultura, es pot eximir del paga-
ment de l’Equivalent les persones que 
desenvolupen determinades activitats 
vinculades generalment al sector se-
cundari4. Aquesta exempció sempre 
era temporal. Pel que fa a Bocairent, 
l’exempció fiscal de l’Equivalent tindrà 
lloc en 1751 i durant sis anys5. El fet de 

quals no apareixen als repartiments de 
l’equivalent per no disposar de renda 
per pagar l’impost. Quants n’hi havia? 
Els padrons de 1730 i 1758 per calcular 
la renda de cada veí sobre la qual apli-
car l’impost, van precedits d’una rela-
ció de veïns on apareixen els pobres 
de solemnitat. Això ens ha permès de 
saber la quantitat dels que hi havia i 
el seu nom també. El padró de 1730 
relaciona 49 veïns que són pobres de 
solemnitat dins del 400 veïns que diu 
tenir Bocairent, la qual cosa significa 
que el 12,25% dels veïns de Bocairent 

Propis i Arbitris de la vila de Bocairent en el Padró de l’Equivalent de 1730
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detraure de l’impost de l’Equivalent les 
persones que es dedicaven al tèxtil sí 
que seria una causa per no poder utilit-
zar els repartiments dels anys en què es 
feia efectiu. Tanmateix, això a nosaltres 
no ens afecta per no haver utilitzat cap 
repartiment en aquest període. L’índex 
de Gini de 1758 no està fet a partir de 
cap repartiment sinó bel llibre patró per 
al repartiment de l’Equivalent.

Evolució històrica de l’índex de Gini a 
Bocairent

L’evolució de l’índex de Gini en el període 
de temps que ens ocupa es pot veure a 
la Gràfica I. La taula III també mostra el 
mateix acompanyat de l’evolució de la 
població de Bocairent i permet compa-
rar una cosa amb altra6. La població de 
Bocairent experimenta un creixement 
espectacular entre 1730 i 1758, fet que a 
banda d’estar relacionat amb el creixe-
ment de la població valenciana d’aquest 
període cal també relacionar-ho amb 
una forta immigració cap a Bocairent 
pel creixement dels sectors del tèx-
til. Aquest creixement de la població7 
continua encara que amb un ritme més 
moderat i ara es pot atribuir a un crei-
xement poblacional endogen. A més 
a més, la població real a partir de 1768 
seria major que la que es diu. La raó 
seria que a partir d’aquest any no hem 
comptabilitzat el pobres de solemnitat 
perquè no sabíem quants n’eren. Ales-
hores i tenint present el que acabem de 
dir, entre els cent tres anys de la mostra 
el nombre s’incrementa en 599, la qual 
cosa significa que la població respec-
te de 1730 s’ha incrementat en 1833 un 
149,75%. Però aquest creixement està 
quasi tot concentrat en els vint-i-huit 
anys que van des de 1730 fins a 1758, és 
a dir, que en aquests quasi trenta anys 
la població ha crescut un 113,5%. L’índex 
de Gini experimenta un creixement sig-
nificatiu en tota la mostra malgrat algu-
na davallada en alguns anys concrets. 
Exactament, en els cent tres anys que 
van entre els dos extrems de la mostra 
creix un 0,12%. 

El que podem concloure és clar, hi ha un 
creixement espectacular de la població 
en aquest període que també va acom-
panyat d’un increment de l’índex de Gini, 
la qual cosa significa que la desigualtat 
de rendes també ha augmentat. Aques-
ta cal pensar que seria major que la 
que mostra l’índex de Gini, atès que els 
pobres de solemnitat no apareixen en 
els padrons i els repartiments de l’Equi-
valent i com deu recordar el lector, els 
pobres i les viudes de solemnitat eren el 
23,77% l’any 1758. Creixement poblacio-
nal i creixement de la desigualtat soci-
al en la societat bocairentina del segle 
XVIII i primeres dècades del segle XIX, 
que no s’ha d’oblidar que era un espai on 
el pes del sector secundari és determi-
nant i s’estarà produint una protoindus-
trialització, són fenòmens que aniran 
paral·lels. Aleshores es pot associar un 
major pes del sector secundari i l’inici 
d’aquesta protoindustrialització amb 

un creixement poblacional i també un 
creixement de la desigualtat social.  
 

Taula III. Relació de veïns i índex de 
Gini

Taula IV. Índex de Gini de  Bocairent i 
de Castelló de Rugat

Gràfica I: Evolució de l’índex de Gini de Bocairent 

La Taula IV és una comparació de l’evo-
lució de l’índex de Gini durant el mateix 
període entre Bocairent i Castelló de 
Rugat. La societat de Castelló de Rugat 
té una notable diferència d’organitza-
ció econòmica respecte de Bocairent, 
perquè malgrat tindre una activitat se-
cundària relacionada amb terrisseria 
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és una societat bàsicament agrària. I 
a més a més, aquesta activitat terris-
sera està relacionada també amb la 
demanda agrària. Totes dues mostren 
una tendència similar a un increment de 
la desigualtat amb el pas dels anys. No 
obstant això, pareix que hi ha un canvi 
de tendència en la dècada dels trenta 
del segle XIX, on hi ha una lleugera re-
ducció de la desigualtat a Castelló de 
Rugat coincident amb la guerra carlina 
i la recessió d’aquesta dècada. És a dir, 
pareix que en les societats agràries hi 
ha un empobriment en aquesta que és 
compatible amb una reducció de la de-
sigualtat. Tot el que hem afirmat fins ara 
seria convenient contrastar-ho amb els 
pobles més pròxims a traves d’estudis 
semblants. Per això el nostre objectiu 
és continuar en aquesta tasca. 

Notes.-

1. GARCIA BOSCÀ, Mònica i MAHIQUES ALBE-
ROLA, David, La desigualtat d’ingressos a Cas-
telló de Rugat des de la guerra de Successió 
fins a la revolució liberal, en Almaig, Estudis i 
Documents, Ontinyent, 2017.
2. GARCIA TROBAT, Pilar, El Equivalente de 
Alcabalas, un nuevo impuesto en el Reino de 
Valencia durante el siglo XVIII, pàg. 297  i 298.
3. Ibídem.
4. Ibídem,  pàg. 87 i 88.
5. SOLER MOLINA, Abel i FERRE PUERTO, Jo-
sep A., Història de la vila de Bocairent, Ajunta-
ment de Bocairent, 2003, pàg. 160. 
6. Els anys que hi ha buits en la Taula III són anys 
dels quals s’ha conservat repartiment de l’equi-
valent però no podem traure’l per les raons es-
mentades al començament.
7. No hem d’oblidar que estem parlant de nom-
bre de veïns. Caldria multiplicar el nombre de 
veïns per 4 almenys, per saber la població real 
de Bocairent.
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En septiembre de 1937, se creó 
en Valencia el CRIM nº11(Centro 
de Reclutamiento, Instrucción 

y Movilización). Valencia que en ese 
momento era la capital de la República 
(noviembre 1936 hasta finales de octu-
bre de 1937), lógicamente sus cuarteles, 
las grandes mansiones particulares y 
edificios confiscados estaban repletos 
de soldados y servicios auxiliares, ade-
más era época de constantes movili-
zaciones lo que motivaba la afluencia 
incesante y multitudinaria de mozos y 
soldados. En la capital, se mantuvo el 
cuartel de mando del CRIM, los Tribu-
nales Médicos Militares y un cuartel de 
transeúntes, el resto de los soldados 
se diseminaron, en acuartelamientos y 
casa particulares por las poblaciones 
cercanas a Valencia. Se mantuvo como 
Delegación propia del CRIM, la anti-
gua caja de reclutas de Alcira. De esta 
Delegación dependía el reclutamiento 
de todas las poblaciones del sur de la 
provincia de Valencia. El número de po-
blaciones con acantonamientos nos lo 
señala el informe del Comisario Pedro 
Quilez del 18 de mayo de 1938 que dice: 
“Valencia – CRIM n.º 11 –Solamente en la 
provincia de Valencia yo personalmen-
te he hecho treinta y ocho intervencio-
nes en los diferentes puntos en los que 
existen Acantonamientos,”1 . Por lo que 
rondarían en 38 el número de acantona-
mientos o destacamentos, todos ellos 
nominados por números. 

Desde Teruel, los nacionales seguían su 
imparable avance llegando a la playa de 
Vinaroz el 15 de abril de 1938. Se traspa-
san todas las competencias del CRIM nº 
12 de Castellón al nº 11 de Valencia, ante 
la amenaza que se cernía sobre Caste-

llón de la Plana que, efectivamente, fue 
conquistada por las fuerzas sublevadas 
el 14 de junio de 1938, por tropas coman-
dadas por el general Aranda. Las fuer-
zas nacionales detuvieron el avance ha-
cia Valencia por la necesidad de mandar 
soldados al frente del Ebro ante el peli-
gro que suponía el que varías unidades 
republicanas habían cruzado el rio Ebro 
amenazando con cortar el avance del 
ejército de Franco. También absorbió 
las funciones de la antigua caja de reclu-
tas nº 20 de Valencia, así como hizo suya 
la Delegación de Alcira.

En suma, el CRIM nº 11 de Valencia, se 
ocupaba del reclutamiento, instrucción 
y movilización de todos los reclutados 
de la provincia de Valencia, haciéndose 
también cargo de la totalidad de las fun-
ciones de alistamiento del territorio del 
sur de la provincia de Castellón que aún 
quedó dentro del territorio republicano2.  
  
Las unidades de mando del CRIM nº 11  
(Centro de Reclutamiento, Instrucción 
y Movilización) se trasladaron e ins-
talaron en Albaida en el período com-
prendido entre 19 de abril al 30 de junio 
de 1938), iniciándose, al mismo tiempo, 
la fase del despliegue de unidades mi-
litares consistente en traer, todos los 
Acantonamientos y Destacamentos3 
existentes en los alrededores de Valen-
cia, a los pueblos más cercanos a Albai-
da que dispusieran de locales adecua-
dos para albergar el elevado número de 
reclutas que se iban a transferir en ese 
momento y los que iban a convocar en 
fechas posteriores.

Todos los acuartelamientos fueron ins-
talados en la parte occidental de la co-

marca. Da la sensación de que en la par-
te oriental del valle no interesó instalar 
otras unidades militares, tal vez dada la 
necesidad de acuartelar, en esa zona, al 
personal necesario para la construcción 
del cercano campo de aviación militar 
de la Pobla del Duc (Micena). Parece 
corroborar esa impresión el hecho de 
que no se haya encontrado ninguna re-
ferencia documental de la estancia del 
ejército en Quatretonda ni Beniganim, 
y la extrañeza es mayor al contar, esta 
última población, con unas buenas co-
municaciones por tren y por carretera.

La distribución de los Acantonamientos 
y Destacamentos en el Vall d’Albaida fue 
la siguiente: 

-Cuartel Central de Mando: Albaida.

-Acantonamientos: 
A - Aielo de Malferit; 
B - Atzeneta de Albaida; 
C - Castellón de Rugat; 
D - Montaverner;
F - Bocairent; 
L - Bélgida. 
Existía el Acantonamiento E: población 
cuyo alcalde es “el camarada Fernán-
dez” (posiblemente Carcagente).

Acantonamiento de Alcudia de Crespins.

-Destacamentos:  
del Acantonamiento B (Atzeneta 
de Albaida): Palomar y Benisoda.
 
del Acantonamiento A, (Aielo de 
Malferit): Agullent.

-Otros Destacamentos: Ontinyent, Otos, 
Ollería.

El ejército republicano se despliega 
en la Vall d’Albaida. (Guerra Civil -1938-1939)

Raúl F. Vidal Porta
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-Unidades fuera de la Comarca: Valen-
cia (Cuartel de transeúnte y oficinas), 
Chelva, Sueca, Paterna, Chiva, Utiel, 
Requena, Torrente, Silla, Cofrentes, Al-
cira, Ayora, Mogente, Gandía, Alcudia de 
Crespins. Carcaixent, Alcudia de Cres-
pins, Gandía, Xátiva, Carcagente, 

-Se mantienen con funciones propias 
de un acantonamiento militar: Carlet: 
Acantonamiento Militar de Instrucción 
n.º 6; Játiva: Acantonamiento n.º 1 y So-
llana. 4

Los nuevos Acantonamientos se desig-
naron alfabéticamente para diferen-
ciarlos de los antiguos de Valencia que 
estaban nombrados numéricamente.

1. Los movilizados llegan a los pueblos

Al llegar los primeros movilizados, ves-
tidos con sus ropas de campesinos de 
los domingos y cargados con su maleta 
de cartón o con su saco conteniendo 
sus pocas pertenencias, a muchos les 
hizo rememorar la partida de sus se-
res queridos al frente de guerra por lo 
que fueron bien recibidos. En un prin-
cipio fueron obsequiados porque no 
molestaban al ser instalados en luga-
res públicos, iglesias o grandes casas 
desocupadas por sus dueños huidos o 
escondidos, no causaban problemas a 
ninguna casa particular y no acaparaban 
comida. Todo cambió al ir incrementán-
dose el número de reclutas acogidos y 
cuando se inició su reparto por las ca-
sas, cuando empezaron a pelearse en-
tre ellos, a incomodar a algunos dueños 
de las casas, e incordiara a las jóvenes. 
Ya daba agobio tanta aglomeración de 
gente extraña. Si no fue suficiente que 
sus hombres fueran arrancados de sus 
casas ahora, además, ahora veían inva-
didos sus pueblos de retaguardia por 
sus propios soldados ociosos creándo-
les un problema que se agrandaba día 
a día, por una guerra sin fin que ellos no 
habían pedido ni provocado. La ocupa-
ción de estas poblaciones por las uni-
dades militares en ellas asentadas trajo 

en todas ellas fenómenos semblantes. 
Normalmente negativos que eran los 
más significativos al ser insufribles 
e incómodos al afectar a asuntos de 
primera necesidad de la población: los 
problemas de abastecimiento, de orden 
público, de convivencia y de salud públi-
ca, entre otros.

Las aportaciones positivas de la pre-
sencia de los soldados eran más bien 
escasas y entraban en el campo aními-
co: en la confraternidad con los jóvenes 
movilizados, en la ayuda aportada por 
soldados a las autoridades en tareas de 
obras y a particulares en la agricultura. 
Cada unidad militar tenía su correspon-
diente Comisario a quién le competía 
tres tareas importantes que desarro-
llar:  la de ejercer de su labor de control 
del correcto comportamiento y de las 
ordenes de los oficiales, la difícil tarea 
elevar la moral de unos soldados que se 
sentían abandonados e inútiles y la obli-
gación de fomentar la colaboración con 
la gente que le acogía, con la que convi-
vían, elevando su moral con espectácu-
los y con la ayuda social. Dentro de las 
obligaciones del Comisariado estaba la 
de montar escuelas de alfabetización 
con sus Milicias de la Cultura que conta-
ban con soldados maestros y estudian-
tes, y su labor consistía en enseñar leer 
y escribir a la gran cantidad de soldados 
que no sabían. Esta era para todas las 
fuerzas políticas una tarea importante, 
el alfabetizar y dar cultura a los miles 
de soldados que acudían a luchar y así 
se reafirma el Gobierno en su “Decreto 
de 2 de febrero de 1937 (Gaceta de la 
Republica): “La lucha que el Estado y 
el pueblo español viene sosteniendo es 
también, en una parte muy importante, 
una lucha por la cultura del pueblo. Bajo 
el fuego mismo de la guerra, los órga-
nos del Gobierno legítimo de España 
han de preocupar de dar instrucción a 
aquellos heroicos del pueblo a quienes 
el régimen de opresión privó de recibir 
las enseñanzas más elementales en la 
edad escolar”. La inicial neutralidad de 
la enseñanza montada por la República 

se convirtió en una enseñanza sesgada, 
belicista y tendente a denostar al ene-
migo fascista5

No obstante, no era una situación idílica, 
eran muchos mayores los inconvenien-
tes que se provocaron debido a la gran 
aglomeración de reclutas desocupados 
y mal alimentados.

2. Las movilizaciones y los tribunales 
médicos en el CRIM, 11

Todos los ayuntamientos de la provincia 
de Valencia  y la zona de Castellón afec-
ta a la República recibieron,  el 17 de sep-
tiembre de 1938,  la siguiente orden de 
incorporación de nuevas quintas: “Dis-
puesta la incorporación a filas de los 
movilizados de los reemplazos de 1924, 
se servirá disponer que el 19 del actual 
a las ocho horas se presenten en Albai-
da todos los comprendidos en el mismo, 
útiles, inútiles temporales y totales, 
servicios auxiliares y prorrogas de pri-
mera y segunda clase, conducidos por 
un comisionado de ese Ayuntamiento y 
siendo portador de duplicado relación. 
Los interesados deberán efectuar su 
presentación provistos de manta, za-
patos, plato y cuchara, todo en buen 
uso. Al propio tiempo, en las mismas 
condiciones y a las ocho horas del día 
26 del actual, se presentarán todos los 
movilizados del reemplazo de 1923”6

Otros eran remitidos directamente 
a Bocairent donde había un Tribunal 
Médico que pasaba inspección médica 
a diversas quintas de las nuevas mo-
vilizaciones. Ante la aglomeración de 
hombres movilizados, buena parte fue 
desviada al Cuartel General de CRIM en 
Albaida donde fue instalado otro centro 
de revisión médica.

De la cantidad de reclutas que probable-
mente pasaron por el CRIM de Albaida 
se podría cifran en unos 57.285 en el pe-
ríodo comprendido entre junio de 1938 a 
2 febrero de 1939, todos ellos provenien-
tes de llamamiento de quintas.  Cada vez 
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iban quedando más soldados pendientes 
de destino o de ser enviados a servicios 
auxiliares, de manera que el  hacina-
miento de soldados en las poblaciones 
con acuartelamientos, se incrementó a 
principio de noviembre de 1938, mes en 
el que se convocaron las quintas de 1927, 
28 y 1932 (contaban con entre 26 y 32 
años) que sumaban unos 8.500 hombres 
y las de 1919, 20, 21, 22 (de 38 a 41 años) 
(“Quinta del saco”) que sumarían unos 
20.000 hombres. Debían acudir todos 
los mozos, tanto los útiles como los inúti-
les y exentos de cualquier clase7.

Era tal la cantidad de gente a pasar re-
vista médica que se tuvo que montar un 
Tribunal Médico itinerante para reva-
luar a los declarados con anterioridad 
como exentos. Este Tribunal se iba des-
plazando a los acantonamientos donde 
había más cantidad de soldados: Bocai-
rente, Albaida, Atzeneta d’Albaida, Aielo 
de Malferit.

La necesidad desesperada de soldados 
tras las continuas batallas, las persis-

tentes derrotas, con gran pérdidas de 
efectivos y la gran cantidad que, día a 
día, caían prisioneros hizo que se incre-
mentará el ritmo de llamada de los ya 
fueron evaluados en su día, y declarados 
como no útiles y exentos por diferentes 
motivos, para una nueva revaluación 
médica, pertenecientes a las quintas de 
1928 a 1933 (de 31 a 36 años), los meses 
álgidos de llegada de este tipo de reclu-
tas fueron los meses de  noviembre de 
1938, con 1.050 y el de diciembre con 
1950 hombre. Los meses finales de la 
guerra ya fueron cantidades insignifi-
cantes compuesto generalmente por 
emboscados, presos y detenidos por 
no presentados. Así que en enero se 
presentan 42 hombres y en febrero 72. 
La suma total de revistas médicas de no 
útiles y exentos asciende a 3.117 en este 
período de final de la guerra Ya no que-
daba gente que convocar8.

De manera que, en Albaida se revisa-
ron a 1.099 individuos, en Atzeneta de 
Albaida a 1.056; en Ayelo de Malferit a 
450; Agullent a 397 y en los acantona-

mientos de Bocairent, Castelló de Ru-
gat y Transeúntes de Valencia se pasó 
un total de 213 revisiones. Lo llamativo 
del caso es que, además, en Albaida se 
pasó revista gente destinada a: Albai-
da, Benisoda, Ontinyent, Bélgida con un 
total de 94 reclutas revistados y de los 
Acantonamientos situados fuera de la 
Vall d’Albaida como: Alcudia de Crespins 
a 217 y Carcaixent a 25. O sea, a un total 
de 3.551 movilizados.

Estos reclutas provenían de toda la 
provincia de Valencia y del territorio 
de Castellón que había quedado den-
tro del territorio republicano. Así había 
de Moixent, Chiva, Requena, Albocacer, 
Náquera, Segorbe, Castellón de la Pla-
na, Macastre, Utiel, Viver, Moncofar, 
Oliva, Burriana, Benicolet y Ontinyent, 
entre otros.

Una vez pasada la revisión de promedio 
tan solo el 7% eran declarados útiles, un 
10% eran declarados no útiles, un 60% 
eran destinados a Servicios Auxiliares 
y un 23% eran remitidos a los Hospita-
les de Ontinyent o de Valencia a pasar 
visita del médico especialista para su 
evaluación definitiva y al Centro de Re-
cuperación nº 1 de Moncada dependien-
te de Sanidad. Todos estos últimos eran 
remitidos rápidamente a los hospitales, 
pero de los clasificados como útiles 
para Servicios Auxiliares tan solo una 
pequeña cantidad era remitida a desti-
nos activos, el resto permanecía en sus 
Acantonamientos a la espera de que al-
guien se acordara de ellos.

La gran cantidad de destinados a Servi-
cios Auxiliares quedaban estacionados 
en sus respectivos Acantonamientos, 
acumulándose a los que permanecían 
con anterioridad en espera de destino. 
Pudo haber en todo el CRIM y sus Acan-
tonamientos unos 15.000 soldados a 
finales de enero de 1939. Solo en Albai-
da hubo unos 6.000, entre soldados y 
los familiares que llevaban consigo, en 
Montaverner 1.400 soldados9  y en Aie-
lo de Malferit unos 3.00010. Entre 12 a 

Albaida, tribunal médico 26-11-1938
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13.000 hombres permanecían acuarte-
lados entre todas las unidades milita-
res del CRIM 1111, a la espera de destino, 
a los que hay que sumar los soldados 
que ejercían funciones administrativas, 
dirigían la instrucción militar, la acción 
educativa y las tareas incentivadoras 
propias del Comisariado. Ahora bien, 
la inmensa mayoría quedaba pendien-
te de destino. Sería fácil contabilizar 
la cantidad de soldados al contar entre 
tres y siete soldados por casa habita-
ble, eran los repartidos en todos los 
pueblos, a estos habría que añadir los 
acuartelados en locales y casas gran-
des expropiadas y con sus propietarios 
ausentes o escondidos. A las postri-
merías de la guerra se añadió un nuevo 
problema que agravaba tal aglomera-
ción de tropa:  la falta de transporte 
para trasladar a los que ya contaban 
con destino asignado en el frente o a 
servicios auxiliares en unidades de re-
taguardia.12

3. La salubridad y el abastecimiento 
de víveres para los soldados

Dada la ingente cantidad de gente que 
sobrevino a esta zona no es de extra-
ñar que aparecieran problemas graves 
de salubridad, por falta de higiene, y 
de abastecimiento por la escasez ma-
nifiesta de alimentos para lo nativos y 
para los advenidos.

Lógicamente el ejército disponía de una 
logística bastante eficiente a pesar de 
las difíciles circunstancias del momen-
to. Intendencia tenía un almacén impor-
tante en El Palomar. Posiblemente des-
de este almacén se regularía el reparto 
de suministros a todo el CRIM Así el 8 
de noviembre de 1938 el Consejo Muni-
cipal de Albaida recibe en siguiente: Te-
legrama (origen Játiva destino Albaida) 
para el Jefe de Transportes Militares, 
dice: “Albaida-Játiva 109 40 9 19 – Al 
Jefe Transportes militares con esta fe-
cha y por expedición V 611 salen 20000 
Kgrs. cifra 14 R 10470 J 11978, destino 
Intendencia Palomar”.

También de los almacenes centrales de 
Intendencia las diferentes unidades re-
cibían suministros. Pero en la mayoría 
de los casos, tenían que recurrir a los 
proveedores y agricultores locales para 
complementar su alimentación sobre 
todo de alimentos frescos: hortalizas 
y carne. El ejército popular republicano 
no era un ejército de ocupación que se 
dedicara a la rapiña. Era el ejército del 
pueblo y como tal no podía robar a quie-
nes pretendía defender, sino que paga-
ba todo lo que necesitaba y todo lo que 
compraba en los pueblos. Pero, todos 
los Consejos municipales se quejaban 
del hecho de que, se las veían y desea-
ban, para poder conseguir suficiente co-
mida para atender las necesidades de 
la población, de los refugiados y de las 
mujeres, hijos y familiares de los solda-
dos de mando con destino en las unida-
des militares de cada población. Ahora, 
aunque lo paguen, no podían cubrir las 
necesidades de los reclutas venidos en 
aluvión.

El abasto de alimentos se agravó de ma-
nera considerable en la misma medida 
que se prolongaba la guerra y las friccio-
nes entre mandos militares y Consejos 
Municipales iban en aumento. Casos de 
rapiña, claro que se dieron, los soldados 
hambrientos arramblaban lo que podían 
en los campos, otros robaban. Pero las 
unidades de orden castigaban severa-
mente a los trasgresores. No se conoce 
el caso de alguna unidad, como tal, lo 
hiciera.

Así se queja el Consejo Municipal de 
Agullent el cual comunica, al jefe del 
CRIM, que agradecería se viese de dar 
el rancho en caliente a la tropa para no 
detraer alimentos de la población y se 
quejaba de la venida de las mujeres, que 
acompañaban a los soldados, a las que 
no puede racionar por no llevar cartilla 
de Asistencia Social. En Benisoda el 
teniente, jefe del destacamento, exige 
que se le faciliten alimentos y leña para 
guisar y calentarse, aduciendo de que 
los soldados, al luchar por la nación de-

ben de tener esa prerrogativa. En Bocai-
rent, a finales de 1938, se deniega la pe-
tición del capitán y del Comisario de un 
carnero para una rifa que tiene anuncia-
da el CRIM En Albaida el presidente del 
Consejo Municipal se queja de que el ofi-
cial encargado del suministro de CRIM 
compraba alimentos en la población sin 
la autorización de dicho Consejo.

El problema se agravaba con la llegada 
numerosa de familiares de los soldados 
con destino en los diferentes acuarte-
lamientos. En Albaida, por ejemplo, lle-
garon 82 familias de mandos militares, 
un grupo formado por: 77 esposas, 98 
menores y 24 familiares o sea un total 
de 199 bocas que debía alimentar el 
Consejo Municipal ya que los oficiales 
exigían de este que les facilitara la per-
ceptiva cartilla de racionamiento nece-
saria para conseguir alimentos a precio 
de tasa y no tener que recurrir al caro 
mercado negro.

En septiembre de 1938 la coyuntura del 
suministro de víveres se había deterio-
rado mucho, tanto para la población ci-
vil como para el ejército, de manera que 
el General Jefe del Grupo de Ejércitos 
dicta la orden siguiente: “ La escasez de 
los recursos locales en lo que a víveres 
se refiere, juntamente con la irregulari-
dad en la recepción de los artículos de 
importación que componen la ración 
reglamentaria…obliga a extremar las 
medidas conducentes a restringir al 
mínimo estrictamente preciso, el con-
sumo de víveres… también se ordena, 
con el fin de evitar acaparamientos, la 
redistribución de las existencias de los 
distintos depósitos de forma propor-
cional al número de individuos de las 
distintas unidades con el fin de evitar 
desigualdades”13

Las incidencias sobre salubridad eran 
patentes por las reclamaciones conti-
nuas y de varias poblaciones ante los 
mandos militares. Así en Bocairent, el 
Consejo Municipal protesta por el mal 
uso y la suciedad que hacen de las fuen-
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tes del pueblo que las dejan hechas un 
asco e insalubres. Lo mismo ocurre en 
Agullent. El caso más grave y significati-
vo se dio en Albaida en el que el Consejo 
Municipal, y a sus expensas, se ve obli-
gado a construir unos retretes públicos 
para usos de los soldados, dada la can-
tidad de inmundicias que iban dejando 
en las proximidades del núcleo urbano14. 

De este problema las autoridades mili-
tares se limitaron a imponer arrestos a 
los que se pasasen y existiera una de-
nuncia explicita contra los soldados. En 
ningún caso buscó soluciones que supu-
sieran un gasto para los militares como 
fue el caso de lo que sucedió en Albaida 
en el que el mando se limitó a decir que 
el problema era de la población pues 
que el consejo buscase la solución.

Graves fueron los casos de epidemias 
especialmente de sarna por falta de hi-
giene, es el caso acaecido en Albaida el 
17 de agosto de 1938, el Mayor Jefe de 
Mayoría del CRIM dirige un oficio  al Al-
calde en el que le pide: “ para atender la 
epidemia de sarna que parece manifes-
tarse entre la población militar de esta 
plaza, ruego a Vd. de las órdenes opor-
tunas para que se efectúe empalme de 
agua desde la fabrica de cera colindan-
te con nuestro botiquín...” 15

4. Colaboración con la población:

La colaboración con las entidades loca-
les y con la población fue bastante flui-
da. Constituía un deber del Comisario 
de cada centro, el colaborar e incentivar 
a las respectivas poblaciones para que 
no decayera la moral en la retaguardia. 
Promovían que las distintas unidades 
ayudaran a los agricultores en sus ta-
reas del campo: la vendimia, la siega del 
trigo y del resto de cereales, la recolec-
ción de la aceituna, entre otras tareas. 
Al comisario le interesaba organizar 
tales trabajos por un doble motivo: Para 
que los soldados sin destino no estuvie-
ran ociosos y, también, para demostrar 
a la población que estos hombres eran 

trabajadores y útiles para la comunidad 
y que no podían ir al frente por tener al-
guna deficiencia física.
 
Hubo bastantes de estos destacamen-
tos agrícolas. Varios dependieron del 
Acantonamiento A (Aielo de Malferit). 
Como el de Carrícola y, resulta sorpren-
dente, el caso del envio de un destaca-
mento agrícola que partiendo de Aielo 
fue enviado a un lugar tan lejano como 
es a la pedanía de Vegalibre (San Anto-
nio de Requena) para ayudar en la ven-
dimia. Así se afirma en el artículo apare-
cido en la revista del CRIM: “En Marcha” 
que titula:

El CRIM  ayuda   a    los campesinos
Como complemento a la noticia dada 
en nuestro último número sobre la ad-
mirable labor realizada por los Desta-
camentos Agrícolas, publicamos a con-
tinuación el juicio del trabajo efectuado 
por los soldados que los integran ha 
merecido del Alcalde de Vegalibre, doña 
Carmen Hernández Pérez, y del presi-
dente de la Cooperativa Vitivinícola de 
la misma localidad, don Valeriano Par-
do Ramos. “Estamos satisfechos de la 
conducta y trabajos observados por los 
soldados del Destacamento del ACAN-
TONAMIENTO MILITAR “A” (Ayelo de 
Malferit) del C.R.I.M n.º 11, destacando 
en ésta para los trabajos de la vendimia, 
comprobando así mismo, que han traba-
jado como verdaderos antifascistas en 
un promedio de trece horas diarias”.16

De su veracidad dan fe la certeza de los 
datos existentes en el Archivo Muni-
cipal de Requena: Este destacamento 
agrícola debió de ser enviado a Vega-
libre a finales de agosto o principio de 
septiembre a ayudar a la siega del trigo 
y la vendimia ya que, su alcaldesa, Car-
men Hernández Pérez, fue promovida a 
ese cargo en la sesión del pleno de 8 de 
agosto de 193817.

El 15 de octubre de 1938 el CRIM man-
tiene equipos agrícolas en Alberic, Car-
let, Sollana, Benirredrá. 

Un de las acciones de mayor impacto 
propagandístico se dio cuando el Comi-
sariado instaló Comedores Infantiles, 
de su financiación e intendencia se ocu-
paría el ejército, en las poblaciones de 
Albaida, Aielo de Malferit y Bocairent, 
en esta última, además, actuaron en su 
inauguración los famosos payasos Her-
manos Aragón. 
 
Tal como aparece en la sesión de ple-
nos del 1 de marzo de 1939, en Bélgida 
los soldados se encargan de arreglar 
unas calles del pueblo, de ensanchar y 
mejorar la pendiente que bajando del 
pueblo enlaza con la carretera. El Con-
sejo Municipal y la población agradeci-
da y para celebrar la finalización de las 
obras, prepara un rancho especial, unas 
paellas, para los soldados del Acanto-
namiento. 

El martes. 27 de diciembre 1938, el Co-
misariado del CRIM, 11 de Albaida da a 
conocer el estado de sus cuentas pre-
sentando un saldo de 73.152’15 pesetas 
de ingresos y unos pagos de 68.221’64 
ptas. Nos interesa destacar las partidas 
cuyo destino son entidades del pueblo, 
así se destinan 8.143 ptas. al teatro, 
6.708 al cine popular, Donativo a la co-
lonia infantil “Casa Botella” de Albaida, 
1.000; Donativo a Servicio Internacional 
Antifascista 3.000; Al Socorro Rojo In-
ternacional 3.000; Gastos acto cultural 
del 2 de octubre: 2.132; Asistencia social 
de Albaida: 2.000 ptas.

En un destacamento del Acantonamien-
to de Atzeneta “B”, probablemente Pa-
lomar, donde por esas fechas llegó un 
grupo de refugiados de Navalmoral de 
la Mata (Cáceres), se da un “rasgo de 
Solaridad”: “entre este grupo hay “nue-
ve ancianos – nueve españoles – que 
han preferido abandonar sus hogares 
antes que convivir con la chusma íta-
lo-germana y marroquí. Faltos de ropa 
de abrigo se realizó una recolecta entre 
los soldados consiguiendo 592 pesetas 
con 40 céntimos que se han empleado 
en ropa para estos viejecitos”18.
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También en Atzeneta se forman equipos 
de voluntarios que marchan a las fincas 
a colaborar en las tareas del campo.

Otro ejemplo significativo de coope-
ración e implicación en los problemas 
locales se da en Aielo de Malferit (Acan-
tonamiento A), por un parte, el 3 de 
noviembre de 1938, “los soldados del 
acantonamiento repartieron un pan a 
cada familia de la población” 19con el fin 
de mitigar, en la medida de los posible, 
el hambre que se empieza a sentir. 

5. Recuperación de material para su 
reciclado

La recuperación de chatarras era una 
necesidad perentoria por lo que hacía 
tiempo que se estaba realizando, pero 
ante la falta de todo tipo de material 
hace que se intensifique esta tarea 
y se implique a todo el mundo. Así lo 
exige el Ministerio de Defensa Nacio-
nal, en una orden dada a conocer por 
el coronel Jefe del CRIM el 23 de sep-
tiembre de 1938, que dice: “se dispone 
que las autoridades civiles, y toda la 
población, cooperen a la recogida de 

todo el material inútil de papel, bo-
tes de hojalata, alpargatas, zapatos, 
camisas, pantalones, mantas y sacos 
viejos, como así mismo, hierros y me-
tales de todas clases” siendo el alcal-
de el responsable del cumplimiento 
de esta orden y debiendo dar cuenta, 
semanalmente, de todo lo recuperado 
y entregándolo a los almacenes de los 
partidos judiciales que se relacionan 
y el 23-9-1938 mediante escrito se 
especifica cuáles son los Centros de 
Recuperación de material dependien-
tes del CRIM n.º 11: Chelva, Sueca, Pa-
terna, Chiva, Utiel, Requena, Torrente; 
Silla, Cofrentes, Alzira, Ayora, Xàtiva, 
Moixent, Gandia20.

Esta tarea se instaura como una ocupa-
ción fundamental de todas las unidades 
de los CRIM Así se consigue un doble 
objetivo: El dar ocupación a la tropa 
ociosa pendiente de destino y, por otra 
parte, conseguir material con el que 
reponer los escasos útiles, uniformes 
y correajes que demandaban los solda-
dos de primera línea de combate.
El caso más curioso es la gran importan-
cia que se da a la recuperación de botes 

de leche condensada que se repartían a 
los soldados como parte de su avitua-
llamiento y también era utilizado en las 
cocinas de las unidades importantes. 
La Comandancia Militar de Valencia21 
ordena que los botes vacíos de leche 
deben de tener un trato especial, ya que 
“son precisos…para la construcción de 
jarrillos para la tropa y para volverlos 
a utilizar nuevamente en la conserva 
de leche y se procurará cortar el fondo 
lo más cerca posible del reborde sin 
estropear éste, no empleando el pro-
cedimiento de agujerear los botes que 
ocasiona un mayor trabajo y dificultad 
para ser utilizados nuevamente…se 
suministrará a las unidades militares y 
médicas el mismo número de botes que 
los devueltos y los envases deberán es-
tar lavados y secos”.

“Para su devolución deberán de utilizar 
los viajes vacíos de los vehículos des-
tinados al abastecimiento y se entre-
garán en los Centros de Recuperación 
más cercanos a la ruta a seguir…Estos 
centros, en el CRIM n.º 11 están situados 
en Albaida y en Onteniente”. Centros 
estos que ya eran centralizadores de la 
recuperación de todo el material alma-
cenado en las distintas unidades de la 
comarca. Una vez reunidos y clasifica-
dos en Albaida eran remitidos a la uni-
dad central de recuperación que estaba 
situada en Albacete.

La recuperación de material es tarea 
habitual para los soldados de los acan-
tonamientos. Así en el Acantonamiento 
F (Bocairent) “Un grupo de soldados ap-
tos para servicios auxiliares, marchan a 
recuperar materiales para nuestra in-
dustria…alegres pues ya tenían ganas 
de ser destinados para poder prestar 
ayuda en la guerra que sostenemos”.22

La revista “En Marcha” detalla los ma-
teriales recuperados por los equipos de 
este CRIM, son cifras exageradas con 
fines propagandísticos pero la recupe-
ración es cierta. De un total de 246.591 
Kgrs., los más importantes son:

Adzaneta de Albaida, tribunal médico
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En Kg.:  Botes de leche: 53.046; Latón: 
13.170; Bronce (Campanas): 1.079; Hierro 
Fundido 59.230; Hierro dulce: 113.774: Hilo 
metálico de espinos: 1.981; Papeles sucios: 
4.761; Alpargatas: 424; Zapatos: 16623 .
  
Los 15 primeros días de noviembre se 
han recogido los kilogramos siguientes: 
Hierro fundido 24.511; Hierro dulce 7.817; 
Acero 2.105; Latón: 1.740; Botes de le-
che: 450; Otros: 978. Trapos: 690 Kgrs.; 
Papeles: 182 Kgrs.; Prendas a recompo-
ner: 40.24

La necesidad de papel era tan acucian-
te que se recomienda que. “Soldado: 
para que continúe publicándose “En 
Marcha” necesitamos recuperar los 
ejemplares que os proporcionaran, 
una vez leídos y comentados. A cam-
bio de ellos nos proporcionaran papel 
para las sucesivas tiradas. Entre-
gadlos en el Comisariado de vuestro 
Acantonamiento o Destacamento”. De 
hecho, síntoma de esa falta de papel, 
es que los ejemplares de “En Marcha” 
ven reducido el número de páginas en 
sus ediciones del mes de diciembre de 
1938 estos pasan de contar con ocho 
páginas a tener la mitad, cuatro. Tanto 
la revista “En Marcha” como la prensa 
diaria era repartida gratuitamente en-
tre los soldados.

La recuperación de ropa usada es apre-
miante, noviembre ya se está en invier-
no y los soldados necesitan abrigarse 
para combatir el frio extremo que se 
soporta en todos los frentes.

Intentando implicar a la población, en 
ese tipo de recuperación, se inician, en 
todas las poblaciones con presencia de 
soldados la “campaña de invierno”.  Se 
organizan actos festivos con los que 
se quiere concienciar a la población de 
la retaguardia de la necesidad de que 
aporten todo aquello de abrigo que no 
necesiten y el importe de la entrada de 
los festivales irá destinado a la finan-
ciación de la compra de ropa y enseres 
para los soldados del frente de guerra. 

En el acantonamiento A (Aielo de Malfe-
rit) a mediados de octubre de 1938, los 
soldados, en el palacio, recogen donati-
vos y prendas de abrigo para mitigar el 
frio que sufren nuestros soldados en las 
trincheras de la libertad.
 
Está constatado documentalmente el 
envío de material recuperado, por fe-
rrocarril, al Centro de Compras de Alba-
cete. Dos remesas el día 19-11-1938 con 
material diverso de prendas militares 
las más importantes son: 46 cartuche-
ras cuero negras, 14 morrales cuero 
bandolera y 118 correajes lona. El segun-
do envío es más variopinto con mucho 
material para recomponer como, entre 
otros: 87 chaquetas azules, 137 capu-
chas capotes mantas y en buen estado: 
1.219 guantes blancos de algodón, 3.580 
cuellos piqué, 247 cartucheras, 442 fa-
roles noche Lloher, etc... 
 
En Albacete confirman recepción de 
material los días 31-12-1938: (2 bultos), 
los días 3 y el 21-1-1939: Prendas y efec-
tos militares. Son importantes los en-
víos: del 11-1-1939 con 3.125 Kgrs. com-
puesto de 625 cajas con 30.000 botes 
vacíos de leche, y el de 12-1-1939: 8 cajas 
con prendas y efectos militares más 13 
fardos de mantas con un peso total de 
1.744 Kgrs.25 
 
6. Los acantonamientos de la Vall - in-
cidencias:

ALBAIDA

En esta ciudad se situó el Centro de 
Mando con todas sus secciones de ges-
tión. Ocupaban 14 edificios grandes y 
varias masías cercanas. Es la localidad 
de la Vall d’Albaida por la que pasaron 
más soldados durante toda la guerra 
civil, ya que la totalidad de los Consejos 
Municipales de las poblaciones del área 
competencial del CRIM, la provincia de 
Valencia y la parte republicana de Cas-
tellón, les llegó el oficio, como el recibi-
do por el Consejo Municipal de Alcira, 
que decía:

“Dispuesta la incorporación a filas de 
los movilizados de los reemplazos de 
1924, se servirá disponer que el 19 del 
actual a las ocho horas se presenten en 
Albaida todos los comprendidos en el 
mismo, útiles, inútiles temporales y to-
tales, servicios auxiliares y prorrogas 
de primera y segunda clase, conduci-
dos por un comisionado de ese Ayun-
tamiento y siendo portador de dupli-
cado relación.- Los interesado deberán 
efectuar su presentación provistos de 
manta, zapatos, plato y cuchara, todo 
en buen uso”.
 
Al propio tiempo, en las mismas con-
diciones y a las ocho horas del día 26 
del actual, se presentarán todos los 
movilizados del reemplazo de 1923(17-
9-1938) “26.
 
La tarea más frecuente del soldado 
pendiente de destino o revisión era:
 
“En la plaza de esta localidad (Albaida), 
hacia las ocho de la mañana, está po-
blada de vendedores ambulantes a un 
lado, y de soldados que toman el sol en 
las murallas del palacio”. (En Marcha de 
27-12-1938). Todos esperando ser llama-
dos a sus destinos, a acudir a las aulas 
de cultura o ser enviados a actividades 
agrícolas o de recuperación.
 
Las sucesivas movilizaciones explican 
la acumulación de reclutas pendientes 
de destino en todos los acantonamien-
to y destacamentos al citar, al mismo 
tiempo, a útiles, no útiles temporales y 
totales junto a los que disfrutaban de 
exención temporal del servicio militar 
por prorroga. 
 
AGULLENT - Destacamento del acanto-
namiento A (Ayelo de Malferit) 

Antes de establecerse el acantona-
miento en Agullent ya estuvo instalada 
una Unidad del Ejército de Aire que 
mantenía y custodiaba un Depósito de 
Intendencia de la 4ª Región Aérea y que 
desmantelándose a mediados de 1938 
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(posiblemente se mantuvo hasta 26-5-
1938) 27. La instalación de unidades del 
CRIM en Agullent se debió de iniciar a 
mediados del mes de julio de 1938 al 
producirse nuevas movilizaciones. 
 
Sesión del pleno del 1 de septiembre 
de1938 – “El Presidente dio cuenta de 
un oficio del coronel del CRIM n.º 11 en el 
cual solicita un informe de este Conse-
jo Municipal referente a las quejas que 
existen en esta población acerca de las 
fuerzas aquí destacadas”.

Por unanimidad acuerdan informar en 
el sentido de que este Consejo Munici-
pal y todas las entidades políticas y sin-
dicales y el pueblo en general estamos 

muy satisfechos de albergar en este 
pueblo fuerza del glorioso Ejército Po-
pular que con tanta bravura defienden 
la integridad e independencia de Espa-
ña, aunque agradeceríamos se viese de 
dar el rancho en caliente a la tropa y ver 
si es posible albergar a toda o parte de 
la tropa en dos edificios del Convento y 
la Iglesia que constan en esta población 
para evitar en lo posible el hacinamien-
to en casa pequeñas y humildes que ya 
por si reúnen muy malas condiciones.
 
También agradecería este Consejo Mu-
nicipal nos ayudaran solventar el asun-
to de las mujeres que han venido aquí 
con los soldados ya que por no poder-
les racionar ya que no llevan cartilla de 

Asistencia Social, origina ello continuos 
disgustos.”28 
   
A mediados de septiembre 1938, a la 
venida de un destacamento militar se 
inaugura un hogar o comedor para sol-
dados, con una gran celebración festiva 
y regada con vino
 
24-11-1938.- “En vista de la comunica-
ción del Sr. Capitán-Jefe de este acan-
tonamiento, invitando a éste Consejo a 
la suscripción pro-hospitales de sangre 
y actividades en el campo faccioso, se 
acuerda por unanimidad contribuir con 
cien pesetas a dicha suscripción que se 
librarán con cargo a imprevistos del co-
rriente presupuestos”29.
 
4-12-1938 – Se acepta la propuesta del 
comisario político de la 190 Brigada Mix-
ta, 15 división, de la venta de 1800 Kg de 
aceite de orujo en mal estado para que 
fabrique jabón al precio de una pese-
ta y cincuenta céntimos y recomprará 
2.000 Kg de jabón, que se elabore de ese 
aceite, al precio de tasa para el aseo de 
la tropa. Este jabón sería fabricado por 
Ramón Casanova Espí.” .30

 
El incremento del número de los sol-
dados es tan grande que la queja de 
no poder acomodar a más soldados se 
produce en la sesión del 4 de enero de 
1939 en la que el Consejo Municipal lo 
comunica al mando del CRIM alegando 
que “ya tiene llenos las casas particula-
res y los edificios disponibles como son 
la iglesia, el convento, la ermita y la anti-
gua fábrica de sacos. 
 
13-9-1941– Informe del Párroco (Hechos 
ocurridos con motivo de la guerra de li-
beración):” Menos la Iglesia parroquial, 
que fue clausurada, las demás fueron 
destinadas a albergue de evacuados y 
la capilla semipública de las religiosas 
de la Pureza, fue destinada a centro de 
abastecimiento”31 .

AIELO DE MALFERIT - Acantonamiento A
A principio de 1939, a pesar de la gran 

15 octubre 1938 - Acantonamiento C.R.I.M. 11
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necesidad de soldados que tenían en el 
frente de combate, el número de solda-
dos en la Aielo lo componían unos 3.000 
soldados producto de las últimas movi-
lizaciones de gente mayor (“Quintas del 
Sac”) y la llamada de gente declarada 
con anterioridad no útil.32

 
Lo que si es cierto que el Acantona-
miento de Aielo tuvo una gran impor-
tancia y un elevado número de soldados 
al disponer de grandes inmuebles como 
lo eran: el Palacio Marquesal (donde es-
taría el puesto de mando), Casa Ferri, 
Casona expropiada en la Calle de Blasco 
Ibáñez. la Iglesia, la Ermita del Calvario 
(cárcel), el Oratorio de San Miguel (Cár-
cel), entre otras y, además, el abandona-
do Convento de monjas Franciscanas 
los soldados lo convirtieron en Hospital 
y es elocuente el testimonio de María 
Mateu Belda: “De la casa Ferri, quan va 
vindre la guerra civil, la meua mare ho 
va salvar tot, perquè resulta que la casa 
la requisaren per fer un quartel….i allí 
feren un aquarterament i venien els que 
manaven….inclòs alguns dugueren a la 
dona…”33. Un elevado número de solda-
dos estaban repartidos por las casas
 
Para aligerar de soldados el Acantona-
miento los dispersaban enviándolos a 
varios destacamentos agrícolas que 
dependían de él. El caso más llamativo 
es el del Destacamento Agrícola que se 
envió en el verano de 1938, a Vegalibre 
(Nuevo nombre de San Antonio de Re-
quena cambiado durante la guerra por 
sus connotaciones religiosas) a realizar 
trabajos en la vendimia.34 

A finales de noviembre de 1938 y orga-
nizado por el Comisariado tuvo lugar un 
Gran Festival pro-refugiado. Por esas 
mismas fechas existía un Comedor In-
fantil gestionado por el Socorro Rojo 
Internacional (S.R.I.), al cual el capitán 
les regaló un pollo.

De su existencia y los lugares que ocu-
paba nos habla el informe del párroco 
en 1941 que dice: “La parroquia se utilizó 

para almacén de abonos y cuartel y los 
oratorios se utilizaron de cárcel”. 35

ATZENETA D’ALBAIDA - Acantonamien-
to n.º B36

Es considerado un acantonamiento 
modelo al que eran destinados los sol-
dados útiles solo para servicios auxi-
liares37. Poseía: una escuela donde se 
daban clases contra analfabetismo, 
semi-alfabetismo y clases de cultura 
general, un espléndido comedor para 
toda la fuerza y hogar del soldado in-
augurado en octubre de 1938, un boti-
quín con nueve camas, un sitio a donde 
se cuidan 34 refugiados y un hogar del 
soldado. 
 
A Finales de noviembre 1938 – Del 
Acantonamiento B parten un grupo de 
soldados del reemplazo de 1923 (con 
36 años), con la presencia de multitud 
de personas, con mayoría de presen-
cia femenina, con bandera y la presen-
cia de una Banda de música. Desde el 
pueblo hasta la estación de Albaida.
 
Los soldados incautaron la Iglesia y Er-
mita “y destinadas a cocinas, almace-
nes de géneros y cuarteles (ADV-Archi-
vo Diocesano de Valencia).

 
Acabada la guerra, el 19 de julio de 1939, 
el alcalde dirige una carta a la Inspecto-
ra -Jefe de Primera Enseñanza comuni-
cándole que:” durante el período Rojo 
estuvo alojado en este pueblo parte del 
CRIM de Albaida, el cual se incautó de la 
Escuelas Nacionales de Niños y Niñas 
dejándolas en un estado lamentable”38

 
Según la revista en Marcha.” Disponía 
de dos aulas a las que acuden unos cien 
soldados… a los que asisten con regu-
laridad a la escuela se le propone para 
permisos de 48 horas y cuentan con la 
simpatía del Comisario…cultura para 
que todos puedan comprender por sí 
mismos la diferencia que existe entre 
nuestro modo de proceder y el de nues-
tro enemigo.39

 
BENISODA:  Destacamento del Acanto-
namiento B (Atzeneta d’Albaida).
Teniente, comandante del Destacamen-
to, el 9 de julio de 1938, solicita al Ayun-
tamiento de Albaida que se le permita a 
la tropa utilizar:

“La balsa existente a las afueras del 
pueblo para que las fuerzas de este 
Destacamento puedan usarla para el 

Ayelo de Malferit, Acantonamiento A
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aseo personal, desde luego guardando 
las reglas de moral que estos casos 
requieren y con una guardia montada 
para preservar la moral y la disciplina”. 
Se referían a la balsa que había en la fin-
ca del “Laberinto” situada en la misma 
salida del pueblo de Benissoda, al otro 
lado del barranco, junto a la carretera y 
ya en el término municipal de Albaida. 
Hoy esta finca está transformada en 
polígono industrial.

Respuesta del Ayuntamiento de Albai-
da es positiva: “Tiene que tener presen-
te que el asunto de la moralidad sea una 
realidad ya que recientemente no solo 
sin pedir permiso sino completamente 
desnudos han procedido los soldados 
a bañarse”

El 24 de enero de 1939, el comité de 
Defensa Pasiva de Albaida recibe del 
Teniente Jefe del destacamento de Be-
nisoda la cantidad de 432 pesetas por 
la entrega de 5,400 Kgrs. de leña para la 
cocina. 40 

BÉLGIDA: Acantonamiento L 41

A esta población es trasladado el acan-
tonamiento n.º 23 de Sueca cómo uni-
dad de recuperación de soldados heri-
dos o enfermos y oficina encargada de 
dar nuevos destinos a soldados dados 
de alta o recolocar a los pertenecientes 
a unidades extinguidas 42.

Desde este Acantonamiento se ac-
tuaba como pagaduría de liquidación 
de las deudas de todo tipo del extin-
to acantonamiento de Sueca n.º 23 y 
como Comisión liquidadora del Regi-
miento n.º 9, pagando los haberes de 
los soldados que pertenecieron a las 
dos unidades43.

Según los oficios recibidos por el Con-
sejo Municipal de Alcira remitidos des-
de Bélgida del 15 de julio de 1938 y del 18 
de julio, respectivamente.

También es un importante centro de re-
cuperación de material reciclable como 

se desprende los oficios siguientes re-
mitidos a Albaida: 

1938-10-3 – (294) – Negociado: Recu-
peración – Jefe del CRIM n.º 11 –Albaida 
–Comunicando haberse procedido a la 
recuperación de material inútil por el 
Acantonamiento.
 
1938-11-2–(312) N: Policía – A Subdelega-
ción Policía de Albaida – Comunicando 
que obran en poder del Consejo Munici-
pal diversos objetos de plata y del culto 
procedentes de registros efectuados 
por la Sección de Recuperación militar 
de este Acantonamiento44 .
 
1938-10-15- Sesión del pleno: El Mayor 
jefe de este Acantonamiento invita al 
Consejo Municipal a tomar parte en 
el Festival cívico-militar organizado 
para el día 23 del actual, con el objeto 
de recabar fondos y contribuir a la sus-
cripción pro-Campaña de Invierno. El 
Consejo se suma a los actos, así mismo 
encabezará con 100 pesetas la suscrip-
ción para dicho fin 45.
 
15-2- 1939: Sesión de Pleno: Se dio cuen-
ta del propósito del señor Comandante 
Militar de esta plaza de poner a dispo-
sición del Consejo municipal cuantos 
hombres se precisen para proceder in-
mediatamente al arreglo de las calles 
Capitán Galán y de Mariano Jornet Pe-
rales ya que su estado ruinoso imposibi-
lita el tránsito por las mismas, así como 
la urbanización de la subida a la pobla-
ción comprendida desde la carretera de 
Gandía a Albaida hasta la plaza Mayor
  
11-3-1939: Sesión de Pleno: Se acuerda 
la urbanización parcial que comprende 
desde la Plaza Mayor hasta la carretera 
de Albaida a Gandía… remover el abre-
vadero de su emplazamiento actual sito 
en la calle Pi y Margal y trasladarlo un 
poco más abajo a la pared el huerto pro-
piedad de José Marín.
 
Para premiar de alguna manera la desin-
teresada labor desarrollada en el arre-

glo de la calle G. Galán y parte de la calle 
de Mariano Jornet Perales se acuerda 
que entre los vecinos que, por no poseer 
caballerías no ha podido aportar su co-
laboración al mismo, se costee un ran-
cho para los soldados que han interveni-
do en la urbanización de dichas calles46.

El 3 de febrero de 1939 se registra el 
último documento que sale del Conse-
jo Municipal de Bélgida con destino al 
cuartel general de Albaida.

MONTAVERNER – Acantonamiento D.
En documentos aparece como Acanto-
namiento sin hacer referencia a su letra.

“La Iglesia parroquial fue destinada su-
cesivamente a cárcel, taller de corte y 
confección, cuartel y cocina-comedor 
de soldados” 47.

En enero de 1939 se estimaba la pre-
sencia militar en Montaverner en unos 
1,400 soldados y oficiales48.

Todos los soldados del Acantonamien-
to dieron un día de haber a favor de una 
compañera de un soldado de Ametralla-
doras que dio a luz a dos niños. 

BOCAIRENT - Acantonamiento militar F. 
Ya en julio de 1938, este acantonamien-
to es el centro destinado específica-
mente a Tribunal Médico encargado de 
la revisión médica de las quintas movili-
zadas. Disponía de una unidad de Recu-
peración de heridos con enfermería. 
 
El 3 y 25 de agosto de 1938 se reci-
ben, en el Consejo Municipal de Alcira,                    
los siguientes oficios de CRIM n.º 11 de 
Albaida; en el primero se ordena que los 
mozos del reemplazo de 1925 y 1926 se 
presenten “en el Acantonamiento de 
Bocairente, con el fin de ser reconoci-
dos por el Tribunal Médico constituido 
al efecto” y en el segundo  se pasa una  
Cedula de citación a un movilizado por 
la que se le ordena  pase por este Ayun-
tamiento para “facilitarle la corres-
pondiente lista de embarque al objeto 
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de trasladarse a Bocairente para ser 
reconocido nuevamente por el Tribunal 
Médico Militar allí constituido”.49.
 
Sesiones del Consejo que hacen refe-
rencia a las actividades del Acantona-
miento del CRIM en Bocairente: 

20-7-1938: Aparece la primera referen-
cia al CRIM: “Por la Presidencia se da 
cuenta de que en las dependencias ocu-
padas para practicar el reconocimiento 
Médico del Acantonamiento Militar 
de esta plaza en la Casa de Asistencia 
Social, se hace gasto de agua y leña sin 
pagar nada…se hagan averiguaciones 
necesarias de si en los Acantonamien-
tos de otros pueblos se pagan estos 
gastos con el fin de obrar en conse-
cuencia”. 

Un oficial del Acantonamiento pide se 
le ceda la plaza de toros para celebrar 
un festival taurino a beneficio de los 
hospitales de sangre, mutilados y otros 
establecimientos benéficos. Se accede 
a ello.

“…se denuncian ciertos abusos reali-
zados por los soldados del Acantona-
miento de esta villa que se alojan en ca-
sas particulares y que, abusando de la 
condescendencia de los dueños, llegan 
hasta adueñarse de la llave de la puerta 
de entrada imposibilitando el hacerlo el 
dueño”

8 de septiembre de 1938: “…un oficio 
del jefe del Acantonamiento en el que 
invita al Consejo Municipal para que de-
legue un representante para proceder 
a la recogida de armamento y chatarra 
juntamente con la Comisión nombrada 
por aquella unidad…”
 
23-9-1938: “El capitán ayudante del 
CRIM n.º 11 solicita el Palacio para la 
concentración de fuerzas militares, y 
que, no obstante haberle advertido que 
este edificio estaba ocupado en su to-
talidad por evacuados, dicho capitán 
había insistido pretextando que el ser-

vicio de Guerra era preferente…acuer-
dan denegar lo que solicita y le indican 
que los distribuyan en otros edificios.

Se propone que se les ceda la Iglesia a 
los militares para el alojamiento de las 
tropas…se deniega por las dificultades 
de orden sanitario y de higiene, por no 
reunir dicho edificio las condiciones ne-
cesarias para vivienda o habitación y la 
imposibilidad de construirlas

El comisario del acantonamiento so-
licita le sean facilitados una mesa es-
critorio, una máquina de escribir y un 
aparato de radio…les pueden facilitar 
un aparato receptor de los que existen 
depositados en el Ayuntamiento, que 
si bien están inútiles se pueden arre-
glar…”
 
21 de octubre de 1938.- “Se acuerda 
conceder un donativo de cien pesetas 
a las Milicias culturales con destino a la 
adquisición de libros para el Hogar del 
Soldado”

4 de noviembre de 1938: “El festival 
que se celebra hoy en el Cine de esta 
localidad…El Capitán Ayudante del 
Acantonamiento les ha manifestado 
que las Mujeres Antifascistas de Játi-
va van celebrando festivales por todos 
los pueblos en donde existen Acanto-
namientos y que vendrían a esta Villa, 
añadiendo que los beneficios del festi-
val serán para la “campaña de Invierno”.

Abusos de los soldados en las fuentes 
públicas, que las aprovechan como la-
vabos y ensucian las aguas de los depó-
sitos de las mismas.
1938-11-16 – pg. 12 – Felicitación del jefe 
del CRIM 11 a las autoridades por su co-
laboración con el Acantonamiento F de 
esta villa.

21-12-1938.-El Presidente expone haber 
denegado la petición hecha por el Capi-
tán ayudante y el comisario, de un car-
nero para una rifa que tiene anunciada 
el CRIM de Albaida. En la población ya 

escasea tanto la carne como la leche o 
el trigo.
 
15-3-1939.- Distribución de géneros 
para los familiares de los combatien-
tes y pobres de esta localidad, están 
en manos del jefe del Acantonamiento 
y del comisario. Los repartirían cuando 
los tuviera inventariados.

1-2-1941.- Informe del Párroco: “Tanto 
la iglesia parroquial como las demás 
de esta feligresía, fueron saqueadas, 
incautadas, notablemente mutiladas, 
cerradas al culto y destinadas a usos 
profanos. La parroquial era almacén de 
mantas y dormitorio de soldados; la del 
convento de Agustinas, sala de billar, 
como se ha dicho antes”50.
  
El 24 de noviembre tuvo lugar proyec-
ciones de cine para los chicos de las es-
cuelas y a los de la Colonias Escolares. 
El Comisariado del Acantonamiento 
inauguró, el 7 de diciembre de 1938, un 
comedor infantil y en dicho acto actua-
ron los famosos payasos Hermanos 
Aragón. 

CASTELLÓ DE RUGAT: Acantonamiento C.
Centro de reclusión de desertores, 
“emboscados” y no presentados51. De 
este Acantonamiento partía el camión 
apodado “El Canguro” que, bajo la direc-
ción del S.I.M. (Servicio de Información 
Militar) y con un pelotón de la Unidad 
de Orden, iba pasando por los pueblos 
en los que se había denunciado la exis-
tencia de emboscados o a la busca y 
captura de los no presentados, de los 
desertores y, también, a recoger a los ya 
detenidos por los guardias de asalto o 
municipales.

La cárcel estaba situada en la Igle-
sia Parroquial, “Afortunadamente la 
profanación de la Iglesia dura poco 
y después se instala un taller para la 
confección de la ropa para el ejército, 
y más tarde servirá de cárcel militar…
el pueblo recupera parte de su habitual 
tranquilidad, para recibir poco después 
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grandes contingentes de soldados, 
que se reagrupan para ser enviados al 
campo de batalla, en un Centro de Re-
cuperación que se instala en el pueblo. 
Más tarde se transforma éste y se con-
vierte la iglesia en cárcel de prófugos y 
desertores” 52.  Se instaló también en el 
pueblo la unidad de orden, grupo n.º 2, 
que era la encargada de la vigilancia de 
los presos 53.

Lógicamente la guarnición estaba re-
partida por las casas particulares y las 
fricciones entre autoridades era con-
tinua, pero se mantiene colaboración 
dentro de un orden:

5 de agosto de 1938 – Sesión del pleno 
– Punto 6º: “siendo incesantes los mi-
litares que diariamente acuden a esta 
Secretaría para escribir con la máqui-
na “Hispano Olivetti” de este Munici-
pio, se dispone que en lo sucesivo no 
se autorice a ninguna persona extra-
ña a la secretaría para que escriba en 
ella…” 54.
  
1938-8-6 – (Escrito n.º 472) – Negocia-
do:  Quintas – Al Jefe del CRIM N.º 11 de 
Albaida – Participándole haber notifica-
do a inútiles reemplazo de 1926 su obli-
gación de presentarse en Bocairente 
para ser nuevamente reconocidos por 
el Tribunal Médico55. 

14-8-1938 – La CNT- AIT comunica 
que “Al hacernos cargo de la casa que 
ocupamos, en la misma encontramos 
algunos inmuebles, como son, camas, 
sillas, algo de vajilla y algunas ropas, 
advirtiendo que todo esto, ha queda-
do a disposición y servicio de algunos 
evacuados y de la Comandancia del 
CRIM 56.

15 de diciembre de 1938 – Sesión del 
pleno: “Se dio cuenta al Consejo Mu-
nicipal del telegrama y oficio recibido 
del CRIM 11 de Albaida, relacionados 
con la revisión de los mozos inútiles de 
los Reemplazos de 1923, acordando su 
cumplimiento”57.

11 de septiembre de 1941 – Informe al 
Arzobispado de D. José M.ª Orts – Cura 
Párroco: “1.- La Iglesia Parroquial fue 
saqueada; sus altares demolidos, sus 
alhajas y vasos sagrados robados, sus 
imágenes y ornamentos sagrados que-
mados.

2.- La Iglesia Parroquial después de in-
cautada fue destinada a cárcel Militar”58.     

L’OLLERIA
Población importante que disponía de 
grandes edificios y casonas como lo eran 
los Conventos de los Capuchinos, el Mo-
nasterio de las Agustinas Descalzas y el 
convento de los Dominicos, todas ellas 
con sus respectivas iglesias.  Las caso-
nas: La Casa de Zacarés, Casa Santoja,” 
Casa del Sacristá” y la “Casa dels Gis-
bert”, y las Iglesia de Santa María Mag-
dalena; las Ermitas de San Cristóbal, San 
Juan Bautista y del Cristo de la Palma.

Con tanto edificio utilizable no es de 
extrañar que se asentara un importante 
destacamento en L’Ollería, como seña-
lan varios testimonios locales y, de mo-
mento, no consta que tipo de unidad mi-
litar era. Hay constancia documentada, 
en el Archivo Militar de Ávila, que hace 
pensar de la existencia de un Acanto-
namiento por el hecho de contar con un 
Comisario destinado en L’Ollería  el cual, 
por orden de la Comandancia Militar de 
Valencia, es citado a pasar revista de 
Comisario el 1 de julio de 1938.59

 
“La Iglesia Parroquial, fue saqueada 
y mutilada en sus altares, Iglesia del 
convento de los PP. Capuchinos casi 
destruida por completo, iglesia del Ex 
convento de Sto. Domingo saqueada y 
muy destruida en su interior, lo mismo 
la Iglesia de las Religiosas Agustinas”.60 

Según testimonio de integrantes de la 
Quinta del Biberón de Albaida61, reci-
bieron la instrucción militar en L’Ollería 
donde existía un importante contingen-
te de soldados. Los llevaron allí a hacer 
la instrucción en el campo del futbol y en 

la explanada del Convento. Se quedaban 
a dormir en las casas de particulares, 
cuatro o cinco por casa. En algún case-
rón estaba el puesto de mando y la ran-
chería se situaba en otra casa grande.

Testimonio un vecino L’Ollería, confir-
ma la existencia de un importante con-
tingente de soldados de dice que los 
soldados estaban instalados en la Casa 
Zacarés y que hacían la instrucción en la 
plaza del conventLos soldados llegan 
a Otos a principio de julio del 1938, se 
armó una gran alarma ante el temor de 
posibles acciones bélicas y el Consejo 
Municipal, el 10 de julio 1938, acuerda 
por unanimidad prestar todo el apoyo 
necesario a los militares asentados en 
este pueblo, para lo cual serán facili-
tados todos los medios que necesiten 
dentro de la mayor cordialidad y pru-
dencia sin lastimar los intereses de la 
demás población civil.”62 

El cuartel de mando estaba situado, con 
toda seguridad, en el antiguo Palacio del 
Marqués de Sant Josep (actual ayunta-
miento) que por sus dimensiones se 
podía prestar a ello. Entonces el Ayun-
tamiento estaba situado en la calle San 
José. También se ocuparon casonas de 
los terratenientes locales.
 
Así mismo, el 28 de agosto acuerda el 
pago de un viaje hecho a Albaida para 
acompañar a un recluta para ser pre-
sentado al Centro de Reclutamiento y 
Movilización.
 
Es significativo el recuerdo de Vicente 
Quilis que, en sus memorias escritas, 
sobre la Guerra Civil, en ellas nos relata 
sus vivencias sobre la estancia de los 
soldados en el pueblo:
 
“Otos se convirtió en un cuartel de re-
clutamiento. Aquí traían gran cantidad 
de soldados para formar compañías 
e instruirlos. No llevaban armas ni uni-
forme aún. Los repartían por las casas 
del pueblo para pernoctar. Recuerdo 
que en nuestra casa teníamos catorce 
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o quince soldados, que dormían arriba 
en las cambras. Comer, lo hacían en la 
ranchería, que estaba instalada en la 
casa abadía y en la iglesia, las señales 
de cortar la carne y el bacalao, sobre la 
base de sentarse. La comida, casi siem-
pre eran lentejas.”63

ONTINYENT
Dependiente del CRIM de Albaida exis-
tía un Centro de Recuperación de mate-
riales usados y aptos para su reciclado.  
Su función era la de clasificar todo tipo 
de tejidos, cuero, botes de hojalata, 
hierro que este en estado de servicio, o 
susceptible de recomposición, también 
se recogían los inútiles y, de la misma 
manera, se recogía grasa animal para 
la fabricación de glicerina y jabones.64 
También había una unidad del CRIM de 
apoyo en el Hospital.
 
El 10 de agosto de 1938, el Comisario 
del CRIM de Albaida, remite al Consejo 
Municipal de Onteniente un oficio en el 
que reclama una relación del personal 
militar que se encontraba en esa pobla-
ción, se supone que ese personal militar 
pertenecía al CRIM de Albaida sobre el 
que tiene competencia tal Comisario.65

EL PALOMAR – Destacamento del 
Acantonamiento B _ Atzeneta d’Albaida
Mandaba este destacamento el Tenien-
te Amado Jiménez Solana. Teniente-co-
mandante de la 8ª Compañía. 

Lógicamente la actividad militar acapa-
ró todas las casas grandes del pueblo 
cuyos propietarios estaban fuera o se 
habían escondido, como es el caso del 
Honorio Ots ocuparon su casa trans-
formándola en cuartel. Incluso masías 
cercanas al pueblo. 

“La Iglesia fue destinada para almacén 
de abastos y la Ermita para alojamien-
to de las tropas” 66.

Probablemente en la Iglesia se situaría 
el importante almacén que Intendencia 
tenía en esta población.

7. El final

Tras la derrota del Ejército Republicano 
en la batalla del Ebro el 16 de noviembre 
de 1938, a nivel militar y gubernamen-
tal se era consciente de que la guerra 
estaba perdida pero a nivel del pueblo 
llano se empezó a barruntar a principio 
de 1939  y en las postrimerías de enero 
les fue evidente el inminente desenlace 
final de la guerra. Era clara la victoria de 
los sublevados de Franco, por lo que se 
iba relajando la disciplina, los soldados 
que podían se evadían hacia sus pobla-
ciones de origen por caminos secunda-
rios poco transitados. 

Manuel Mira Navarro (“Bufalí”) salió, 
desde el Puig hacia Albaida andando 
por caminos por los que esperaba no en-
contrar soldados ni guardias de asalto, 
siempre de noche y siempre dirección 
sur. Lo mismo hizo Vicente Sempere 
Tormo (“Melons”) también de Albaida 
quién, desde Utiel, donde estaba espe-
rando transporte para integrarse en su 
unidad y aconsejado por un mando, al 
anochecer, salió a pie hacia Villanueva 
de Castellón donde vivía un hermano 
suyo. Caminando de noche, racionando 
la poca comida que tenía y comiendo 
lo poco que encontraba en el campo, en 
esa época del año. Tardó cuatro días en 
llegar a su destino permaneciendo ocul-
to hasta final de la guerra.

Ya en marzo las deserciones eran in-
contenibles al considerarse inminente 
fin de la guerra y el caos empieza a ser 
generalizado, Todo se desmorona, solo 
la entereza y la seriedad de los mandos 
militares hace que la mayoría de los 
mandos se mantengan en sus puestos y 
hagan guardar el orden. Como es el caso 
del capitán José Fayos, natural de Otos, 
que queda como único jefe del CRIM y, 
por responsabilidad se queda para en-
tregar incólumes las instalaciones a la 
primera unidad nacional que llegase a 
Albaida.

La alegría generalizada del final de la 
guerra se manifiesta en lo relatado por 
Enrique Pastor Alberola de Castellón 
de Rugat. En su escrito los presos son 
despedidos como héroes, dice: “El 29 
de marzo de 1939 se recibieron en Cas-
tellón las primeras noticias sobre el 
inminente fin de la guerra. Dos jóvenes 
que llegaron de Valencia, donde habían 
presenciado las señales precursoras de 
la paz, subieron a la Ermita y voltearon 
estruendosamente la campanita. Se-
guidamente se inició un volteo general 
en el campanario que suspendió la au-
toridad militar por falta de información 
adecuada. Se organizó una colecta pú-
blica para servir una comida extraordi-
naria a los presos que quedaban en la 
iglesia, confeccionándose con su pro-
ducto ocho paellas. Después de comer, 
los reclusos salieron hacia sus casas, 
y aun hubo quien no quiso esperarse a 
comer”67

Ayelo de Malferit, Acantonamiento A
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Els riuraus, una arquitectura 
valldalbaidina oblidada
Carlos Fuster Montagud

El paisatge arquitectònic a la co-
marca de la Vall d’Albaida ve mar-
cat, segons les guies1 i articles de 

referència, pels masos, les heretats i les 
cases pairals, també per molins, cellers i 
almàsseres; a l’arquitectura de la pansa, 
el riurau, ni està ni se l’espera. 

Potser serà perquè, com va dir l’insigne 
historiador Josep Camarena, natural de 
Llocnou de Sant Jeroni, a la veïna co-
marca de la Safor, els pobles de la conca 
del Vernissa eren els pobles silenciats. 
Silenciats perquè, a causa de la seua re-
duïda grandària i d’estar a una zona poc 
destacada de la comarca, en un costaet, 
a l’interior, historiadors i estudiosos 
no s’havien interessat per ells. Si ningú 

parla d’uns fets, d’un lloc, d’una arqui-
tectura, aquesta acaba desapareixent 
dels annals de la Història, es s’esvaeix 
tal qual fa eixa boira tan habitual que 
trobem de bon matí a la Vall d’Albaida, 
que es dissipa segons el sol va agafant 
força.

I ací és on cal parlar del fet absurd de les 
fronteres administratives. El riu Vernis-
sa, afluent del Serpis o riu d’Alcoi, corre 
entre les comarques de la Vall d’Albaida 
i la Safor, totalment aliè a demarca-
cions administratives. De fet, un dels 
elements clau en el desenvolupament 
òptim del raïm de moscatell no és altre 
que el fet que els vents de la Mediterrà-
nia hi arriben a les partides de l’interior. 

El perquè no el sabem, inclús no té mas-
sa sentit que els vents marins, salins, 
acaben fent que el raïm siga encara més 
dolç. Desconeixem el fenomen que ho 
desenvolupa, però tenim la constància 
del fet. Així, al poble de Benicolet, que 
a mitjans del segle XIX es va afegir al 
boom de la pansa que es va donar a gran 
part de les Comarques Centrals valen-
cianes, es va plantar moscatell a quasi 
totes les partides, tots els propietaris 
agrícoles volien aprofitar eixa pujada 
de preus que venia provocada per l’alta 
demanda dels mercats internacionals. 
Pocs anys després, els propietaris de 
les partides interiors, les que no “bevi-
en” dels vents de la Mediterrània, van 
haver d’empeltar altres varietats, ja que 
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el moscatell “no quallava”, no tenia l’alt 
grau de sucre característic que tant fa-
mós ha fet al raïm moscatell. 
Així,  com la natura no entén de fronte-
res però els éssers humans sí, el Vernis-
sa ve a ser una vall o conca entre dues 
comarques. D’una banda, de la Safor, 
acolliria a Ròtova, Alfauir, Llocnou de 
Sant Jeroni, Castellonet i Almiserà, 
podent afegir a Ador i Palma si tingué-
rem una visió més ampla. De la comarca 
de la Vall d’Albaida, tindríem Terrateig, 
Montitxelvo i Benicolet, Aielo, Rugat i 
Castelló de Rugat, i podríem ampliar la 
conca del Vernissa fins a Llutxent i Qua-
tretonda.  

De segur que molta gent de l’interior de 
la comarca, d’Ontinyent, Albaida, etc. in-
clús la gent de l’Alcoià, en baixar a Gan-
dia, pel camí veurien eixos edificis ca-
racteritzats pels ulls, per les obertures 
fetes cap a l’exterior per on transcorren 
els pansers carregats de canyissos. 
Per l’antiga carretera cap al litoral, que 
bordeja Rugat i creuava Montitxelvo, 
hi trobem riuraus a vora el camí, a més 
si vens de la Costera per Quatretonda, 

pots veure fàcilment alguns riuraus 
vora la carretera a Llutxent, Benicolet i 
Terrateig. 

Pansa a la Vall d’Albaida? I això?

Des d’almenys l’any 42 de la nostra era, 
hi tenim documentat aquest procés de 
transformació del raïm a terres penin-
sulars, en descriure el tractadista romà 
Moderato Columela2 tots els passos de 
l’elaboració de la pansa tal qual es fa ac-
tualment, sense quasi diferències llevat 
del fet que el raïm escaldat es col·locava 
sobre pedres i joncs i no sobre canyis-
sos, a més del fet que l’element clavilla-
dor de la pell del raïm era el lleixiu i no la 
sosa càustica actual. 

Respecte a la pansa a la Vall d’Albaida, 
cal remarcar que tenim clar que almenys 
durant els segles d’ocupació morisca, els 
pobladors musulmans de terres valldal-
baidines produïen pansa regularment i 
de forma prou generalitzada. 

Com a primera referència coneguda 
trobem el llibre de comptes de Miquel 

Alarcón3, el qual corrobora que entre els 
anys 1592-1593, a Benicolet apareixen 
esmentades les panses i l’oli com a colli-
tes molt importants4. 
A diversos protocols de  Francesc Mar-
tínez, un notari de Castelló de Rugat, 
trobem referències al comerç de les 
panses i figues. Seria en Miquel Pal.la, 
morisc d’eixe poble i assentat a la Mo-
reria de Sant Joan, de Xàtiva, qui pro-
duïa i comercialitzava el 1597 aquelles 
panses que els musulmans anomenen 
atzebib5.

També a uns protocols del Ràfol de Sa-
lem hi trobem constància de l’elabora-
ció de la pansa a les concessions dels 
senyors respecte als colons que van ar-
ribar a substituir a la població morisca 
expulsada, ja que entre les propietats 
que el noble fa donació, hi apareixen 
barraques panseres i eres de fer pansa 
entre les referenciades6. 

A altre memorial, aquest de la baronia 
de Rugat7, el secretari Hernando de 
Bonavida, es lamentava l’any 1612 de la 
poca traça dels colons per tal d’elaborar 



A L M A I G ,  E S T U D I S  I  D O C U M E N T S  2 0 1 81 2 6

Els riuraus, una arquitectura valldalbaidina oblidada.

les panses: “este término de Castellón  
la mayor parte del esta plantada de 
viñas de plantas y figueras y que suce-
de se ace la pansa y que si no se lleva 
esta cogida a Gandia o Denia se pierde 
no embarcando la mar y como los que 
hoy son mal diestros en hacer pansa 
acen vino y rinde tan poco”8

A les cartes pobla d’inicis del segle XVII, 
a quasi tots els pobles de la comarca 
apareix repetidament la partició a l’oc-
tava de “las pasas después de secas y 
enjutas”9, a més de tindre la vinya una 
exempció de partició durant un període 
entre sis i dotze anys.10

Després hi trobem un buit fins al XIX, el 
segle d’or de les vinyes a terres valencia-
nes11 on, després de la Guerra del Francés, 
va començar un procés de plantació de 
ceps. La tradicional agricultura de subsis-
tència donaria pas en escasses dècades a 
una agricultura comercial incentivada per 
la notable demanda exterior. 

Així la producció es va orientar cap a 
l’exportació, superant els mercats pro-
vincials i nacionals gràcies al desenvolu-
pament de la revolució dels transports 
paral·lela a la industrialització. 

Les panses valencianes serien un dels 
“motors” de la Revolució Industrial del 
segle XIX. La seua alta aportació calo-
rífica juntament amb la seua bona con-

servació a llarg termini van afavorir la 
seua popularització per tot el centre i 
nord d’Europa.   

A la franja oriental de la Vall d’Albaida, 
vinyes i  riuraus omplirien els paisatges. 
El moscatell es convertiria quasi en mo-
nocultiu. Cambres i pallisses, abans ple-
nes de cucs de seda, deixarien ara pas a 
les “motles12” de pansa. 

L’època daurada per a les panses vall-
dalbaidines començaria sobre 1874, ja 
que en arribar la fil·loxera a Màlaga des 
de 1878,  la pansa valenciana guanyaria 
una àmplia quota de mercat.

Però després de tot període àlgid ar-
riba sempre una baixada. I aquesta 
va ser brutal. Des del 190413, el maleït 
cuc arribaria a terres valencianes. I 
aleshores vindria el desastre, l’apoca-
lipsi al camp... la fil·loxera suposaria 
la destrucció total de les vinyes i un 
llarg i costós procés de reconstrucció 
agrícola i des-estructuració social i 
econòmica. L’any d’eclosió d’aquesta 
plaga seria 1910, raó per la qual encara 
hui en dia a la Vall d’Albaida “l’any deu” 
és sinònim de desfeta, de catàstrofe. 
Jornalers i bracers es quedaren sense 
feina, molts propietaris de terres no 
van poder assumir els costos de la re-
plantació de les vinyes. L’emigració cap 
a Barcelona, França, Algèria i EUA va 
ser molt notable.14  

“Quan el Benicadell porta capell, pica  
espart i fes cordell”. Peculiars dites com 
el famós “Em cague en Dénia”.

 L’arquitectura de la pansa

Els riuraus són una arquitectura de ca-
ràcter popular, de poble, molt modesta. 
Dels grans riuraus, propietat de terra-
tinents i amb més de 10 ulls, només en 
tenim testimoniat un, el desaparegut 
Riurau del Senyoret de Montitxelvo, 
del que només ens queda testimoni 
fotogràfic i l’estufa que hi tenia al cos-
tat. A Terrateig encara tenim en peu un 
exemplar grandiós, de notable bellesa i 
elegància, el de l’Heretat de Linares, un 
riurau a dues aigües amb sis ulls a cada 
costat, completat per dues estufes i 
pertanyent a una gran finca que antany 
va pertànyer als monjos de Sant Jeroni 
de Cotalba, amb unes 300 fanecades 
associades.

Llevat d’aquests dos, els riuraus que 
trobem a la Vall d’Albaida són la majo-
ria de tres o quatre ulls, algun de cinc 
o sis, i un parell de només un ull. Res-
pecte als materials, hi ha certa unifor-
mitat en els emprats: els arcs solen 
fer-se amb rajoles massisses rectan-
gulars, disposades en dues o tres ar-
quivoltes, i fetes amb l’argila típica de 
la zona oriental de la Vall15; el sostre, 
amb canyissos que aprofiten la matè-
ria primera dels barrancs; la major part 
de les bigues que sostenen el sostre 
són de fusta de pi o xop, els arbres 
més habituals; les cordes per a nugar 
les canyes, d’espart de la màquia medi-
terrània; els murs, de pedra calcària de 
les muntanyes i barrejat amb rajoles; 
les teules que cobreixen el conjunt, de 
teules de tipus àrabs provinents dels 
mateixos forns que subministren les 
rajoles massisses. 

El riurau o sequer16 és un edifici des-
tinat a l’elaboració de la pansa que, 
físicament, ens mostra una tipologia 
molt variada, però amb el tret comú de 
ser rectangular, un espai allargat o nau 
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entre dos murs de càrrega paral·lels on 
s’han obert en el mur frontal una suc-
cessió d’arcs. Són construccions ben 
definides i singulars amb l’objectiu de 
protegir el raïm escaldat de la pluja, 
així com a servir d’estructura relacio-
nada amb tot el procés d’elaboració de 
la pansa.

Encara que variat, arquitectònicament 
el riurau és un edifici senzill, atenint-nos 
a la seua funció. S’adapta als materi-

als de l’entorn natural que el rodeja, 
predominant als murs pedra i rajoles, 
depenent de la disponibilitat i varietat. 
El sostre sol ser de bigues de pi, la qual 
cosa condiciona l’amplària de la navada. 
Sobre aquestes bigues, canyissos amb 
una capa de fang o morter com aïllant 
i sobre aquests, teula àrab. Els arcs no 
segueixen cap norma clara establida, 
encara que la lògica del seu ús fa que 
siguen amples per a facilitar el pas dels 
pansers amb els canyissos.

Mentre que a alguns pobles litorals de 
la Marina Alta predominen els arcs fets 
de la tosca típica d’aquesta comarca, a 
la vall d’Albaida i el Vernissa són més ha-
bituals els arcs formats per dues o tres 
arquivoltes de rajoles massisses.

El riurau s’ha convertit en tret definitori 
de tota una cultura al voltant d’una tradi-
ció ancestral i en símbol arquitectònic de 
tota una regió, les Comarques Centrals 
valencianes, on la galeria d’arcs com a 
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porxada ha traspassat la seua funció 
agrícola primigènia per a convertir-se en 
símbol de l’arquitectura residencial.”

Als riuraus valldalbaidins no trobem 
habitualment aquest espai porticat, 
LA NAIA, potser perquè la majoria dels 
riuraus estan concebuts com espais 
de treball, independents de l’habitatge 
quotidià. Són riuraus de dimensions 
modestes on durant l’estiu s’adaptava 
com espai d’habitatge. Així, com a riu-
raus porticats, trobem a Rugat el riurau 
de Francisca i Luisa, on podem distingir 
dos espais, habitatge al pis superior i 
espai de treball al pis inferior. Aquest 
model es repeteix a alguns riuraus 
d’Aielo de Rugat: al de la Tia Felicitat, el 
del Tio Carlos i el del Tio Manuel. A Ter-
rateig, trobem el riurau dels anglesos, 
amb habitatge a la part superior de l’es-
pai porticat. Però sobretot és el riurau 
dels Climent, a la partida de les Planes 
(Benicolet), on trobem el cas més clar i 
definit d’espai filtrant, amb superposi-
ció de la naia i el riurau a una edificació 
porticada. 

El riurau no sol tindre portes, i amb les 
arcades obertes a l’exterior, a la tar-
dor calia ser protegit tant de l’oratge 
com dels amics de l’aliè. Així, per tal de 
protegir canyissos, cabassos i altres 

ferramentes hem testificat al llarg de 
la nostra investigació, l’existència d’uns 
elements concrets: els “tancadors” es 
barraven amb canyissos i cordes. 

Altra de les característiques comunes 
la trobem al sòl del riurau, de terra  o pe-
dra en origen. Als remodelats i més ac-
tuals, hi trobem formigó o ciment. Com 
a la resta de components del riurau, no 
hi ha un model clar i definit.  

Una de les característiques que havia 
de tenir el riurau o sequer, és que la ven-
tilació de l’espai interior és primordial 
en tot aquest procés d’assecament. El 
riurau ha d’estar airejat, raó per la qual 
ha de tindre finestres i / o espitlleres 
que afavorisquen els corrents d’aire 
perquè quan les piles de canyissos esti-
guen dins del riurau, el risc de floriment 
de la pansa siga el mínim possible.

A la resta de les característiques obser-
vades als riuraus, ja siga l’obertura de por-
tes d’accés a les parets laterals o poste-
riors; la tipologia dels arcs emprats, mig 
punt, rebaixats, carpanells, allindats...; 
la localització dels fornets d’escaldar; el 
nombre d’ulls... tot varia ja no sols d’un po-
ble a altre sinó dins del mateix terme mu-
nicipal. Encara que hi haja similitud, com 
per exemple amb el tipus d’arcs emprats 

en els molt propers un de l’altre riurau de 
“Mosques” i el de Pep Constantino i el del 
“Xiquillo”, a Terrateig.

D’això podríem deduir una idea abans 
esmentada: a l’hora d’abordar la cons-
trucció dels riuraus, aquests serien obra 
dels mateixos llauradors que uns a altres 
s’ajudarien a l’hora de construir els riu-
raus, passant-se informació, tècniques o 
senzillament, copiant-se uns a altres.  

Aquesta idea estaria molt relacionada 
amb un aspecte repetit als testimonis 
dels nostres majors sobre el treball de 
la pansa, ja que molts d’ells ens insistei-
xen en el fet que es tractava d’un treball 
col·lectiu, marcat per l’ajuda entre famí-
lies i veïns.

La verema i l’escaldà no es donava tota 
de colp sinó que, depenent de la madu-
ració del raïm, es donava abans o des-
prés. Així, per a afrontar les tasques 
agrícoles i per a reduir costos, l’ajuda 
respectiva era un fenomen estés i ne-
cessari a les comunitats camperoles 
valencianes tant al segle XIX com a la 
primera meitat del XX. Per tant no seria 
gens estrany, que a l’hora d’escometre 
la construcció dels riuraus, es tractés 
d’una feina mancomunada.  

Cal destacar el canvi antropològic que 
va suposar la desaparició de l’escaldà. 
És una oportunitat important per a es-
tudiar els llaços que es donaven dins 
de la família i a la comunitat campero-
la. Eixa col·laboració, el “tornallom”17 
o “tornajornal”, intercanvi d’idees i ex-
periències que es donava a l’hora de 
construir els riuraus, s’anirà difuminant 
i desapareixent, senzillament ja no era 
necessari.  

Arquitectònicament, els arcs allindats 
són els més fàcils de construir, sempre 
que el llaurador tinguera disponible 
fusta de pi. Encara que no siguen tan 
vistosos, en l’àmbit pràctic són els que 
permeten una amplària major i per tant 
faciliten l’entrada i eixida a l’interior del 
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riurau, element molt important a l’hora 
d’empilar. A la Vall d’Albaida són habitu-
als els riuraus i sequers amb arcs allin-
dats o rectangulars.  

Als riuraus construïts ja a les darreries 
de la producció pansera, se substitui-
rien les bigues de fusta per bigues de 
formigó, sobretot en fer obres de man-
teniment i reforma. Seria el cas del riu-
rau-estufa de Rafael Climent, “Capitán”. 
Altres, encara mantenen als arcs allin-
dats les bigues de fusta, com són el riu-
rau de la Penya, el riurau de Carreró (Ru-
gat) i el riurau dels Climent (Benicolet)

Altre dels arcs més habituals a la Vall 
és l’arc de mig punt, que arquitectònica-
ment és prou fàcil de construir i potser 
aquesta siga una de les raons que siguen 
tan habituals. El transformat riurau del 
Lucas, el de Don Samuel, el de Carmen 
Català o de l’Hostal a Benicolet, així com 
el del Tio Pep Constantino o el del “Xi-
quillo” (Terrateig) utilitzen aquest arc.  

Partint d’aquest arc de mig punt hi hau-
rà diverses variants, trobant arcs de 
mig punt rebaixats, depenent del punt 
d’arrancada de l’arc. Així els del riurau 
del Xiquillo i el del Tio Pep Constantino 
naixen des d’un punt molt baix. En can-
vi, a riuraus com el de Carmen Català és 
molt més alt. Com a exemples d’arcs de 
mig punt rebaixats, tenim el riurau dels 
Martínez, a l’entrada de Montitxelvo 
des de Rugat. 

L’arc escarser és el menys habitual a 
la Vall d’Albaida. Només hem trobat un 
exemple d’aquest a un riurau situat a la 
fita dels termes de Benicolet i Terra-
teig.

Altre tipus d’arc és el carpanell. Com 
hem esmenat abans al Prefaci, aquest 
arc requereix major perícia tècnica per 
a construir-lo. Permet que l’amplària 
de l’ull siga major i per tant afavoreix 
el tràfec de canyissos. Aquesta tipolo-
gia d’arcs apareix sempre a riuraus de 
grans dimensions, propietat de terra-

tinents amb moltes fanecades de raïm 
i que per tant necessitaven riuraus 
amb més capacitat. Per la construc-
ció d’aquests riuraus es necessitaria 
mà d’obra experta, potser un mestre 
d’obres, detall que només podien per-
metre’s els propietaris més acabalats, 
raó per la qual a la Vall d’Albaida no són 
massa habituals, només trobant-los a 
l’Heretat de Linares i al desaparegut 
riurau del Senyoret.  

Un aspecte peculiar que hi trobem 
és que, encara que la major part dels 
riuraus són orientats al Sud / Sud-est 
seguint els paràmetres clàssics, hem 
pogut testificar una total adaptació 
a l’orografia i al medi que els envolta. 
Així trobem alguns riuraus orientats a 
l’Oest, perquè els seus propietaris no 
van tindre altra opció a l’hora d’alçar-los, 
a causa dels pendents de les muntanyes 
on estaven les parcel·les.

A les estructures annexes als riuraus, 
fornals i estufes, estructures tempo-
rals: els bous 

Una peculiaritat dels forns d’escaldar 
de la Vall d’Albaida, no és altra que la uti-
lització de rajoles massisses a la cons-
trucció dels forns. La comarca sempre 
ha destacat per la seua riquesa en ar-

gil.la, amb Castelló de les Gerres (de 
Rugat) com a epicentre durant segles, 
sense deixar de banda a les veïnes Ru-
gat i Aielo com a productores de rajoles 
i altres derivats de l’argila.  

Així, riuraus i sequers, una arquitectura 
modesta, feta dels materials dels vol-
tants, utilitzarà les rajoles de forma molt 
usual als forns d’escaldar, tant a la boca 
dels mateixos com, sobretot a la part de 
dalt, a la vora on es col·locava la caldera.  

Les rajoles apareixen també als arcs, co-
lumnes i als mateixos murs dels riuraus. 

Alguns diuen que gràcies a elles, els 
murs són més elàstics en cas de terra-
trèmol o moviment sísmic. I també per-
què segons els obrers, a l’hora de cons-
truir els murs, donada la irregularitat de 
la pedra, les rajoles servirien com a fites 
del mur mentre s’alça.

La recuperació de l’escaldà a la Vall 
com a jornada festiva

El procés d’elaboració de la pansa va 
desaparèixer als pobles de la Vall d’Al-
baida a mitjans de la dècada de  1970. 
Vint anys després, l’any 1990, Casimir 
Romero i uns veïns de Terrateig en feren 
una escaldà testimonial.
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Els riuraus, una arquitectura valldalbaidina oblidada.

Altres dues dècades després, l’estiu 
de 2013 i impulsat per un grup de per-
sones de Montitxelvo i Terrateig18, es 
va recuperar la tradició de fer panses, 
aquesta vegada des d’un vessant lúdic 
i festiu, amb la intenció de rememorar 
aquesta activitat que tants temps de 
glòria havia donat a la gent d’aquests 
pobles. Des de l’any 2016 Benicolet 
també té la seua festa de l’Escaldà19.  
Altres pobles s’han afegit a aquesta 
iniciativa col·lectiva i col·laborativa 
amb el projecte “Riuraus al Vernissa. La 
Cultura de la Pansa”20. 

Gràcies a l’impuls sorgit des de baix, des 
de la gent dels pobles, s’ha creat l’Asso-
ciació Cultural Riuraus al Vernissa que 
fa de coordinadora i impulsora de tot 
tipus d’iniciatives relacionades amb la 
promoció del que es relaciona amb el 
món de la pansa i els riuraus: tallers de 
ceràmica, canyissos, maquetes i ciste-
lleria; teatres, rondalles i contacontes; 
les mateixes escaldades; jornades gas-
tronòmiques, vetlades musicals, con-
certs, exposicions i un llarg seguit d’ac-
tivitats que connecten aquest món amb 
la gent dels pobles. 

Pocs dies abans de començar el tràfec 
de les escaldades, el 3 d’agost, la Gene-
ralitat Valenciana aprovava la declara-
ció de l’escaldà de raïm per tal de trans-
formar-la en pansa com a BIC Immateri-
al del Patrimoni Valencià.

Els comptes pendents

Ara, una vegada protegida l’activitat, 
i consolidada la festa de l’escaldà al 
Vernissa, tenim com a compte pendent 
la segona part del conjunt i l’objecte 
d’aquest article: l’edifici, el riurau.

És necessària la inclusió del riurau com 
a element arquitectònic a protegir, de la 
mateixa forma que es fa amb els forns 
de calç, les barraques o els fumerals. El 
riurau té de per si una entitat arquitec-
tònica i un valor com a petjada d’un pas-
sat agrícola i exportador que col·locaria 

les panses valldalbaidines i valencianes 
als mercats de mig món.

Als pobles de la franja oriental de la 
comarca de la Vall d’Albaida encara ens 
queden meravelloses mostres d’aques-
ta arquitectura popular i singular que 
han de ser protegides i valorades per 
tal que les generacions vinents puguen 
conéixer aquesta part de la història vall-
dalbaidina.

Malgrat que a cada episodi de pluges 
intenses es trenca algun tros de teulada 
o s’enfonsa algun mur, no cal penedir-se 
i toca passar a l’acció: Encara som a 
temps de salvaguardar part d’aquest 
patrimoni agrícola que enriqueix els 
nostres paisatges. Les obertures del 
riurau vénen a ser com els ulls de la pan-
sa que miren cap a una terra de la qual 
formen part. 

El primer objectiu del nostre projecte 
s’ha assolit: recuperar l’elaboració de la 
pansa respectant el sistema tradicio-
nal, fer que aquesta activitat no es per-
dés i a més cada estiu elaborar uns bons 
quintars de panses. Aconseguida la sal-
vaguarda de l’activitat, ara hem de diri-
gir les nostres mires a protegir l’edifici 
que acull dita activitat. Així doncs, anem 
a per el segon: fer visible l’arquitectura 
de la pansa, aconseguir donar als riu-
raus la visibilitat que es mereixen. Per 
això és indispensable frenar el procés 
d’enfonsament progressiu dels riuraus.

Els riuraus han sigut durant moltes dè-
cades una arquitectura oblidada i des-
coneguda per a gran part de la gent de 
la Vall. Ara, aprofitarem els rabots de la 
pansa que hem elaborat per a traure’ls 
de l’oblit i col·locar els riuraus al lloc que 
es mereixen. 
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Introducció

Aquest article presenta l’estudi 
d’un grup de pintures murals del 
període inicial del gòtic valencià 

a l’actual territori de la Comunitat Va-
lenciana. Ens centrem en un conjunt de 
les pintures que es troben a de la sala 
noble del Palau Vell de Llutxent.

La primera fase l’estudi es centra en 
l’estat de conservació de les pintures i 
de l’edifici. En una segona fase es com-
para l’actual pintura amb un grup de pin-
tures murals del mateix període i de les 
quals n’existeixen poques referències. 
A partir de l’estudi individual i compa-
ratiu dels distints conjunts de pintura 
mural d’aquest període, s’han extret 
conclusions per a determinar si la tècni-
ca pictòrica emprada i moltes influènci-
es artístiques dels executors d’aquests 
conjunts pictòrics. 

La major part dels conjunts pictòrics gò-
tics valencians han estat ocults durant 
mols anys rere murs o baix capes de 
calç superposades, com és el cas de les 
pintures de Llutxent1. Les troballes es 
varen produir en 1999 durant les obres 
de remodelació majorment en l’edifi-
ci en estat ruïnós (Rubio: 2016, 37-52). 
Aquest fet determina el que les pato-
logies que presenten siguen diferents a 
altres pintures per les condicions en les 
quals s’han conservat, malgrat siguen 
iguals o diferents les característiques 
de les tècniques d’execució pictòrica. 
En la majoria dels casos el desconei-
xement de la seua existència, en estar 
ocultes, han fet que les transformaci-
ons en els edificis s’ hagen dut a terme 
ignorant-les.

Sobre el Palau Castell

El Palau Vell de Llutxent va tindre una 
restauració estructural al 19992. Regis-
trat com a BIC3, també és conegut com 
Palau dels Pròxita, ja que fou construït 
ex novo pels successors de Juan de 
Pròxita4, a qui el rei En Jaume donà en 
1277 (Canet, 1996: 375). Sembla trac-
tar-se d’una construcció del s. XIV amb 
posteriors intervencions que han anant 
transformant-lo. Te planta de fortalesa 
de 27 x 28 metres, en la qual dominen 
les quatre torres en els cantons i un pa-
rament que delimita l’espai del pati cen-
tral de 11 x 11 metres. La disposició de 
les espitlleres i els encaixos marquen 
els nivells d’utilització de la fortalesa. 
Els murs són de tapia i els forjats de 
volta de canó a la planta baixa -intervin-
gudes l’any 2004- i enteixinat de fusta 

en les plantes superiors -intervinguts 
dels anys 2004 al 2008.

És en 1487 quan va ser venut a Pedro 
Maza de Lizana i quant es remodela i 
es modifica de forma substancial l’as-
pecte interior de l’edifici adequant-lo 
al gust de l’època. Abandonant-se l’ús 
militar per convertir-se en residència 
palatina. Al morir Brianda Maza sense 
successió, la Baronia passà a Ramón 
Lladró, Senyor de Castalla. En 1575 es 
feu càrrec d’ella Pedro Maza Lladró, 
Marqués de Terranova, primer Duc de 
Mandas. Mes tard fou propietat dels 
Marquesos de Dos Aigües que el ven-
gueren a finals del s. XIX, començant 
llavors la seua total des-configuració; 
es varen habilitar 5 estàncies indepen-
dents al seu interior sense respectar 
murs i estàncies originals. Altera total-

Les pintures murals del Palau 
Castell de Lluxent
Aurora I. Rubio Mifsud - Conservadora-Restauradora
Mª Antònia Zalbidea Muñoz - Professora titular. Departament de Conservació i Restauració, UPV

Palau Castell de Llutxent, pati interior façana on al primer pis es troben les pintures. Font: A. Rubio 2015
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ment el seu pes original, de tal manera 
que era molt difícil entendre la seua 
configuració original (Canet: 1996, 374-
389).

El Palau-Castell es localitza a la part 
alta de la població, emmarcat en el 
període gòtic valencià forma part d’un 
conjunt d’edificis de la mateixa tipolo-
gia, com son els castells d’Albalat dels 
Sorells, Bétera, Forna i Alaquàs5. Tots 
aquests, exemples de construcció for-
tificades de finals del s. XIII, que avui 
en dia, són contenidors d’exemples ar-
tístics representatius d’aquesta època: 
pintures murals i enteixinats de fusta i 
taulells policromats. 

En el cas de les pintures murals del Pa-
lau Castell de Llutxent, les seues restes 

Vista general de la sala noble. Font: A. Rubio 2015

Vista general de la sala noble. S’aprecia el mal estat de conservació de les pintures. Font: A. Rubio 2015

L’edifici va ser adquirit per l’Ajuntament 
de Llutxent (al 1996) i des d’aleshores 
s’han dut a terme treballs de recupera-
ció, intervenint de forma definitiva: els 
murs i cobertes, incloent l’ala nord on es 
troben les pintures murals estudiades, 
els enteixinats policromats, i les por-
talades d’algeps existents a la primera 
planta. Però no es varen restaurar les 
pintures murals.

Sobre les pintures murals

Ens centrem en el conjunt de pintures 
murals que és el que ens interessa al 
nostre estudi. Aquest conjunt des-
cobert es localitza a la sala noble del 
Palau-Castell, que al igual que la resta 
de l’edifici ha sofert nombroses refor-
mes, que s’han dut a terme ignorant-hi 
els elements històrics - artístics exis-
tents.

Els murs que conformen l’estructura vi-
sible i portant de les pintures estan fets 
de tapia, la qual disposició és clarament 
observable al llenç exterior, i té fins a 
40 cm d’amplària. Aquesta tècnica de 
construcció fou una de les difoses per a 
recintes defensius en Al-Andalus per la 
seua estabilitat, plasticitat i resistència 
front atacs. A Llutxent, les tapies, pre-
senten nombroses obertures originals 
i posteriors. Originals com les troneres 
ocultes posteriorment, i no originals 
fetes per a la inclusió de finestres, por-
tes, rebost, prestatgeries i fins i tot un 
fumeral aprofitant-ne l’estructura d’un 

apunten a que aquestes decorarien més 
de la meitat de la superfície dels para-
ments laterals en la sala d’honor de l’ala 
nord. 

Aquestes pintures es poden emmarcar 
dins del gòtic lineal i poder haver-se rea-
litzat -per comparació amb altres pintu-
res de l’època- entre 1320 i 1360 (Rubio: 
1996, 46), època que coincideix amb la 
introducció dels finestrals bífers.

A causa de les desafortunades inter-
vencions arquitectòniques nomenades, 
i a l’abandonament de part de l’edifici, 
durant la dècada dels anys 90 del pas-
sat segle, dos dels murs del pati central 
varen caure, i van fer perillar tota l’es-
tructura del Castell. Es va fer necessària 
una intervenció d’urgència. 
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“festejador” una de les finestres bífores 
que dóna al pati interior.

Durant una de les reformes que va patir, 
la sala noble del Palau, es va dividir en 2 
estàncies, incorporant-hi un nou tàbic. 
En aquestes 2 noves sales es van fer 2 
alçades, mitjançant un nou forjat pla en 
la sala oest, i en la sala est baix aquest, 
es construïren voltes a quatre vents re-
baixades. 

Les pintures, en el moment de la realit-
zació de l’estudi (2013), estaven en un 
pèssim estat de conservació i desgra-
ciadament encara continuen sense res-
taurar. Ocultes baix capes de lluïts i pin-
tures superposades sols eren visibles 
menys del 25% de la superfície total 
que es suposa decorada. Presentaven 
greus problemes d’adhesió inter-es-
trats amb la pèrdua física i mecànica de 
propietats dels morters en el suport i 
dels aglutinants en les policromies (com 
es pot observar a la imatge inferior). 

ració de colònies de microorganismes, 
els efectes dels quals són visibles en su-
perfície. A causa d’aquests factors els 
dissenys es poden distingir molt poc.

Les restes de policromia que podem 
observar presenten un programa deco-
ratiu que representa escenes de cava-
lleries, emmarcades en la part superior 
per una sanefa geomètrica de varis ele-
ments: En la part inferior, les escenes 
figuratives venen emmarcades per un 
cortinatge en tonalitats roges que dalt 
tenen una gotera en blanc molt decora-
da amb motius vegetals i geomètrics. 
Aquest element és molt similar al que 
trobem a les pintures de la Cambra Se-
creta de la catedral de València, com es 
pot veure a la imatge inferior.

Les característiques estilístiques que 
presenten les pintures murals ens aju-
den a datar-les. Les restes descobertes 
ens parlen de pintures excepcionals del 
període del gòtic lineal, possiblement 

d’un nou forjat per dividir la sala noble 
en 2 altures. És per açò que s’ha per-
dut almenys el 50% de la policromia 
en aquesta zona, tanmateix fins que no 
s’eliminen els lluïts que cobreixen les 
pintures originals no sabrem certament 
quin és el programa iconogràfic de les 
escenes.

Les pintures d’aquest període es carac-
teritzen com ja va dir ja Gudiol (1955, 20) 
per una alta definició en el traç, perfilat 
negre amb dibuixos molt lineals on des-
taquen els elements essencials de les 
figures i l’extrema minuciositat en els 
detalls. Tot això executat amb una pale-
ta de colors plans molt reduïda i sobre 
un fons essencialment monocromàtic. 
En Llutxent trobem que s’han utilitzat: 
el roig, el blanc, el blau, i el negre.

Iconogràficament, la pintura mural del 
Palau Castell de Llutxent, representa 
personatges de l’època en acció de llui-
ta. Sembla tractar-se de justes entre 

Vista del cortinatge del Palau de Llutxent a l’esquerra i de la Catedral de Valencia (reconditori) a la dreta. Font: A. Rubio 2015

Diversos agents de deteriorament han 
estat els causants de que trobarem les 
pintures en aquest estat, el més impor-
tant, l’acció de l’home. També el agents 
biològics com ara fongs i insectes, i molt 
importants els factors externs mediam-
bientals, ja que les estances no tenen 
cap tipus de protecció, estan a l’aguait 
de qualsevol inclemència del temps que 
afecten la perdurabilitat de les pintures. 
És així que els accessos d’humitats que 
ha patit l’estança ha facilitat la prolife-

del mitjans del s. XIV. Es tracta d’una 
decoració pictòrica mural civil, de la que 
s’hi conserven pocs exemples a la Co-
munitat valenciana, la major part d’ells 
restaurats i de temàtica religiosa (Ru-
bio, 2015).

Les escenes més interessants de tipus 
naturalista són representacions de 
lluites o justes medievals, estan loca-
litzades a la zona on en una intervenció 
arquitectònica es ficaren les bigues 

cavallers cristians i musulmans. Com 
descriu Astor (1996, 62-63); els cava-
llers que acudien a la guerra i als tor-
nejos vestien cuirassa i cota de malla 
simple, interior o un “jaseran”, és a dir, 
una cota o vestit de malla formada per 
plaques metàl·liques rectangulars o 
apuntades, generalment d’acer i unides 
entre si per malles anulars. Aquesta es 
superposava damunt un gipó acotxat i 
aquest sobre una camisa o cota de tela. 
Sobre la cuirassa duien la sobrevesta, 
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que és la peça curta a mode d’escapulari 
que solia anar decorada amb blasons, 
ajustada a la cintura amb una corretja, i 
els arnesos de les cames es col·locaven 
sobre unes calces.  
Com afirma Astor (1996), totes aques-
tes peces son imprescindibles per a 
distingir la pertinença del guerrer a un 
o altre grup. 
Respecte a les armes documentades a 
aquesta època trobem: llances de ferro, 
espases, punyals, destrals, escuts com 
els broquers que eren menuts i redons 
amb un bombament al centre al que 
podien dur set cercles –com els que 
trobem a les pintures- o escuts com els 
pavesins allargats i rectangulars, per 
defensar-se dels atacs de les fletxes.

La importància d’aquestes pintures s’ac-
centua pels pocs exemples existents 
que responen a aquesta tipologia. Per 
una altra banda sí podem trobar referèn-
cies d’aquesta representació iconogràfi-

ca en enteixinats i socarrats de l’època, 
com és el cas del enteixinat de l’Església 
de la Sang de Llíria on es representen 
escenes de vida noble i cavalleresca.

Així als murs del Palau-Castell trobem 
representacions figuratives:

• Al mur nord:
a. Es distingeix una representació muti-
lada de 2 cavallers: 1 musulmà amb una 
llança a la ma dreta i subjectant un escut 
amb forma de flor on hi ha una mitja llu-
na, i darrere les potes d’un cavall en mo-
viment i un banderí amb la creu (veure 
imatges inferiors). 
b. D’altra part, un cavaller cristià sobre 
un cavall blanc complet i als peus del 
cavall una imatge deforme que podria 
correspondre a un dimoni vençut. I a la 
part dreta el cap d’un cavall en roig i les 
potes davanteres.
c. També hi ha restes d’un escut ametllat 
amb una creu al centre. 

d. Part del que podria ser un escut no-
biliari, dins d’una cartel.la on es veu re-
presentada part d’ una torre sobre fons 
roig, el que seria part de l’escut dels Prò-
xita, primers Senyors de l’edifici.

• Al mur sud: 
a. Restes d’unes potes davanteres d’un 
cavall i davant d’elles un tros de corda.
b. Restes del que podria ser la gualdra-
pa d’un cavall adornada amb cascavells.

Conclusions

Amb aquest estudi s’ha volgut fer una 
recopilació i revisió de les intervencions 
fetes al Palau Castell de Llutxent. La 
pintura mural que s’hi troba a Llutxent 
és un exemple excepcional a l’actual 
territori de la Comunitat Valenciana del 
gòtic lineal de temàtica civil que està 
encara per descobrir baix les capes de 
lluïts i pintures que les oculten. Pertany 
a un corpus de pintures de característi-

Restes de pintura decorativa que queda al Palau Castell. Font: A. Rubio 2009
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Restes de pintura decorativa que queda al Palau Castell. Font: A. Rubio 

Reconstrucció cromàtica virtual del personatge del cavaller amb escut. Font: A. Rubio 2009
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ques similars, conservades en condici-
ons diverses i la major part dels casos 
mutilades. Es a dir, presenta un alt valor 
artístic i històric, ja que forma part d’un 
dels pocs testimonis conservats en pin-
tura gòtica mural civil.

L’estudi històric no ens ha permès dotar 
d’autoria de la peça, però sí contextua-
litzar-la dins d’un estil artístic, podent 
teoritzar que es tracta d’un obra gòtica 
mural de les més antigues de la Comu-
nitat Valenciana que han arribat als nos-
tres dies.

Aquests estudis estan en procés de 
complementar-se amb les anàlisis dels 
materials emprats amb el microscopi 
d’escaneig electrònic i espectroscòpia 
de rajos X per energia dispersada (SEM-
EDX).

En referència a l’estat de conservació, 
es pot concloure que l’obra presenta 
alteracions molt greus que han de ser 
urgentment tractades per especialistes 
en conservació i restauració de pintura 
mural. 

Per últim aquest treball serveix, per 
tant, com a reclam a la protecció i reco-
neixement de un obra quasi única, que 
en un futur puga desembocar en una 
intervenció que garanteixi la seva sal-
vaguarda.
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El músic ontinyentí Rafael Mar-
tínez Valls (1896-1946), estrenava 
en les festes d’Ontinyent de 1918 

una composició que portava per títol 
“Himno a Onteniente”. A l’Arxiu Munici-
pal d’Ontinyent no es conserva la par-
titura manuscrita de l’himne, sols una 
carta que el mestre Martínez Valls va 
remetre a l’Ajuntament en la qual deixa 
constància del seu desig de dedicar un 
himne al seu poble:  

“Muy respetable Sr.:   
Desde hace algún tiempo pre-
ocupaba constantemente mi 
atención la idea de resumir en 
una composición musical la 
grandeza de nuestro pueblo, 
sus heroicas tradiciones y el 
sublime fervor religioso con 
que veneramos a nuestros Ex-
celsos Patronos el Stmo. Cris-
to de la Agonía y la Inmaculada 
Concepción.

Aún que comprendía las enor-
mes dificultades que ofrecía 
la realización de mi ensueño, 
no he podido resistir el ponerlo 
en práctica y he aquí como el 
“Himno a Onteniente” viene a 
cumplir mis deseos de dotar a 
nuestra población de un canto 
popular que responda al carác-
ter de la misma”1. 

No va ser fins a l’any 1960 quan l’Ajun-
tament d’Ontinyent va declarar aquest 
himne com a l’Himne Oficial d’Onti-
nyent2. Aquell mateix any es va enregis-
trar l’himne en dues versions: una amb 
música i lletra, i l’altra, sols amb música i 
volteig de campanes.

Aquest any (2018) en el qual celebrem 
el Centenari de l’Himne d’Ontinyent, 
m’agradaria fer algunes reflexions al 
voltant del mateix. La primera reflexió 
es centra en la lletra de la sisena estrofa 
de l’edició impresa per a veu i piano de 
l’himne:

¡Onteniente muy leal!
¡Claro espejo del honor!
¡Noble pueblo sin rival!

¡Tierna madre de mi amor!

Com podem comprovar cada vegada 
que s’interpreta l’himne, en el primer 
vers d’aquesta estrofa la gent canta 
¡Onteniente es muy leal!, introduïnt el 
verb “es” que no apareix en la partitura 

i tampoc s’escolta en la gravació disco-
gràfica de 1960. És evident que aquest 
afegit s’ha anat consolidant en cantar-lo 
sempre així. Aquesta mateixa estrofa, 
que originalment sols tenia quatre ver-
sos, va passar a ser de sis:

¡Onteniente muy leal!
¡Ciudad muy caritativa!
¡Noble pueblo sin rival!

¡Que a todo extraño cautiva!
¡Claro espejo del honor!

¡Tierna madre de mi amor!

Aquest canvi, que tampoc apareix en la 
partitura impresa, molt possiblement 
tinga la seua justificació en el títol de 

Reflexions al voltant de l’Himne 
d’Ontinyent
Daniel Ferrero Silvage

¡Himno Oficial de la Ciudad! Portada del disc single, 1960.
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ciutat “muy caritativa” atorgat pel Rei 
Alfons XIII en 19243. Tal vegada seria 
el propi Martínez Valls qui va introduir 
aquesta modificació en l’himne. En 
aquest sentit, en el programa de festes 
d’Ontinyent de 1935, la lletra de l’himne 
inclou ja els dos nous versos4.

La segona reflexió fa referència a la 
possible data d’edició de l’himne, que no 
he pogut determinar amb exactitud. El 
pare Vicente Pérez Jorge, en el seu tre-
ball La Música en Ontinyent situa l’edi-
ció en 19285 i el catàleg de la Biblioteca 
de Catalunya conserva un exemplar del 
nostre himne en el qual consta la se-
güent informació editorial: “Publicació/
Producció [ca. 1920] (Barcelona: Lit. e 
imp. De música de Joaquín Mora)”.

L’any 1928 es va formar a Ontinyent una 
comissió, constituïda per la Societat 
Musical l’Artística, Societat de Festers 
del Santíssim Crist de l’Agonia i Socie-
tat Unió Musical, que pretenia mostrar 
l’agraïment del poble al detall que va tin-
dre el mestre Martínez Valls deu anys 
abans. La comissió va remetre una car-
ta a l’Ajuntament en la qual sol·licitava 
retre homenatge d’admiració i gratitud 
a qui estava convertint-se ja en una fi-
gura important en el panorama musical 
espanyol, i així també complir amb el 
que l’Ajuntament es va comprometre en 
1918:

“Al efecto, se hace preciso re-
cordar un hecho que afecta al 
decoro de todos los hijos de 
esta ciudad.

En 1918 el Sr. Martínez, con 
desinterés y patriotismo es-
cribió y dedicó su “HIMNO A 
ONTENIENTE” el cual produjo, 
por su inspiración y acierto, el 
aplauso de propios y extraños, 
tanto el día de su estreno como 
en audiciones sucesivas.

Entonces se decidió editar el 
HIMNO, y el autor completó su 
rasgo generoso ofreciendo los 
derechos que le correspon-
dían a beneficio de nuestro 
Hospital Beneficencia. Se dijo 
que la edición seria satisfe-

Exemple 1. Himne d’Ontinyent. Partitura impresa, cc. 18 a 25.

cha por suscripción popular, 
pero ni el Sr. Martínez fue re-
integrado de su coste, ni aun 
durante nuestras fiestas de 
más renombre volvió a oírse 
la hermosa composición mu-
sical.

Nuestro olvido para con el Sr. 
Martínez, cuya personalidad 
artística se destaca de modo 
tan notorio, no tiene disculpa. 
Y puesto que nos hallamos 
frente a un hecho insólito en 
una población culta, estamos 
en el caso de repararlo a título 
de hombres justos y patriotas.
[…]

… nos atrevemos a proponer y 
SUPLICAR se digne tomar en 

Exemple 2. Proposta de canvi, cc. 20 a 24.
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consideración este escrito y 
acordar en consecuencia:

1º Que se consigne en acta y se 
le comunique a Don Rafael Mar-
tínez Valls el agradecimiento y 
satisfacción de Onteniente por 
el “HIMNO” que le dedicó […].

2º Que se adquiera de fon-
dos municipales la edición del 
“HIMNO” que obra en poder 
de su autor, para distribuirlo 
entre las Escuelas Públicas, 
bandas de música, curas párro-
cos y Comunidades de Padres 
Franciscanos, gratuitamente, y 
para facilitarlo […]”6

D’aquest escrit podem deduir que en 
1928 l’himne ja estava editat, i les des-
peses d’aquesta edició van anar a càrrec 
de Martínez Valls. Per tant, segons la Co-
missió, es tractava de complir el que es 

va parlar en 1918. L’Ajuntament va accep-
tar aquestes propostes de la comissió 
i va comprar vint exemplars de l’himne: 
“Que se adquieran 20 ejemplares del 
mencionado himno para repartirlo entre 
las escuelas públicas, bandas de música, 
Curas párrocos y colegios, […]”7. 

Encara que majoritàriament els on-
tinyentins i ontinyentines coneixem 
l’himne, vaig a fer un suggeriment: per 
què no utilitzar el nom oficial del nostre 
poble quan el cantem? En 1982 va que-
dar aprovat el canvi del nom oficial del 
nostre poble8. Musicalment és factible 
substituir Onteniente per Ontinyent?

El mestre Rafael Martínez Valls va com-
pondre l’himne pensant en la lletra origi-
nal de Luis Fabrellas. Quan un composi-
tor posa música a un text, ho pot fer de 
dues maneres: sil·làbicament (una nota 
per a una síl·laba) o melismàticament 
(una síl·laba per a diverses notes). 

Quan apareix el nom del nostre poble 
en castellà, Martínez Valls el tracta de 
manera sil·làbica, i per tant tenim qua-
tre notes. Ontinyent té sols tres síl·la-
bes, i canviar Onteniente per Ontinyent 
necessitaria d’una solució musical que 
m’agradaria proposar.

La primera vegada que apareix el nom 
de Onteniente en l’himne és en el com-
pàs 23. La melodia en aquest cas es sil-
làbica (Vegeu exemple 1).

La solució passaria per convertir les 
dos últimes figures de negra més blan-
ca en una blanca amb puntet. D’aquesta 
manera tindríem el nom d’Ontinyent 
tractat de forma sil·làbica (Vegeu 
exemple 2).

La segona vegada que apareix Ontenien-
te és en el compàs 73. En aquest cas la so-
lució podria ser allargar l’última síl·laba, 
fent un melisma (Vegeu exemples 3 i 4).

Exemple 4. Proposta de canvi, cc. 71 a 75.

Exemple 3. Himne d’Ontinyent. 
Partitura impresa, cc. 73 a 76.
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Exemple 6. Proposta de canvi, cc. 89 a 102.

La següent vegada on trobem Onte-
niente és en la sisena estrofa, compàs 
89 (Vegeu exemple 5) en què podem 
llegir la lletra original impresa i la que es 
va afegir posteriorment. En l’exemple 6 
transcric aquest mateix fragment com 
es va enregistrar al 1960 i modifique 
Onteniente per Ontinyent.

En aquest cas, si afegim el verb es al 
primer vers (que com he dit abans ja ho 
fem tots quan ho cantem), ens quadra 
perfectament cantar “Ontinyent” sil·là-
bicament.
 

Exemple 5. Himne d’Ontinyent. 
Partitura impresa, cc. 87 a 98. 
Arxiu de Jose María Ferrero.
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la Comissió a l’alcalde d’Ontinyent (16-07-1928), 
Sig: 1928/8.
7.  Ibídem. Carta del secretari de l’Ajuntament 
d’Ontinyent (13-08-1928), Sig: 1928/8.
8. Decret de 8 de Febrer de 1982 pel qual s’apro-
va el canvi de denominació del municipi de “On-
teniente”, en Butlletí Oficial del Consell del País 
Valencià, nº 64, pàg. 8.

Per últim tenim els acords finals de 
l’himne, entre els compassos 143-150. 
Apareix Onteniente dues vegades. En 
la primera vegada la solució passaria 
per unir les dos negres de les últimes 
dos síl·labes en castellà, convertint-les 
musicalment en una blanca. En la sego-
na vegada, la solució podria ser prolon-
gar l’última síl·laba d’ Ontinyent (Vegeu 
exemples 7 i 8).

Com a conclusió del que he exposat, 
pronunciar el nom oficial del nostre po-
ble, Ontinyent, quan cantem l’himne, no 
suposa cap variació ni melòdica ni har-
mònica de la música original del mestre 
Martínez Valls, per tant és perfecta-
ment factible aquest canvi.  

Exemple 7. Himne d’Ontinyent. Partitura impresa, cc. 143 a 150.

Exemple 8. Proposta de canvi, cc. 145 a 148.

Notes.-

1. Arxiu Municipal d’Ontinyent, Correspondèn-
cia 1918. Carta de Martínez Valls a l’Ajuntament 
d’Ontinyent amb data 15-7-1918.
2. Arxiu Municipal d’Ontinyent. Llibre d’actes 
Ajuntament Ontinyent 44/1958-1960, Acta del 
20 de juny de 1960, pàg. 89-90.
3. Davant el greu accident ferroviari ocorregut 
la nit del 22 de desembre de 1922, el poble d’On-
tinyent va oferir desinteressadament tota la 
ajuda necessària. Vegeu més detalls en Berna-
beu Galbis, Alfredo, El nom d’Ontinyent, títols 
honorífics, la bandera i l’escut. Quadern divul-

gatiu nº 4. Ontinyent, Servei de Publicacions de 
l’Ajuntament d’Ontinyent, 1994, pàg. 31.
4. Programa de los festejos cívico-religiosos en 
honor al Santísimo Cristo de la Agonía, 1935
5. Pérez Jorge, Vicente, La Música en Ontinyent, 
Ontinyent, Caixa d’Estalvis d’Ontinyent, 1979, 
pàg. 326.
6. Arxiu Municipal d’Ontinyent, Sobre la adqui-
sición de veinte ejemplares del Himno a Onte-
niente y agradecimiento a su autor Don Rafael 
Martínez Valls por su dedicatoria y homenaje al 
mismo por sus obras municipales [sic]. Carta de 
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Al mes de juny l’Associació d’Ar-
quitectes d’Ontinyent (ARQ-O) 
vam celebrar les jornades HABI-

TAR EL RAVAL, amb les quals preteníem 
convidar a la reflexió sobre l’estat i les 
possibilitats d’intervenció al centre his-
tòric d’Ontinyent, en concret, al Raval 
del barri de Poble Nou. 

Les jornades Habitar el Raval van es-
tar obertes a la ciutadania; la primera 
va consisitir en una passejada pel barri 
de Poble Nou per tal de conéixer millor 
una part prou oblidada d’Ontinyent, on 
veïns del propi barri, ciutadans d’altres 
zones de la ciutat i tècnics de l’associ-
ació i també municipals vam comentar 
a peu de carrer no sols les mancances 
d’aquest nucli històric, sinó també el seu 
valor patrimonial i social i, sobretot, les 
grans possibilitats de futur. A la segona 
de les jornades, una vegada els assis-
tents comptaven amb un coneixement 
de l’entorn més profund i com a preludi 
a la ponència de Gaspar Mayor –gerent 
de l’Oficina de Gestió del Pla RACHA 
des de 1992-, vam realitzar una breu 
anàlisi de la situació actual del Raval 
que succintament exposem a continu-
ació. La situació del Raval de ben segur 
precisa d’un estudi més profund, però 
per encetar el procés volem compartir 
algunes conclusions al voltant de la si-
tuació actual del Raval, una zona que de 
ben segur la majoria dels ontinyentins 
coneixem, però potser algunes apreci-
acions resulten aclaridores i ajuden a 
realitzar una diagnosi més exacta. 

Des d’ARQ-O pensem que l’objectiu 
últim de tots els processos de rege-
neració urbana no pot ser simplement 
preservar el patrimoni, ni fer els centres 

històrics atractius per al turisme -que 
també, per què no?-, sinó re-habitar els 
barris tradicionals, aconseguir que gent 
de totes les edats i nivell econòmic fa-
cen vida a les seues cases, aposten pels 
seus comerços i negocis, caminen pels 
seus carrers... En definitiva, que la suma 

de totes aquestes trivialitats configure 
un sentiment d’identitat pública, una 
xarxa de confiança i respecte impres-
cindible per a construir barri, per a cons-
truir ciutat. La creació d’aquest ecosis-
tema urbà que hem esbossat i del que 
vam parlar a les jornades, no s’aconse-

Reflexions sobre el Poble Nou. 
Habitar el Raval
Associació d’Arquitectes d’Ontinyent
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gueix a curt termini, ni està a la mà sols 
de les institucions, o sols de la iniciativa 
privada, sinó que necessàriament serà 
un procés complex al qual haurem d’in-
tervenir diferents agents amb un acord 
col·lectiu com a estratègia de futur.

Poble Nou comprén des de la Plaça de 
Baix fins al carrer Sant Antoni i conté 
al seu àmbit carrers tan coneguts com 
Gomis i Maians, Sant Jaume, Tomás 
Valls, Morereta, Sant Josep, Cantalars 
de Sant Vicent i Sant Carles, Delme, i 
places del Mercat i de Sant Domingo. 
L’àmbit d’aquest barri històric limita 
amb els de Sant Josep, Llombo i La Vila, 
també amb el riu Clariano, amb una situ-
ació cèntrica a la ciutat. Es tracta d’una 
zona eminentment residencial, d’edifi-
cis tradicionals amb façanes estretes, 
on la majoria de les seues construccions 
daten de finals del segle XIX i inicis del 
s. XX. La topografia del barri és deter-
minant, la diferència de cota entre els 
carrers Gomis i Maians i la plaça de Sant 
Domingo dóna com a resultat que la 
zona del Raval estiga molt condiciona-
da per carrers amb acusades pendents 
i, per tant, de difícil accessibilitat.

La configuració de la trama de buits 
i plens ens proporciona una primera 
aproximació a l’elevada densitat de la 
zona. Els buits -representats amb color 
a la imatge- destaquen la reduïda secció 
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de molts dels carrers, la discontinuïtat i 
grandària escasa dels patis i espais lliu-
res, així com els solars existents. 

Veiem com l’espai públic es concentra 
principalment a les places de Sant Do-
mingo, Coronació, Mercat i Sant Anto-
ni, sense poder considerar els carrers 
espai públic utilitzable ja que la majora 
d’ells -d’ample molt reduït, en alguns ca-
sos inclús inferior als 3 metres-, comp-
ten amb trànsit rodat, impossibilitant 
el seu ús per a un altre diferent del de 
circular, en contraposició al que era ha-
bitual quan va nàixer el barri. 

Per fonamentar una diagnosi de l’estat 
del centre històric es planteja un estudi 
preliminar i no exhaustiu, però que per-
met representar els solars existents al 
barri, a més d’assenyalar aquells edifi-
cis en estat de ruïna o difícilment recu-
perables per a la seua habilitació sense 
una intervenció que supose el cost de la 
seua reposició. 

Els solars i edificis en pitjor estat es 
concentren a la zona del Raval, mentre 
que a les rodalies de Sant Domingo o 
Sant Antoni apareixen de forma més 
dispersa. 
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És per això que una vegada esbossat 
l’estat del centre històric de Poble Nou, 
cal centrar l’atenció a la zona del Raval, 
per ser la més crítica. 

Es tracta d’un àmbit especialment de-
teriorat, en el qual el 82% dels seus 
edificis tenen més de 100 anys i el 98% 
-quasi la totalitat-, més de 75. A més de 
l’antiguitat, al ressenyar que, d’acord 
amb les dades cadastrals, sols el 25% 
d’aquestes vivendes han sigut refor-
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mades, encara que parcialment, des de 
1960.

Es pot concloure que el parc de viven-
des ha superat amplament la seua 
vida útil, que difícilment pot assolir els 
paràmetres d’habitabilitat requerits 
actualment, i on els problemes d’acces-
sibilitat, pobresa energètica i moltes 
vegades de salubritat, poden conside-
rar-se generals. 

Altres paràmetres objectius ens ser-
viran d’ajuda per determinar què es 
considera un àmbit urbà de qualitat 
del segle XXI. Amb color verd hem 
representat els espais d’esplai i en-
jardinats, que, com pot observar-se 
al plànol, encara que tenen proximitat 
amb el Raval, cap d’ells es troba al seu 
àmbit. 

Per fer-nos una idea dels estàndards 
considerats desitjables, l’OMS (Orga-
nització mundial de la salut) estableix 
una superfície d’entre 10 i 15 m2 d’espai 
verd per habitant, i la LOTUP (Llei d’Or-
denació del Territori, Urbanisme i Pai-
satge de la Comunitat Valenciana) en 
parla de 10 m2. 

Aquestes dades són les establertes per 
a noves ordenacions, però sens dubte 
ens ajuden a establir un ordre de mag-
nitud per comparar amb els resultats 
analitzats, sempre sent conscients que 
correspondrà a una altra ocasió com 
adaptar estos estàndards a un centre 
històric, o com interpretar que és espai 
públic a les denses trames urbanes tra-
dicionals, però, sense dubte, al Raval, on 
els seus carrers menuts han de supor-
tar el pas habitual dels vehicles, podem 
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afirmar que pràcticament l’espai públic 
o verd dins de l’àmbit és zero.

Continuant amb l’explicació del plànol, 
amb color morat assenyalem els equipa-
ments públics (entre els quals no trobem 
cap centre educatiu ni sanitari, ni tan 
sols en els voltants de l’àmbit); amb blau 
els serveis de caràcter privat (hostaleria 

i tendes principalment) i amb color roig 
l’equipament privat (edificis religiosos 
en la seua majoria). S’ha d’assenyalar 
també que els serveis i equipaments es-
tablerts al barri es troben fora de l’àmbit 
que hem identificat com a zona crítica. 

Si a esta situació sumem, per una banda 
la topografia acusada de l’àmbit, i per 

tant la condicionada comunicació amb 
altres barris; i per l’altra, els costums 
pròpies de l’ontinyentí, a una ciutat amb 
un ús del cotxe molt arrelat, tenim com a 
resultat que les distàncies a peu des del 
nucli del Raval als equipaments i serveis 
cobren molta importància, fent desitja-
ble, clarament, reduir-les.

Per tal de centrar la diagnosi sobre l’es-
tat del Raval, vos proporcionem algunes 
dades més de l’àmbit analitzat: 

- La densitat és molt elevada, de 140 
vivendes per hectàrea, superant en 
molt les 75 viv/ha establertes pel Pla 
General per a vivendes plurifamiliars, 
i els 20/25 viv/ha per a unifamiliars. Es 
supera inclús l’objectiu “desitjable” per 
a una ciutat sostenible de 100 viv/ha, 
que és també la densitat màxima per-
mesa a la LOTUP. És clar que la densitat 
elevada és una característica habitual 
als centres històrics mediterranis, però 
també entenem que, perquè aquesta 
densitat puga ser “sostenible”, cal que 
l’àmbit compte amb un valor afegit sig-
nificatiu, com pot ser l’elevada qualitat 
del seu espai públic o un important valor 
patrimonial. Pensem que el Raval, per la 
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seua trama, ubicació i història pot acon-
seguir eixe valor afegit quan el barri 
assolisca un equilibri. Sempre tenint en 
compte que l’objectiu no és la densitat 
edificatòria, sinó la densitat quant a 
concentració de persones, d’activitats 
diferents i de diversitat d’usuaris.

- L’accessibilitat, considerant els desni-
vells dels carrers del barri (sense entrar 
a valorar els paràmetres d’interior dels 
edificis), és a dia de hui anecdòtica.

- Per una altra banda, l’ocupació del sòl 
la monopolitzen els edificis residencials 
i la superfície viària, sense deixar mar-
ge, ni tan sols residual, per a l’espai pú-
blic d’esplai, les zones verdes, les acti-
vitats i els equipaments. Actualment, la 
carència de serveis al Raval és absoluta. 

- En un àmbit en el qual quasi el 100% 
dels seus edificis són habitatges, hem 
volgut assenyalar aquelles parcel·les 
on considerem que no seria possible 
aplicar les prescripcions normatives 
actuals sobre habitabilitat –pel que fa 
a dimensions mínimes d’estàncies i con-
dicions de ventilació i il·luminació, entre 
d’altres- ni tan sols substituint les edifi-
cacions existents, a causa de les reduï-
des dimensions parcel·làries. 

Amb color verd s’identifiquen aquelles 
zones ocupades per parcel·les amb su-
perfície inferior a 45 m2, i amb color gris 
aquelles amb façana inferior als 3,20 
metres d’ample. Ambdós paràmetres 
mínims i amb els quals, amb molta difi-
cultat, podrien dissenyar-se habitatges 
homologables per la normativa bàsica 
actual. 

A aquesta imatge es superposen dife-
rents paràmetres exposats anterior-
ment per tindre una visió general de 
l’anàlisi, concloent que les condicions 
d’accentuada degradació del Raval el 
fan difícilment recuperable amb la inèr-
cia urbana actual. Les deficiències, tant 
de l’espai públic com del parcel·lari, el 
diferencien no tan sols d’altres barris 

problemàtica, ja siga el mal estat de la 
vivenda, siga un solar sobrevingut, o 
siga una parcel·la amb característiques 
d’infravivenda.

de la ciutat, sinó també d’altres zones 
del barri com l’Ermiteta o Gomis i Ma-
ians. Al cap i a la fi, aproximadament el 
50% de l’espai està afectat per alguna 
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Al Raval manquen els serveis i la secció 
dels seus carrers és en molts punts des-
proporcionada i de difícil topografia. El 
major nombre d’infravivendes (parlant 
amb criteris d’habitabilitat, accessibili-
tat i eficiència energètica) es concentra 
a aquesta zona del barri, on l’ interès per 
la rehabilitació és anecdòtic i els pro-
grames d’ajudes a la rehabilitació, que 
sí que van trobant lloc gradualment a 
altres àrees, no assoleixen importància 
per la ineficàcia de realitzar actuacions 
puntuals en un àmbit amb greus man-
cances estructurals. 

Amb els resultats de l’anàlisi en ment, 
pensem que calen actuacions de més 
entitat que les de rehabilitació puntual, 
intervencions concretes amb un cost 
viable i vinculades a zones ja consoli-
dades, lligant les noves intervencions a 
altres ja establertes i avalades per l’èxit, 
de manera que es facilite l’efecte taca 
d’oli paulatinament. 

Caldrà una aposta ferma, per una 
banda d’inversió econòmica, i per una 
altra de planificació, que permeta as-
solir els estàndards urbans mínims 
per fer desitjable (i també rendible) 
la inversió privada a la zona. I de la mà 
de la inversió i la planificació caldrà 
una complexa tasca de gestió, amb 
l’Administració com agent facilitador 
entre promotors i propietaris (siguen 
particulars o entitats bancàries), pos-
sibilitant l’execució de projectes, els 
acords entre confrontants, les cessi-
ons patrimonials o una borsa pública 
d’immobles (la qual podria iniciar-se 
immediatament amb les ofertes de 
cessió que molts propietaris propo-
sen a l’Ajuntament davant la impossi-
bilitat de fer front als costos de man-
teniment dels seus immobles). 

Caldrà determinació, fixar els esforços 
de disseny de la ciutat del futur també 
en aquest centre històric, posant atenció 
i també voluntat d’inversió a zones poc 
poblades però que són patrimoni comú 
i identitari del conjunt dels ciutadans. I 
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aquest acord, haurà de ser necessària-
ment ampli i de llarg termini.

Conscients de la realitat amb què hem 
de treballar, és el moment de pensar 
quin futur volem per al Raval i els nos-
tres barris tradicionals, pel que consi-
derem molt valuosos els aprenentat-
ges traslladats per Gaspar Mayor a la 
seua conferència, fruit de la positiva 
experiència en la gestió a l’àmbit de la 
renovació urbana a la ciutat d’Alacant, 
de la qual volem destacar el continu 
encoratjament per tal d’actuar al Raval 
i algunes línies mestres que esbossem a 
continuació.

Establir una metodologia per a la inter-
venció de regeneració del centre his-
tòric resulta imprescindible, així com 
confirmar les impressions amb perso-

nes coneixedores de l’àmbit, per a des-
prés entrevistar a experts i per últim 
consultar estudis. Sembla obvi, però 
cal preguntar què vol la gent per evitar 
centrar esforços i inversions en infra-
estructures que no tenen la utilitat ni la 
repercussió esperada.

L’èxit depén de la conjunció de quatre 
factors principals: un consens social 
ampli –composat per ciutadans, cons-
tructors, comerciants, cooperativistes, 
etc.-; el compromís de les administra-
cions públiques; la creació d’una Ofici-
na de Gestió Integral amb capacitat de 
lideratge, encapçalada per un tècnic 
compromès amb el projecte; i un Pla 
d’Intervenció Estratègic a llarg termini.

Una aposta ferma per la vivenda pública 
és altre factor clau, així com la col·labo-

ració público-privada (que contemple 
l’expropiació i el compliment del deure 
social de conservació), a més de tota 
una sèrie d’intervencions estratègiques 
significatives, allunyades de la prolife-
ració d’edificis de dotacions sense con-
tingut.

Per tal que les actuacions generen 
confiança i suposen un veritable canvi, 
aquestes han de ser concentrades i exe-
cutades en un curt termini, gestionant a 
la vegada el lloguer de vivendes i creant 
una borsa d’emprenedors i locals dispo-
nibles que n’asseguren l’èxit. 

Garpar Mayor apuntava, des de la seua 
experiència, que el màrqueting és es-
sencial per animar la població, per fixar 
l’atenció sobre la zona, per convertir-la 
en un producte de moda. Cal elaborar 
una imatge de marca, amb un logotipus 
propi que la identifique, inclús desvincu-
lant-la de la imatge de l’Ajuntament.

Totes aquestes idees semblen llunya-
nes fins que ens adonem que la propor-
ció en termes de grandària del Raval 
veritablement admet que siga viable la 
seua recuperació: caldrien, aproximada-
ment, al voltant de cent persones dispo-
sades a habitar el Raval, un percentatge 
molt menut dels 36.000 habitants d’On-
tinyent. Cent persones que busquen un 
tipus d’habitatge diferent al del pis, una 
altra visió de viure al propi centre de la 
ciutat significarien la diferència entre la 
degradació del patrimoni comú i la revi-
talització del Raval.

Paco Galiana, Rafa Mira, Ana Sanchis i Macare-
na Valbuena, en representació de l’Associació 
d’Arquitectes d’Ontinyent.

Fotografies Vicent Guerola i Ana Sanchis.
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València, amb una extensa i dila-
tada tradició hortícola compta, 
amb un valuós patrimoni cons-

tituït per gran diversitat de varietats 
tradicionals d’hortalisses. Aquestes 
són el fruit de l’adaptació a variades 
condicions agroclimàtiques d’una ban-
da, i de la selecció aplicada pels agri-
cultors en cada localitat per l’altra. Al 
llarg del desenvolupament de gran part 
de aquestes varietats tradicionals, els 
agricultors van tenir en compte la qua-
litat organolèptica, és a dir, el gust (sa-
bor) com a factor destacat en la selec-
ció de la llavor (Cebolla-Cornejo et al., 
2007; Soler et al., 2010). 

En el cas de la tomata el cultiu i selecció 
realitzats durant decennis d’anys, va afa-
vorir el desenvolupament de nombroses 
varietats tradicionals, que es caracterit-
zen per la seva àmplia diversitat mor-
fològica i qualitat organolèptica, com 
són el tipus ‘Valenciana’, ‘Mutxamel’, ‘De 
Pruna’, ‘Del Pebre’, ‘De Penjar’, ‘De Borse-
ta’, entre altres. Trobem així, les tomates 
‘De Penjar’ sobre tot en les comarques 
del nord de (Castelló), les tomates tipus 
‘Valenciana’, ‘Pruna’ i ‘De Borseta’ pels 
territoris del nord (Castelló) i del cen-
tre (València i Xàtiva) i finalment altres 
tipus com el ‘Mutxamel’, es distribuixen 
pels territoris de més al sud. 

Actualment, les zones d’horta més 
genuïnes de València es localitzen a 
les comarques de L’Horta (voltants de 
la ciutat de València), la Plana Alta (Vi-
naròs), Baix Vinalopó (voltants d’Elx) i 
Baix Segura (zona d’Oriola). Aquestes 
zones es caracteritzen per la petita 
propietat agrària amb elevats nivells 
de minifundisme. Moltes d’aquestes 

propietats són conreades per agricul-
tors d’avançada edat i amb un risc molt 
elevat de desaparició a curt termini 
(Ferrer Ripollès i Saragossa Rovira, 
1980). És a dir , moltes de les varietats 
tradicionals de tomata valencianes, es 
troben en un perill real de desaparició. 
Aquestes varietats tradicionals són el 
resultat de la interacció entre la plan-
ta, l’agricultor i el medi ambient, en un 
procés continu d’evolució basat en la 
selecció i adaptació al llarg de cente-
nars d’anys. En aquest sentit, aquestes 
varietats tenen un gran valor com a 
patrimoni etnobotànic del nostre país, 
i com a tal haurien de ser conservades 
(Zeven, 2002). 
 
         

Una de les formes més eficients de 
conservació d’aquestes varietats tra-
dicionals es recuperar el seu cultiu en 
les seves zones d’origen. Aquest tipus 
de conservació pot generalitzar-se, si 
som capaços de posar en valor aques-
tes varietats mitjançant la recuperació 
de la seva explotació comercial (Ca-
sañas, 2006), i alhora contribuir al man-
teniment de la rendibilitat agrària dels 
agricultors (Casañas, 2006; Soler et al., 
2010). En el context agrícola actual, els 
llauradors valencians es veuen desbor-
dats per l’oferta de produccions d’altres 
països o zones productores espanyoles 
amb menors costos de producció, en-
front de la qual és molt difícil compe-

Recuperant les tomates 
tradicionals de La Vall d’Albaida
Figàs, M.r. - Prohens, J. - Soler, S. - Institut de Conservació i Millora de l’Agrodiversitat Valenciana (UPV). 

Figura 1.-  Mapa de la Vall d’Albaida amb la localització de les 11 varietats de tomata considerades. Tri-
angle roig, tomata ‘Valenciana Roja’; triangle rosa, tomata ‘Valenciana Rosada’; el·lipse, tomata ‘Rosada 
del Terreny’ i quadrat, tomata ‘Del Pebre’.



A L M A I G ,  E S T U D I S  I  D O C U M E N T S  2 0 1 81 5 2

Recuperant les tomates tradicionals de La Vall d’Albaida

Recuperant les tomates tradicionals de La Vall d’Albaida

tir. No obstant, s’està produint en els 
mercats un canvi d’una agricultura de 
quantitat a una agricultura de qualitat 
(Bouma et al., 1998). Els consumidors 
europeus i valencians, valoren de forma 
creixent la qualitat interna de les horta-
lisses en lloc de la qualitat visual o as-
pecte exterior dels productes hortíco-
les. Aquesta situació es veu afavorida 
per la deficient qualitat organolèptica 
de la majoria de les varietats comerci-
als de tomata.
 
Actualment ja hi han associacions 
d’agricultors implicades en la producció 
de determinades varietats tradicionals 
de tomata, que estan aconseguint molt 
bons resultats econòmics en poder 
posar en mercats, de vegades molt 
llunyans de les zones productores, un 
producte amb una qualitat excepcional 
i amb una qualitat externa impecable. 
Aquests productes estan aconseguint 
preus força elevats. Es el cas, per exem-
ple de la coneguda tomata tipus “Valen-
ciana”. Es tracta d’aprofitar l’existència 
d’un sector creixent del mercat i de 
consumidors que demanden fruits (to-
mates) més carnosos, amb una aroma 
i sabor característics (Casañas, 2006). 
 
A les comarques centrals valencia-
nes hi queden múltiples àrees d’horta 
de caràcter històric. Aquests son els 
casos de les hortes de Gandia, Dènia, 
Ontinyent o Albaida. Però, no nomes 
als nuclis urbans més importants hi 

han hortes històrics. Hi ha molts pobles 
que tenen hortes molt antigues aprofi-
tat els cursos d’aigua natural de rius o 
fonts. Es el cas de pobles de la comarca 
de la Vall d’Albaida com Agullent, Bo-
cairent, Fontanars dels Alforins o On-
tinyent. Als voltants d’aquests pobles 
ens queden zones d’horta que es carac-
teritzen per la petita propietat agrària 
amb elevats nivells de minifundisme. 
Moltes d’aquestes propietats són con-
reades per agricultors d’avançada edat 
i amb un risc molt elevat de desaparició 
a curt termini (Ferrer Ripollès i Sara-
gossa Rovira, 1980). És a dir, moltes de 
les varietats tradicionals de tomata 
d’aquestes zones i altres hortalisses, es 

troben en un perill real de desaparició. 
La desaparició dels agricultors que por-
ten aquestes parcel·les pot comportar 
la pèrdua de varietats tradicionals amb 
un potencial econòmic molt important 
als mercats actuals. De fet, algunes 
d’aquestes varietats de la Vall d’Albaida 
ja no es cultiven i estem, en el treball 
que és presenta, tractant de reintroduir 
el seu cultiu.
 
Recentment hem col·lectat a la Vall 
d’Albaida varietats tradicionals de 
tomata que poden ser potencialment 
interesants (taula 1, figura 1). Així hem 
pogut arreplegar a Agullent algunes 
com la tomata ‘Rosada’, també anome-
nada ‘Rosada del terreny’. Aquest úl-
tim tipus varietal es caracteritza per, 
com no el seu color rosa, realment una 
mescla entre un roig apagat i un rosa 
amoratat. Però, sobretot per la seua 
carnositat i un sabor excepcional. Al-
tre tipus de tomata es la ‘Valenciana 
rosada’, que hem pogut col·lectar a 
Bocairent i Ontinyent. Aquesta toma-
ta es caracteritza per tenir una forma 
apuntada típica de la coneguda toma-
ta ‘Valenciana’, molt carnosa i gusto-
sa, però de color rosa. Altre tipus de 
tomata que referenciem al present 
treball es la de forma pimentó o ‘Del 

Taula 1.- Característiques agronòmiques de 8 entrades de tomata tradicionals de la Vall d’Albaida.

 Figura 2.- Cultiu baix hivernacle de les varietats de la Vall d’Albaida referenciades.

Varietat Localitat d’origen Tipus de varietat
AG1 Agullent ‘Valenciana Rosada’
AG2 Agullent ‘Rosada del Terreny’
AG3 Agullent ‘Rosada del Terreny’
AG4 Agullent ‘Rosada del Terreny’
AG5 Agullent ‘Rosada del Terreny’
AG6 Agullent ‘Rosada del Terreny’
AG7 Agullent ‘Valenciana’

BOC1 Bocairent ‘Valenciana Rosada’
BOC2 Bocairent ‘Valenciana Rosada’

FONT1 Fontanars dels Alforins ‘Del Pebre’
ONT1 Ontinyent ‘Valenciana Rosada’
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Tomata Cor de Bou d’Agullent (AG1) 
Tipus varietal: ‘Valenciana Rosada’ 
Forma fruit: apuntada amb acostellat lleu 
Color fruit: Rosa 
Pes mig del fruit: 200 – 300 g. 

Tomata Rosa Plana d’Agullent (AG2) Tipus 
varietal: ‘Rosada Plana’ 
Forma fruit: aplanada 
Color fruit: Rosa 
Pes mig del fruit: 400 - 600 g. 

Tomata Rosa Plana d’Agullent (AG3) Tipus 
varietal: ‘Rosada Plana’ 
Forma fruit: aplanada 
Color fruit: Rosa 
Pes mig del fruit: 200 – 400 g. 

Tomata Rosa Plana d’Agullent (AG4) Tipus 
varietal: ‘Rosada Plana’ 
Forma fruit: aplanada 
Color fruit: Rosa 
Pes mig del fruit: 200 - 500 g. 

Tomata Rosa Plana d’Agullent (AG5) Tipus 
varietal: ‘Rosada Plana’ 
Forma fruit: aplanada 
Color fruit: Rosa 
Pes mig del fruit: 200 – 500 g. 

Tomata Roja d’Agullent (AG6) Tipus 
varietal: ‘Roja aplanada’ 
Forma fruit: aplanada 
Color fruit: Roig 
Pes mig del fruit: 200 - 250 g. 

Tomata Cor de Bou d’Agullent (AG7) 
Tipus varietal: ‘Valenciana’ 
Forma fruit: apuntada amb acostellat lleu 
Color fruit: Roig 
Pes mig del fruit: 300 - 500 g. 

Tomata Rosada de Bocairent (BOC1) Tipus 
varietal: ‘Valenciana Rosada’ 
Forma fruit: apuntada amb acostellat lleu 
Color fruit: Rosa 
Pes mig del fruit: 200 - 300 g. 

Tomata Rosada de Bocairent (BOC2) Tipus 
varietal: ‘Valenciana Rosada’ 
Forma fruit: apuntada amb acostellat lleu 
Color fruit: Rosa 
Pes mig del fruit: 250 - 300 g. 

Tomata pimentó de Fontanars dels Alforins 
(FONT1) 
Tipus varietal: ‘Del Pebre’ 
Forma fruit: pimentó 
Color fruit: Roig 
Pes mig del fruit: 200 g. 

Tomata Rosada d’Ontinyent (ONT1) Tipus 
varietal: ‘Valenciana Rosada’ 
Forma fruit: apuntada amb acostellat lleu 
Color fruit: Rosa 
Pes mig del fruit: 200 – 300 g. 

Pebre’ que hem pogut trobar a la lo-
calitat de Fontanars dels Alforins. 
Aquest tipus es molt peculiar per que 
te característiques de tomata i forma 
de pimentó, destacant pel color roig 

intens de la seua carn. Aquest tipus ja 
no és cultiva en la Vall d’Albaida.
Per a promoure el seu cultiu, i per tant la 
seua recuperació hi ha que determinar i 
divulgar els atributs de qualitat interna 

de les hortalisses en lloc de la qualitat 
visual o aspecte exterior. No obstant 
això, l’aspecte exterior pot ser molt im-
portant en potenciar o crear una varie-
tat tradicional o producte tradicional de 

Figura 3.- Fitxes de les varietats caracteritza-
des amb els tres més importants de cadascuna 
d’elles.
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qualitat que constituisca a la volta un 
producte de diferenciat de la resta de 
varietats comercials existents al mer-
cat. D’aquesta manera en aquest treball 
s’ha procedit a la caracterització morfo-
lògica i agronòmica de les varietats tra-
dicionals de tomata de la Vall d’Albaida. 
En concret s’ha realitzat una caracterit-
zació morfo-agronòmica d’un conjunt 

de 11 varietats de tomata tradicional: 5 
de tomata ‘Rosada del Terreny’, 4 de ‘Va-
lenciana Rosada’, 1 de ‘Valenciana Roja’ i 
una de ‘Del Pebre’ (tabla 1).  S’han inclòs 
com a controls comercials les varietats 
‘Eufrates’ y ‘TY12’. S’han utilitzat com a 
referència els descriptors de tomata 
més emprats en els programes de ca-
racterització morfològica i agronòmica, 

recomanats per l’International Plant 
Genetic Resources Institute (IPGRI, 
1996). En total s’han avaluat 44 descrip-
tors en les 13 entrades. D’aquests, 7 van 
ser característiques de 28 planta, 18 de 
fruit, 13 agronòmics i 6 de qualitat. Els 
44 descriptors es divideixen en 21 de 
caràcter qualitatiu i 23 quantitatius. Les 
varietats es cultivaren baix hivernacle a 
la localitat valenciana d’El Perelló (figu-
ra 2), en cicle de primavera-estiu i en tar-
dor-hivern. Aquest treball s’ha realitzat 
a la Universitat Politècnica de València. 

Els resultats obtinguts ens han permès 
determinar les característiques pròpi-
es de cada varietat (figura 3) i de for-
ma paral·lela, seleccionar-les per a una 
major uniformitat i producció, sense 
alterar les seues característiques. Així 
mateix, la caracterització morfològica 
i agronòmica de les 11 varietats tradici-
onals de tomata de la Vall d’Albaida ha 
permès posar de manifest la variabili-
tat existent en la mateixa. La caracte-
rística per a la qual s’ha observat més 
variabilitat ha estat la forma predomi-
nant del fruit. Així, les varietats AG2, 
AG3, AG4, Ag5 i AG6, són de fruit lleu-
gerament aplatat; la AG1, AG7, BOC1, 
BOC2 i ONT1 presenten fruit cordifor-
me i la FONT1 presenta fruit allargat 
de forma pebrot. En aquest sentit s’han 
tipificat els principals tipus varietals 
de tomata tradicional que es presen-
ten a la comarca de la “Vall d’Albaida” 
(figura 3). Com s’ha vist a altres treballs 
anteriors, les característiques mor-
fològiques com presencia de muscles 
verds, distints graus de fasciació o rat-
lles verdes són les més útils a l›hora de 
descriure els diferents tipus varietals 
tradicionals de tomata i per tant en la 
organització dels recursos fitogenètics 
tradicionals (Figas et al., 2014). A la vol-
ta aquestes característiques permeten 
l’elaboració de fitxes amb les carac-
terístiques bàsiques de cada varietat 
molt útils per a la seua divulgació tant 
per llauradors com per a utilitzar a les 
superfícies comercials com a reclam de 
consum (figura 3).

Figura 4.- Producció per planta de les 11 varietats tradicionals de la Vall d’Albaida i els dos controls 
comercials, en dos cicles de cultiu.
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Hi ha que destacar que la majoria de 
les varietats avaluades mostren rendi-
ments molt interesants. Així, baix cultiu 
en hivernacle al cicle tardor-hivern les 
varietats BOC1, BOC2 y ONT1 presen-
taren rendiments, al voltant dels 5 kg 
per planta i, superiors als dos controls 
comercials (figura 4). Altres 6 varietats, 
(AG1, AG2, AG3, AG6, AG7 i FONT1) mos-
traren rendiments comparables y les 
altres dues (AG4 i AG5) clarament infe-
riors. El fet de que aquests resultats es 
feren també extensius al cicle de prima-
vera-estiu en que 10 de les 11 varietats 
tradicionals donaren un rendiment com-
parable als controls comercials (figura 
4) i la restant varietat (BOC1) tingué un 

comportament superior als dos controls 
comercials, amb un rendiment de quasi 
6 kg per planta, indica que existeix la 
possibilitat de selecció de varietats tra-
dicionals de tomata en la Vall d’Albaida 
amb un comportament agronòmic molt 
prometedor baix hivernacle. Aquest fet 
possibilita posar al mercat aquestes va-
rietats durant tot l’any. Per a cada tipus 
varietal establert s’ha seleccionat la va-
rietat que atenent sobretot a les seves 
característiques agronòmiques és més 
prometedora per a la potenciació del 
seu cultiu a la seva comarca d’origen. 
Així, s’han seleccionat les varietats AG1, 
AG3, AG6, AG7, FONT1 i BOC1 com de 
major interès agronòmic (figura 5).

Els resultats dels treballs realitzats 
suggereixen que hi ha varietats de to-
mata ‘Rosada del Terreny’, ‘Valencia-
na Rosada’ o ‘Del Pebre’  que podrien 
constituir una alternativa rendible per 
als llauradors de la Vall d’Albaida. Per a 
tindre èxit en aquesta tasca es impor-
tantíssim la caracterització i tipificació 
feta de les varietats amb que s’ha tre-
ballat. Es a dir, s’han definit les carac-
terístiques de forma, color i qualitat 
que caracteritzen  de forma diferencial 
aquestes varietats tradicionals. L’objec-
tiu es col·locar en el mercat un producte 
diferenciat, amb una qualitat elevada, 
per el qual el consumidor estiga dispo-
sat a pagar un preu major que per les 
varietats comercials normals. Evident-
ment, no es pot deixar la comercialitza-
ció a intermediaris; s’han de crear els ca-
nals de comercialització i gestionar-los 
el mateix productor o associacions de 
productors. Açò que es proposa ací, ja 
ho estan fent agrupacions de llauradors 
d’El Perelló amb la tomata ‘Valenciana’, o 
associacions de productors d’Alcalà de 
Xivert amb la tomata ‘De Penjar’. 

Tot i que les varietats de tomata de la 
Vall d’Albaida caracteritzades presen-
ten uns atributs de qualitat destacats, 
la incidència de malalties causa la ines-
tabilitat de les produccions en moltes 
ocasions (Cebolla-Cornejo et al., 2001). 
Això pot ocasionar que el  l’agricultor 
es decidisca per un altre tipus de varie-
tats, abandonant el cultiu de la varietat 
tradicional. Així, és important escome-
tre com a mesura de suport per al cul-
tiu d’aquestes varietats la seva millora 
genètica, especialment per a malalties 
que limiten el seu rendiment com les 
d’origen víric. És el cas de la causada 
pel virus del mosaic de la tomata (To-
mato mosaic virus, ToMV) (Soler et al., 
2010). En aquest sentit, en el marc del 
projecte europeu “Breeding for Resi-
lient, Efficient and Sustainable Orga-
nic Vegetable Production” (BRESOV) 
s’està escomençant la introducció de 
resistència al ToMV en les varietats 
descrites. També s’estan realitzant ex-

Figura 5.- Foto de planta de las varietats AG1, ONT1, BOC1, BOC2 i FONT1 seleccionades pel seu com-
portament morfo-agronòmic.
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periències de producció i comercialit-
zació de les varietats AG1, AG3 i BOC1 
per part de llauradors de les localitats 
de Agullent, Benissoda i Ontinyent. 
L’objectiu del present estudi així com 
de les experiències amb llauradors i la 
introducció de resistència al ToMV es 
consolidar el cultiu d’aquestes varietats 
de tomata en l’àrea occidental de la Vall 
d’Albaida con a alternativa rentable per 
als llauradors.
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Agrair als llauradors Antonio Reig d’Ontinyent, 
Francisco Lluch de Benissoda i Lorenzo Ferri 
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tes 634561 (Traditional tomato varieties and 
cultural practices: a case for agricultural di-
versification with impact on food security and 
health of European population; TRADITOM), 
677379 (Linking genetic resources, genomes 
and phenotypes of Solanaceous crops; G2P-
SOL), 774244 (Breeding for resilient, efficient 
and sustainable organic vegetable production; 
BRESOV), i 774271 (Networking, partnerships 
and tools to enhance in situ conservation of 
European plant genetic resources; Farmers’ 

Pride).

Bibliografia

Bouma, J., Varallgay, G., Batjes, N.H. 1998. Prin-
cipal land use changes anticipated in Europe. 
Agriculture, Ecosystems and Environment, 67 
(2/3): 103-119.
 
Casañas, F. 2006. Varietats tradicionals, ob-
tenció de cultivars amb característiques orga-
noléptiques superiors i agricultura en espais 
periurbans Catalans. Quaderns Agraris, 30: 
117-127.
 
Cebolla-Cornejo, J., Soler, S., Nuez, F. 2007. 
Genetic erosion of traditional varieties of ve-
getable crops in Europe: Tomato cultivation in 
Valencia (Spain) as a case study. International 
Journal of Plant Production, 1: 113-128.
Cebolla-Cornejo, J., Soler, S., Valcárcel, J.V., 
Fernández de Córdova, P., Nuez, F. 2001. Las 
variedades tradicionales de cultivos hortícolas: 
recuperando un pasado. Vida Rural, 133: 42-45.
 
Escribá, C., Baviera, A., Buitrago, J.M. 2010. 
Marcas de calidad agraria en la Comunidad Va-
lenciana. En: El derecho civil valenciano tras la 
reforma del estatuto de autonomía. Ed.: Ramón 
Fernández, F. Tirant. Valencia, España.
 
Ferrer Ripollés, M.A., Zaragoza Rovira, G. 1980. 
El país valencià. Anaya. Madrid, España. 258 pp.

Figás, M.R., Prohens, J., Raigón, MD., Fernández 
De Córdova, P.J., Fita, A.M., Soler, S. 2015. Cha-
racterization of a collection of local varieties of 
tomato (Solanum lycopersicum L.) using con-
ventional descriptors and the high-throughput 
phenomics tool Tomato Analyzer. Genetic Re-
sources and Crop Evolution. 62:189-204.

IPGRI. 1996. Descriptors for Tomato (Lycoper-
sicon spp.). International Plant Genetic Resour-
ces Institute, Rome.

Raggi, L., Tiranti, B., Negri, V. 2013. Italian com-
mon bean landraces: diversity and population 
structure. Genetic Resources and Crop Evolu-
tion, 60: 1515-1530.
 
Ramón Fernández, F. 2001. La regulación de la 
marca de calidad “CV” en los productos agrari-
os y agroalimentarios de la Comunidad Valen-
ciana. En: “Régimen jurídico de la seguridad y 
calidad de la producción agraria”. IX Congreso 
Nacional de Derecho Agrario. Logroño, España. 
pp. 258.
 
Soler, S., Prohens, J., López, C., Aramburu, J., Ga-
lipienso, L., Nuez, F. 2010. Viruses infecting to-
mato in Valencia, Spain: occurence, distribution 
and effect of seed origin. Journal of Phytopat-
hology, 158: 797-805.

Zeven, A.C. 2002. Traditional maintenance bre-
eding of landraces: 2. Practical and theoretical 
considerations on maintenance of variation of 
landraces by farmers and gardeners. Euphytica, 
123: 147-158.



Uns goigs a la Concepció Puríssima de Maria Santíssima d’Ontinyent (segle XVII): edició i notes

A L M A I G ,  E S T U D I S  I  D O C U M E N T S  2 0 1 8 1 5 7

Actualment es canten a la Purís-
sima d’Ontinyent uns gojos en 
castellà, escrits a primeries del 

segle XX, concretament en 1904, per 
Remigio Valls amb música de José Ma-
ría Ubeda1. 

Però Ontinyent tingué uns altres gojos 
en valencià que inexplicablement no són 
coneguts ni citats per cap dels tracta-
distes de la devoció mariana ni locals ni 
globals2, que es conserven manuscrits 
a la BUV en el manuscrit 828, recopilat 
el 1801 per Marco Antonio de Orellana, 
procedent del Convent de Caputxins 
de València, i que inexplicablement 
tampoc no són citats per Joan Carles 
Gomis en el seu article “Els gojos de la 
Vall d’Albaida conservats en la col·lecció 
de la Universitat de València: la seua 
pervivència actual”, Almaig, 1998, 14, 
p.65-76. Sortosament, els altres tres re-
col·lectors de gojos, com són Francisco 
Almarche, Ricard Blasco i el pare Tomás 
Utrillas, (1993), Gozos marianos de la 
Región Valenciana. Tesi doctoral, Va-
lència: Universitat de València, p.343,  el 
citen, i fins i tot els dos primers l’editen, 
encara que no satisfactòriament.

Encara que ha estat infructuosa la cer-
ca d’informació sobre l’autor i sobre la 
transmissió del manuscrit anònim3, he 
decidit presentar ací una edició crítica 
del text amb notes i comentaris que aju-
den a entendre’ls, amb l’esperança de 
trobar algun dia més informació sobre 
l’autor o ambient on foren escrits, època 
de redacció, trajectòria, música que els 
acompanyava i fonts que l’inspiren.

1.- Edició: Partisc del ms copiat per Ore-
llana de 1801, depositat en la Biblioteca 

històrica de la Universitat de València, 
ms. 828. I en nota  pose les lectures di-
ferents de Francisco Almarche (1918), 
Goigs valencians: sigles XV al XIX, Va-
lència, i de Ricard Blasco (1974), Goigs 
valencians: segles XIV-XX, València: 
Gorg, per lectures errades o per una 
normalització lingüística.

“GOIGS A LA CONCEPCIÓ PURÍSSIMA 
DE MARIA SANTÍSIMA”

I
Si en la concepció sagrada
és Maria pura Font,
corregam, pués som sedients  
d’estos cristals als favors.

Notes:
Sóc fidel en l’edició a la llengua del ms.
Interprete la forma si com a conjunció 
condicional, com fan Almarche i Blas-
co, encara que en esta estrofa i en  la 
número 4, 5,  6 (el primer si), 7, 8, 10, 11 
(el segon si), 12 i 13, també podria in-

terpretar-se si com a ‘mot d’èmfasi o 
energia en les expressions asseverati-
ves o afirmatives; així’ (DRAE, s.v. si). En 
eixos casos, darrere de vers sisé posa-
ríem un punt i la tornada començaria en 
majúscula. Per exemple: “y si dimanen 
del Cel/que és centro de lo piadós./
Corregam...”.

Pués; puix: B
Cristals; cristalls: B

  II
Ja al primer instant la Verge
mostrà entre ses perfeccions
que a la purea de l’aygua
excedia en los candors;
per a poder conservar-los
en mig de les temptacions,
corregam, pués som sedients  
d’estos cristals als favors.

  III
Lo raudal de ses clemències  
naix de sa gran compasió,
y fertilizà de l’home
lo camp, y ve a ser lo cor;
y pués a nostron remey
camina tan presurós,
corregam, pués som sedients  
d’estos cristals als favors.

Notes:
Fertilizà; fertilitzà: B
Lo camp; en ms lo tatxat per el. 

  IV
Atres fonts y·a fabuloses
de què’scrihuen los autors,
però queden sos prodigis
duptosos entre opinions;
y si esta que celebram 
ya no té contradicció,

Uns goigs a la Concepció Puríssima de Maria 
Santíssima d’Ontinyent (segle XVII): edició i notes

Emili Casanova Herrero*
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corregam, pués som sedients  
d’estos cristals als favors.

Notes: 
Atres; altres B
Y·a; hia: A

  V
En esta font venturosa
té Ontinient tot lo que vol,
pués sos manantials divins  
lo temps no agotar-los pot;
y si dimanen del cel 
que és centro de lo piadós,
corregam, pués som sedients  
d’estos cristals als favors.

Notes: 
Ontinient; Ontinyent: B. És la forma més 
normal entre la població comarcal.
Pués; puix: B
Centro; centre: A, B

  VI
Quant la vila necesita
si serenitat, fa’l sol;
si hi·a un contagi, el remedia;
si hi·a menester plucha, plou;
y pués tants de beneficis
animen les peticions,
corregam, pués som sedients  
d’estos cristals als favors.

Notes:
Fa’l; fa: A, B
Remedia; remeia: B
Menester; mester: B
Plucha; pluja A.
Pués ‘per tant, en efecte’

  VII
Dihuen que allà en lo camp Marci
hi·a una font que ho sana tot,
y que no hi·a enfermetat
que no trobe curació;
però si assí la experiència
ho està acreditant millor,
corregam, pués som sedients  
d’estos cristals als favors.

Notes: 
Enfermetat; malaltia B

  VIII
Si dins la isla de Zea
hi·a una tan extranya font
qu’en tots infundís olvit
als que behuen son licor,
per a que esta font, Maria,
nos fasa olvidar lo món,
corregam, pués som sedients  
d’estos cristals als favors.

Notes:
Isla; illa: B
Tots; lectura dubtosa
Infundis; infundix: A; va infonent: B
Behuen; seguisc A. Vehuen: ms.
Que esta; qu’esta: A
Nos; mos: A; ens: B
Olvidar; oblidar: B

  IX
Hi·a en la ysla de Cerdenya
un atra de tal primor,
que al que la prova, li cura
de los ulls los mals humors;
per a remediar lo dany
que causar  la vista sol,
corregam, pués som sedients  
d’estos cristals als favors.

Notes: 
Hi·a; n’hi ha: B
Ysla; illa: A, B
Atra; altra: B
Remediar; remeiar: B
Causar; cansa: A, B
Vista sol; vista el sol A, B

  X
La font Clitònio en la Grècia
tal virtut té y condició,
que fa desitjar el aygua
y al vi tindre-li aversió.
Si a la culpa tindre odi
volem y afecte al candor,
corregam, pués som sedients  
d’estos cristals als favors.

Notes:
Clitònio; Clitònia: A.
Desijar; desitjar A

  XI
En Chipre està la Atamarte
que si en ella es posa un tronc
estant la Luna en creixent
lo ensén luego com a foc;  
si en amor de Déu encendre
volem nostre gelat cor,
corregam, pués som sedients  
d’estos cristals als favors.

Notes:
Atamarte: deu ser una mala lectura del 
copista per Atamante.
tronc; tronch A
Luna; lluna A

  XII
Si hi·a unes fonts en Ytàlia
que ab estranya perfecció
adelgazen de l’ingeni  
lo sutil y lo curiós,
si volem la millor ciència
que és de Déu lo sant temor,
corregam, pués som sedients  
d’estos cristals als favors.

Notes:
Ytàlia; Itàlia A
Adelgazen; adelgasen: A
Sutil; subtil: B
Que es; qu’e es: A

  XIII
En fi, no hi·a font que tinga
tant dijosa estimació,  
que ella sols siga remey
a tots les afliccions;
si esta de la Verge pura
és a totes superior,
corregam, pués som sedients  
d’estos cristals als favors.

Notes:
Tinga; no tinga A
Que ella; qu’ella: A

  XIV
Com la cerva, que ferida
desija ab cuidado anciós
lo refrigeri de l’aygua
que li oferixen les fonts;
ferit de amor celestial
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nostron desitg fevorós,
corregam, pués som sedients  
d’estos cristals als favors.

Notes:
Desitja; desitjà: A
Anciós ansiós A
Oferixen; ofereixen B
Nostron; nòstron B

  XV
En esta aygua cristalina
llavem los negres borrons 
que en nostra ànima ha llançat 
del pecat la obstinació,
y pués a tots los vivents
crida ab carinyo piadós,  
corregam, pués, som sedients  
d’estos cristals als favors.

Notes:
Que en; qu’en: A
Pués; puix B
     
  XVI
A qui obsequiar-os procuren
Verge, contents y devots,
aygua de llàgrimes dau-los
y per dicha un gran dolor:  
mes per a que de la glòria
pogam aconseguir lo goig,
corregam, pués som sedients  
d’estos cristals als favors.

Notes:
Qui; lectura borrosa del ms per que.
Obsequiar-os; obsequiar-vos: B
Devots: seguisc  A
Dau-los: seguisc  A i B; d’aulor ms
Per a que; per tal que B
Pogam: padam: A
Mes ‘però’; també cabria més, adverbi. 

2.- Comentaris al text:

a) No podem saber a hores d’ara si estos 
gojos van arribar a cantar-se en les ceri-
mònies en honor de la Puríssima mentre 
no en tinguem notícies i coneguem la 
música, ni si van ser redactades per un 
frare ontinyentí en honor de la patrona. 
Esta mancança, i  més encara que no ens 

haja arribat en una estampa amb gravat 
i colofó, com era normal al segle XVIII4,  
ens fa anar a les palpentes sobre la data 
de redacció. En efecte, no podem datar 
exactament el text que ens ha arribat ja 
que és una còpia d’Orellana, amb canvis 
segurs respecte a l’original per males 
lectures dels copistes anteriors a ell o 
per canvis per modes. En tot cas, 

- si no van ser escrits els goigs per a 
cantar-se públicament, podria haver-se 
escrit  en 1745 quan Benet XIV la declara 
patrona de la ciutat d’Ontinyent, encara 
que sorprendria que s’escrigueren en 
valencià.

-si van ser escrites com un encàrrec del 
Consell municipal o pel clergat de santa 
Maria, m’incline a pensar que la redacció 
original la faria un franciscà o caputxí a 
finals del segle XVII, potser a partir de 
les festes en honor de la Puríssima o 
quan s’erigix la capella a la Mare de Déu 
-o almenys en data anterior a l’època de 
l’arquebisbe Mayoral, quan tots els go-
jos excepte els de sant Vicent Ferrer es 
redactaven en castellà-, o quan Espanya 
la celebrà com a patrona i protectora 
l’any 1664. En tot cas, és rar que les ac-
tes municipals no en parlen de la ma-
teixa manera que ens diu que es faran 
sermons, processons, focs i lluminàries 
(Llora, p.350-370).

b) Del centenar de gojos en honor de la 
Puríssima que he consultat o llegit i dels 
milers de poemes dels segles XVI-XVIII 
revisats en castellà i en valencià bus-
cant les fonts dels gojos d’Ontinyent, no 
n’he trobat cap directament relacionat, 
ni cap on la Font siga el motiu temàtic 
central i conductor, encara que com és 
natural el motiu de la font apareix en 
molts dels gojos (o gozos) en una única 
cobla o estrofa. Per exemple: Gozos a la 
Purisima Concepción, València, Librería 
de Juan Martí, 1875: “Vos la Puerta dia-
mantina/de la celeste morada/la clara 
Fuente sellada/que copia la Faz divi-
na...”. O en la Suma Poética dedicada a 
la Puríssima” (José Mª Pemán-Miguel 
Herrero (1944), Suma poètica: amplia 
colección de la poesia religiosa espa-
nyola, Madrid: Editorial Católica, p.434:  
-A la Inmaculada Concepción de Cris-
tobal Virués: “y allà un lucero, acá una 
Fuente, y tanta/diversidad de gracias 
/.../ aseguró este Norte el mar dudoso/
con esta Fuente fue la tierra amena”. O 
en el certamen poètic a la Immaculada 
Concepció de València de 1532: ”Vós sou 
la font que Déu a sagelada/y aquel ort 
clos on Ell tant se deporta” (Ferrando, 
p.848). En els goigs predominen temes 
com la llum, la concepció sense pecat 
original, la purea, Espanya i el seu patro-
cini, la relació amb el poble del goig, etc5. 

Este fet fa que els presents goigs si-
guen singulars, però no pot estranyar 
que la comparació de la Verge amb la 
font siga el centre del poema, quan en 
la segona part del XVII es pensava que 
Ontinyent, lloc ric en aigües procedia 
de Font: d’ací ve l’ètim Fontinyent que 
apareix precisament per primera vega-
da en la placa commemorativa de l’inici 
de la construcció de la capella de la Pu-
ríssima del 9 d’abril de 1663: “Ad honore 
suae patronae B. Mariae Verg. In primo 
conceptiones ei immaculatae instat ab 
originali labe praservate FONTINETANA 
pietae mane fabricam a fundamento ere 
XII idus aprilis anno MDCLXIII” (Llora, 
p.354) i quan la mateixa nadala Para la fi-
esta de la Concepción, en la villa de On-
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tiñente diu: “La Real villa de Ontiñente/
sirve en fiestas a Maria... Es clara Ana, su 
Clariano/ en cuya fecunda orilla... /Las 
dos Fuentes de sus armas/ en María sig-
nificant/Fuente de gracia/ (Llora, p.372) 
i les poesies de l’època en general de-
ien que la Verge en ser concebuda sens 
pecat original naixia “bella, pura, limpia, 
santa” (Redondilas de fray Pedro de Pa-
dilla, en Suma Poética, p.433)6

c) Els gojos es componen de 16 cobles, 
la primera o introducció amb dos versos 
més la tornada i la resta amb 6 versos, 
com és normal, més la tornada. Les 
estrofes són heptasíl·labes amb huit 
síl·labes i la rima no és l’habitual dels 
gojos sinó del romanç, és a dir, rima 
assonant en els versos parells, com 
correspon al gènere narratiu del goig 
intentant resumir el fervor popular i de-
manar la protecció de la santa o Verge 
Maria. La tornada és laudatòria buscant 
l’empar dels favors de la Puríssima a 
través de la llum i espill que emanen 
dels cristalls o de l’aigua cristal·lina que 
assedega i cura la necessitat del devot 

o del poble. En cada cobla hi ha un as-
pecte relacionat amb la font i l’aigua: 
pura font/purea aigua/raudals/fonts/
font venturosa/cura de la vila/font que 
sana/font illa Zea/font de Cerdenya 
(deu tractar-se de la font de Rosselló, 
encara que no consta que s’associe a la 
ceguera)/font Clitònia/ font Atamarte, 
o millor Atamante/font d’Itàlia/font 
superior/cerva ferida aigua/netegen 
pecat/aigua de llàgrimes. I van col·loca-
des de manera progressiva fins arribar 
al clímax del poema-goig: 

-l’home és feble i necessita els favors de 
la font que és Maria.
-la verge és més pura que l’aigua i resis-
tent a tota temptació.
-la verge és tan clement  que fertilitza i 
remeia l’home.
-compara la font que és Maria amb 
fonts prodigioses i de faula.
-Ontinyent té la gràcia de la font ventu-
rosa de la Puríssima.
-la vila té sempre el remei que necessi-
ta, fins i tot la pluja quan hi ha sequera.
-la compara amb la font del camp Marci 

que ho cura tot, però a Ontinyent cura 
més encara.
-la Mare de Déu és una font que a di-
ferència de la de l’illa de Zea no ens fa 
oblidar el món.
-la compara amb una font de l’illa de Sar-
denya que cura les males impressions 
que veuen els ulls humans.
-la compara amb la font Clitònia de Grè-
cia que fa avorrir el vi i estimar l’aigua, 
que simbolitzen el pecat i la virtut.
-la compara amb la font Atamarte que 
encén la passió i amor  en Déu.
-la compara amb unes fonts d’Itàlia que 
aprimen l’enginy i posen en disposició 
de témer a Déu.
-diu que de totes las fonts la de la Verge 
pura és la superior.
-la compara amb  l’home que busca el 
conhort de l’amor celestial com la cerva 
ferida. Ací tenim una variació del Salm 
42: “Com la cérvola té deler per les fonts 
d’aigua, també té deler per tu la meua 
ànima, Déu meu. Tot jo tinc set de Déu”.  
I s’hi veu una relació amb la poesia místi-
ca de San Juan de la Cruz i el seu Càntic 
espiritual.
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-entrant ja en la petició a la verge, dema-
na que en l’aigua cristal·lina de la Purís-
sima netegem els humans els nostres 
pecats.
-acaba demanant a la Verge que dóne 
“aigua de llàgrimes”, és a dir, penediment 
dels pecats per a aconseguir el goig diví.

d) Les cites clàssiques i antigues dels 
gojos els trauria l’autor d’alguna de les 
poliantees o miscel·lànies de cites d’au-
tors que eren habituals en l’època, on 
sempre hi havia uns capítols sobre fonts 
meravelloses7. Posem-ne uns exemples:

-tornada “som sedients/d’estos cris-
tals: Hi trobem en el CORDE (RAE): “Tus 
bellezas, hidrópicos, bebieran/y crista-
les, sedientos de cristales/de luces y 
de incendios celestiales” (Francisco de 
Quevedo, Poesies); “Fuente, y en vién-
dola, infinitos se arrojaron, sedientos, 
al cristal de su corriente” (Cervantes, 
Viaje del Parnaso). 

Sedients, és un castellanisme per asse-
degat.

-illa Clitònio. Deu tractar-se de Clitònia 
o Clitòria de l’Arcadia: “la Fuente Clitoria 
de Arcadia causa tanto tedio del vino a 
los que de ella beven que hasta su olor 
les ofende”, en Joseph Vicent e del Olmo, 
(1681), Nueva descripción del orbe de de 
la tierra dedicado a Carlos segundo, 
València: Ioan Lorenzo Cabrera. I també 
“qui ex Clitoria Arcadiae fonte bibunt 
vini raedio afficintur”. 

En les Metamorfosis d’Ovidi apareix un 
personatge anomenada Clitonia (Pierre 
Commelin, (2017), Mitología griega y ro-
mana, Madrid: La Esfera de los Libros.
-Illa de Zea o Cea, pròxima a Negropon-
te, hui en les illes Cíclades, segurament 
en honor de la dona de Júpiter. Ciceró 
deia que en esta illa pel naixement d’una 
estrela es podia jutjar si l’any havia 
de ser bo o roín (en Pero Mexía (1588, 
2003), Silva de varia lección, Madrid: 
Castalia, p.72, 163). Potser se li ocor-
regué esta illa associant Cea al filòsof 

Simònides de Ceos, filòsof tractador de 
l’art de la memòria, i per això parlaria de 
la curació de l’oblit (informació de Rafa-
el Beltran).
-Atamarte a Xipre no existix, però deu 
ser una errada per Atamante, fill d’Èol, 
rei de Tebes o d’Orcòmen, associat a 
l’amor intens, (Manuel Caballero (2015), 
“La assimilación del mito de Atamante a 
los mitos de Medea, Orfeo y Procne”, en 
Minerva 28, p.107-132.

e) La llengua del text podria ser de finals 
del segle XVII a pesar dels molts caste-
llanismes que conté per tres raons:

-perquè els castellanismes que usa com 
adelgazar (el ingenio), agotar, borró 
‘acció indigna’, carinyo, centro, cristal, 
cuidado, ditxós, enfermetat, isla, lu-
ego, pués, manantial, (obsequiar)-os, 
olvit, raudal, sedient, són usats ja per 
eclesiàstics d’esta època (Ayerdi, Pla-
nells, Pere Soler).
-perquè les formes valencianes són 
les de l’època, com ab, atre, corregam, 
infundís, lo ‘el’, nos, nostron, oferixen, 
Ontinient, per a que, plucha, purea, sos. 
Clitònio per Clitònia, potser és o una 
mala lectura de la -a o el tancament de 
la –a final en o, típica d’Ontinyent fins fa 
pocs anys i que encara és motiu de burla 
en els pobles del costat: “La Purissime-
to de plato macisso” (Agullent).

-perquè els frares foren els primers a 
barrejar el valencià i el castellà a causa 
dels seues estudis en llatí i en castellà 
dins dels seus òrdens religiosos.
-Sociolingüísticament, perquè seria rar 
que al XVIII s’escrigueren uns gojos en 
valencià.
Descarte que siga una traducció d’uns 
gojos escrits en castellà com sospitava 
primerament.

3.- En conclusió, estem davant d’uns 
goigs en valencià com era normal que 
es compongueren al segle XVII en honor 
d’un sant o de la verge per a demanar-li 
favors i beneficis al poble fidel. Poste-
riorment, al segle XVIII, s’escrigueren 
pràcticament tots en castellà.
Sorprén que una devoció tan arrelada 
com la de la Puríssima Concepció de 
Maria a Ontinyent no haja creat uns 
gojos en valencià coneguts, musicats 
i cantats per tots des de sempre i que 
s’haguera d’esperar a primeries del se-
gle XX per a tindre i cantar uns gojos a la 
patrona en castellà8. Per tant, o estos o 
uns altres gojos en valencià hi degueren 
existir, oblidats o bandejats per uns al-
tres en castellà durant els segles XVIII o 
XIX. Qui els coneix? On estan?

Notes:

*Dedique este article a l’Associació de la Purís-
sima d’Ontinyent, gràcies a la qual va nàixer fa 
34 anys  esta magnífica revista que tantes vo-
cacions investigadores i literàries ha creat als 
fills d’Ontinyent i de la Vall d’Albaida.

1) També se’n coneixen uns altres en castellà 
d’autor anònim, segurament fets per un fran-
ciscà ”ya que los versículos precedentes a la 
oración litúrgica son propios de la orden seráfi-
ca” (Llibre de festes de la Puríssima, Ontinyent 
1968) d’una època semblant que es cantaren 
l’any 1992, coincidint amb l’any que Vicent Ll. 
Montés Penadés feu el pregó de la Puríssi-
ma, que hui es conserven a l’arxiu musical dels 
Menestrils d’Ontinyent  (informació de Consol 
Rico). I també hi havia uns altres gojos: “Loores 
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en obsequio de la Inmaculada Concepción, pa-
trona de la Virgen de Onteniente” de finals del 
XIX, amb 11 estrofes, de rima abbaac i una tor-
nada de dos síl·labes “Pues sois pura Inmacula-
da desde vuestra concepción”.
2) S’ha publicat molt en relació i honor de la Pu-
ríssima Concepció de Maria. Per exemple: 
Bernabeu, Alfred (2015), “Les primeres festes 
extraordinàries en honor a la Immaculada Con-
cepció (1622) i la primitiva imatge de la Puríssi-
ma (1625), en Almaig, 31,  p.91-96.
Calabuig Olcina, Vicent (1970), Historia de la de-
voción de Onteniente a su patrona, Ontinyent: 
1970
Callado, Emilio (2012), Sin pecado concebida. 
Valencia y la Inmaculada en el siglo XVII, Valèn-
cia: Institució Alfons el Magnànim.
Fullana, Lluís (1997), Historia de la Ciudad de 
Ontinyent, Ontinyent: Caixa d’Estalvis d’Onti-
nyent.
Gandia Vidal, Rafael (2016), Ontinyent la llama 
Purísima, Ontinyent: TExto edit-Associació de 
Festes de la Puríssima.
Gómez Soler, Sergi (2002), “La Puríssima Con-
cepción en Ontinyent”, en Calendario de festes 
de la Comunitat Valenciana. Tardor, València, 
p.295-301.
Juan Llovet, Elvira (2009), Música religiosa en 
los pueblos del Valle de Albaida (del siglo XVII 
hasta los inicios del siglo XX), Tesi doctoral: UV. 
Llora, Antonio (1992), Ontinyent y su historia, 
Ontinyent: Minerva.
Llorens Navarro, Margarita-Català Gorgues, 
Miguel Ángel (2007), La Inmaculada Concep-
ción en la historia, la literatura y el arte del 
pueblo valenciano, Valencia: BV.
Pérez Jorge, Vicente (1979), La música en Onti-
nyent, Ontinyent: Caixa d’Estalvis d’Ontinyent
Tota Pulchra est. Mostra iconogràfica de la Pu-
ríssima a Ontinyent, València: La Nostra Terra, 
2004
3) No s’esmenten estos goigs  en Inma Sanchis 
(1916), “Coneixent l’Arxiu Parroquial de San-
ta Maria d’Ontinent”, Almaig, 32, p.94-90, ni 
l’autora els coneix (informació personal que li 
agraïsc). Per altra banda, no n’hem pogut traure 
clarícia sobre autor ni fonts ni en la bibliografia 
general ni per l’assessorament personal d’il·lus-
tres estudiosos, des de Joan Carles Gomis, Joan 
Oleza, Ignacio Arellano, Rafael Beltran, Eulàlia 
Miralles, Rosanna Cantavella, etc (un sincer 
agraïment a tots per la seua ajuda).
4) Joan C. Gomis (2013), “Docere et delectare: 
Poesia, música i imatge devocionals en defen-
sa de la religiositat contrareformista al darrer 
barroc valencià”, en eHumanista/IVITRA 3, 
p.258-271, ens explica les característiques i la 
finalitat de les estampacions dels centenars 
de gojos en honor a tots els sants que es feren 
al segle XVIII a València i a Espanya. També en 
parla Antoni Comas, p.211-225, en Martí de Ri-
quer (1964), Història de la literatura catalana, 
IV, Barcelona: Ariel.
5) També he buidat les cròniques  de festes de 
la Puríssima de València per si trobava alguna 
cosa relacionada, com Antoni Ferrando (1983), 
Els certàmens poètics valencians, València: Al-
fons el Magnànim, 1983, Juan B. de Valda (1663), 
Solemnes fiestas que celebró Valencia a la In-
maculada Concepción por el secreto decreto 
de NSS Pontífice Alexandro VII,València: Geró-
nimo Vilagrasa i Base de dades de manuscrits 

catalans de l’Edat Moderna, MCEM, IEC.
 6) També en Cançons de l’Asguirlando de la Pu-
ríssima d’Ontinyent, en una de les noves trobem 
el següent: “En el penyó de la Vila,/de la Vila 
d’Ontinyent,/una font hi ha permanent/de plata 
i or, que encandila:/I Déu ses gràcies destil·la/
per eixa font del penó” (Pérez-Jorge, p.396)
7) Sobre les poliantees, vegeu Sagrario López 
Pozas(2000), “Polianteas y otros repertorios 
de utilidad para la edición de textos del Siglo de 
Oro”, en La Perinola, 4, p. 191-214.
8) Una comparació amb els “Gozos a la Purísi-
ma de Onteniente” de 1904, amb 7 estrofes de 
10 versos  de 8 síl·labes amb rima més pròxima 
als gojos: -aab-ccb, mostra clarament  com són 
de diferents:

“Causa de nuestra alegria,
honor de la población.
Gloria a Ti, Virgen María,
por tu Pura Concepción.

 I
Los vítores fervorosos
de tantes generaciones,
que con llantos o canciones
viste a tus plantes llegar,
aún, oh Madre, los evocan
el Clariano en su corriente,
las calles en el ambiente
y el techo de cada hogar.
Aún logras interessar
de este pueblo el corazón.
Gloria a Ti

 VII
Guárdanos, te lo pedimos
por la original pureza
que es alba de tu grandeza
y día de esta Ciudad.
Que nunca desdore el pueblo
con su conducta su historia,
ni aparte de la memòria
la proverbial cristiandat.
Oirás así en toda edad
vibrar esta exclamación.
Gloria a Tí....
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Segons relatava el cronista quar-
tondí D. Federico Sanleón Al-
berola  en els seus “Apunts”, D. 

Emilio Benavent Escuín “es hijo de 
padre quatretondense y la villa le tie-
ne por Hijo Distinguido”   A partir d’ací 
poca cosa més sabem o hem sentit dir 
de la seua nissaga tret d’algun relat co-
mentat en què destacaven una persona 
“del poble” influent o que “podia fer” en 
assumptes relacionats amb la mili, que 
no era cosa menor per als joves en dèca-
des passades, pel fet d’ocupar el màxim 
càrrec religiós en l’àmbit militar i que no 
podia ser altre que D. Emilio.

Siga com siga mai no ha tingut una rela-
ció estreta o directa amb el poble natal, 
o almenys del seu pare, Cipriano Bena-
vent Prats, que el 1904 i amb 28 anys 
feia de criat a Gandia, prova de l’origen 
humil de la família tal i com recalquen la 
majoria de fonts, i de la forta crisi agrí-
cola de principis del XX. Posteriorment, 
ja maridat amb Melchora Escuín Tomàs 
-originària d’un poble de Terol- viuran a 
Valencià entre El Cabanyal i la barriada 
de la carretera de Barcelona, almenys 
durant el període en què Emilio realitza 
els seus estudis oficials de Magisteri a 
la Normal on cursarà els quatre cursos 
de què consta la carrera entre els anys 
de 1928 i 1932

Precedents. Entre dictadures

A dit expedient universitari, i quan s’es-
pecifica, figura Benavent Escuin com 
a natural de València, talment l’origen 
que arrepleguen la pràctica totalitat 
de retalls biogràfics, articles o notes de 
premsa, tots, tret d’una col.laboració del 
butlletí de la diòcesi de Málaga titulat 

“D. Emilio Benavent Escuín” on s’afirma 
que “Había nacido en Cuatretonda (Va-
lencia) el 14 de abril de 1914” . Un article 
sense signar però que havia d’escriure 
algú que n’era coneixedor o n’havia sen-
tit dir de manera directa o per persona 
pròxima a D. Emilio que aleshores, ja 
jubilat, vivia permanentment a Màlaga. 
Correcta la dada o no, sembra un dubte, 
almenys sense veure una nota registral, 
ara bé, el que no sembla ajustar-se a la 
realitat és el dia de naixement que esta 
font situa el 14 d’abril quan se sap que es 
tracta concretament del dia 10 del ma-
teix mes. 

L’origen humil de la seua família, obrera 
i treballadora, l’aproximarà en la seua 
futura tasca de catequesi a la proble-
màtica social i al món de l’obrerisme, des 
del foment del nivell cultural i econòmic 
a la defensa del sindicalisme de la clas-
se obrera en fets com els de la Granada 
dels setantes. I per aquest origen humil 
inicia amb catorze anys la carrera de 
Magisteri després d’aprovar l’examen 
d’ingrés el mes de juny del vint-i-vuit, 
presentant poc després una instància 
perquè se l’admetera a les proves ex-
traordinàries de setembre a fi, diu: “ de 
mejorar la nota para los efectos de la 

D. Emilio Benavent Escuín 
(1914-2008)
Rafael Benavent

Fotografía de D. Emilio Benavent Escuín
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Matrícula de Honor” (27/8/1928) cosa 
que aconseguirà finalment: “y habiendo 
obtenido ... la calificación de sobresa-
liente, que concede, derecho a Matrícula 
de Honor... se sirva ordenar que dicha 
Matrícula de Honor le sea aplicada a las 
asignaturas que comprende el primer 
curso...” Un benefici econòmic que conti-
nua buscant al llarg dels estudis repetint 
voluntàriament alguna convocatòria per 
tal de pujar nota, aconseguint, per exem-
ple, acabar el darrer curs de 1931-32 (4t), 
amb 8 excel.lents i un aprovat, notes que 
bé li permetrien continuar els estudis de 
llicenciatura a Madrid.

I si l’extracció humil li donava una major 
conscienciació envers la problemàtica 
social, el magisteri i la pedagogia l’ajuda-
rien en el camp de l’educació, formació 
i promoció de les classes menys afavo-
rides, la creació d’escoles i formació de 
mestres rurals. Però abans D. Emilio, 
gràcies al seu expedient continuaria be-
cat amb matrícula gratuïta i dos-centes 
pessetes mensuals, els diferents cursos 
de Filosofia i Lletres (secció de Pedago-
gia) a la Universitat Central de Madrid, 
on fou deixeble d’Ortega i Gasset i com-
pany, entre d’altres, de Julián Marías i de 
Ruiz Giménez amb qui participà en els 
anomenats «círculos de vanguardia».

Així, segons el testimoni de Maria Rosa 
Alonso, Benavent formava part del grup 
d’estudiants que publicaven la revista 
“Cuadernos de la Facultat” els quals per-
tanyien, segons diu, “a la generación de la 
guerra civil”. També formava part, segons 
altre testimoni, d’un grup d’estudiants, 
alumnes d’Ortega i Gasset, coneguts 
com “los siete magníficos”. Una sòlida 
formació cultural i intel.lectual com 
demostra el fet que fóra designat per 
a formar part de la Junta de Relacions 
Culturals depenent del Ministeri d’Exte-
riors de la zona nacional o sublevada l’any 
1938, tot i que no acceptaria l’encàrrec.

Una formació que inclouria, una vegada 
acabada la Guerra Civil i a instàncies del 
cardenal Herrera Oria, per tal d’enllestir 

els plans d’Estudis Socials de l’Església, 
l’estudi de Hegel i Marx, fet que recorda 
particularment: “A partir de entonces no 
me han quedado ganas de volver a leer 
aquella literatura que, al menos para mí, 
me resultaba pesadísima” 

Cal dir d’antuvi que durant l’etapa repu-
blicana Benavent Escuín també partici-
paria en les proves de selecció de mes-
tres “cursillistes” realitzades a València 
el 1933 per a l’ingrés en el Magisteri Pri-
mari, obtenint la tercera puntuació. Així 
el Diario de Valencia de 13-XI-1934 recull 
la destinació de mestre de la secció de 
Montcada que pel que sembla no arriba-
ria a ocupar.

Finalment, Ezequiel Benavent que for-
mava part de la quinta del 35 i s’hi tro-
bava destinat en un primer moment al 
curs d’estrangers del Ministerio de Edu-
cación Nacional, fou mobilitzat passant 
al cos d’Artillería Pesada núm. 3. un 20 
de maig de 1938, participant així de la 
guerra pel bàndol sublevat. 

Emilio Benavent Escuín. De la Dictadu-
ra a la Democràcia

Acabada la contesa civil ingressa a la 
Universitat Pontifícia de Comillas doc-

torant-se en Teologia, rebent l’ordena-
ció sacerdotal un 18 de juliol de 1943 a 
la diòcesi de Vitòria-Gasteiz, territori 
basc on la seua família, amb un germà 
menor, Ramiro, ja s’havia traslladat en 
data indeterminada. A partir d’ací inicia 
una llarga i fructífera carrera sacerdotal 
per territori andalús, concretament a la 
diòcesi de Málaga, la seua terra d’adopció.

Una carrera religiosa que té com a mo-
llons destacats una canongia de la ca-
tedral de Málaga per oposició en 1946, 
bisbe auxiliar del cardenal Herrera el 
1954, diòcesi de la qual serà titular el 
1967 per la renúncia del cardenal. Poc 
després, 20-08-1968, será nomenat 
arquebisbe coadjutor de Granada amb 
dret de successió al titular Rafael Gar-
cía y García de Castro, delicat de salut 
aleshores. Successió que s’hi produí 
un 3-02-1974 en què passava a ser-ne 
el titular de l’arxidiòcesi Granadina. Fi-
nalment i en maig de 1977 fou nomenat 
vicari general de l’Estat amb rang de ge-
neral de divisió. Càrrec del qual dimitirà 
per motius d’edat (pas a la reserva) un 
27-10-1982, poc abans de les eleccions 
generals d’aquell mes.

Altrament D. Emilio, Doctor en Teologia, 
Llicenciat en Filosofia i Lletres i Mestre 

D. Emilio Benavent junto al Cardenal D. Ángel Herrera  Oria
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de la Normal de València, havia iniciat 
la seua llavor pastoral a Málaga ciutat 
com coadjutor de la parròquia de San-
tiago, capellà de l’exèrcit de l’Aire al ma-
teix temps que el Ministeri d’Educació 
el nomenava professor d’Ensenyament 
Mitjà de l’Institut de Batxillerat de la 
ciutat, on va ser també professor i rec-
tor del Seminari Diocesà, rector de S. 
Patricio a la barriada obrera de Huelín 
(on descansa el seu cos). També partici-
pà en el Concili Vaticà II (1962), doctrina 
renovadora de la qual fou fidel seguidor; 
membre de diferents comissions de la 
Conferència Episcopal, president de la 
Fundació Pau VI…

D’ençà que cessà del càrrec de vicari ge-
neral castrense l’arquebisbe, ara emèrit, 
titular de Maximiana in Numidia fins al 
1998 en què fou acceptada la seua re-
núncia residí a Màlaga col.laborant en 
la parròquia de Sant Gabriel fins el seu 
traspàs, 4-01-2008, vora els 94 anys. 
Les seues despulles descansen a la par-
ròquia de Sant Patricio.

Els fets de Granada

Persona de sòlida formació intel·lectual, 
gran coneixedor de la doctrina marxista 
i sensible als moviments socials i obrers 
com ho demostra el fet que en les va-
gues de la construcció que es produïren 
a Granada l’estiu del 70, reprimides amb 
gran violència policial (hi hagué tres 
obrers morts), va escriure una carta 
pastoral on condemnava la brutalitat de 
la policia i defenia els sacerdots obrers 
que eren atacats per la premsa del “Mo-
vimiento”. Allò va irritar els extremistes 
del règim, més encara quan el nostre 
prelat demanava per als obrers mitjans 
on poder presentar les seues reivindi-
cacions a la vegada que permetia que la 
catedral fóra refugi dels treballadors en 
lluita, “El 28 de julio, el arzobispo de Gra-
nada, Benavent Escuín, hasta entonces 
considerado como conservador, publicó 
una carta pastoral en la que condenaba 
la brutalidad de la policía y defendía a 
los sacerdotes obreros que habían sido 
atacados por los diarios falangistas.” 

Pocs anys després, i a les acaballes del 
règim franquista, el malestar social es 
feia sentir de nou a Granada i la darre-
ra setmana d’abril de 1975 es produïa: 
“El encierro en la curia de 35 obreros 
con dos sacerdotes entre ellos a causa 
del malestar social por el paro. Los dos 
sacerdotes fueron encarcelados en Ca-
rabanchel. El arzobispo, con el apoyo 
del Consejo del presbiterio, se mantuvo 
firme frente a la policía, apoyó la causa 
de los trabajadores, defendió y alabó a 
los curas obreros y estuvo cerca de los 
multados por algunas homilías, como de 
los damnificados en la costa.

El colp d’estat de febrer del 81

Malgrat l’afectació de la llei de pas a la 
reserva comentats s’ha suggerit també 
que, el motiu de la dimissió del càrrec de 
vicari castrense es relaciona amb què ni 
la Conferència Episcopal Espanyola de 
la qual també en formava part, reunida 
en aquells mateixos moments, sent ell 
un dels presents, ni particularment com 
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(que tampoco es exactamente que 
perdiera, según ha entredeclarado a 
este periódico)”.

Altre testimoni declara que: “Cuando se 
produjo el intento de golpe el 23 de fe-
brero de 1981, Emilio Benavent era uno 
de los reunidos en la Conferencia Espi-
copal. A la pregunta “¿tiene usted algo 
que decir como vicario castrense?” res-
pondió, llamando apresuradamente a su 
chófer, con un “vámonos, por si nuestra 
presencia fuera necesaria”.

Ezequiel Emilio Benavent Escuín

Aquest sembla el nom complet del nos-
tre protagonista, amb l’Ezequiel de pri-
mer tal com marcava la tradició d’acord 
amb el santoral del dia en què va nàixer, 
10 d’abril sant Ezequiel, nom aquest, ge-
neralment sense l’Emilio, que apareix a 
la documentació i publicacions oficials 
consultades, i signatura personal uti-
litzada en documents, almenys fins a 
1944. En alguna referència posterior 
apareix citat com Ezequiel Emilio Be-
navent, per exemple com participant en 
el XIX Congrés Mundial de Pax Romana 
de 1946), també en cites d’excompanys 
o d’investigadors podem trobar Ezequi-
el o Emilio E. Benavent, ja que així és 
com l’havien conegut. A partir dels anys 
quaranta, i com si el final de la guerra 
marcara un canvi, l’Emilio pràcticament 
serà l’únic que l’dentificarà la resta de la 
seua vida.

A Quatretonda

De l’arxiu municipal, i gràcies a l’in-
vestigador local Jesús Tarrasó, tenim 
constància de l’entrada d’una carta 
enviada per part d’un particular fill del 
poble en què alerta l’alcalde del recent 
nomenament episcopal d’Emilio Be-
navent Escuín, de qui diuen és natu-
ral de Quatretonda, cosa que caldria 
comprovar per part de l’ajuntament 
fent les oportunes averiguacions, tot 
posant-se en contacte amb el referit 
personatge.

Gestions que molt possiblement s’hi 
dugueren a terme i que donaren com a 
resultat allò que arreplega el cronista 
local, és a dir, que D. Emilio Benavent 
Escuín com s’ha dit, és fill de pare quar-
tondí i la vila el té per fill distingit. 

Notes:

1.  Federico Sanleón Alberola. Apuntes mono-
gráficos de Quatretonda. Biblioteca Quatre-
tondenca-bq21, p.29 any 2000
2.  Arxiu Històric de la Universitat de València. 
Magisteri, núm 2387. Expedient 285/18
3.  “D. Emilio Benavent Escuín”. Diócesis, Málaga 
3-11-2002 pag. 6.
4. Gaceta de Madrid, núm 271 del 28-09-1934, 
p.2807
5. Arxiu Històric de la Universitat de València. 
AHUV, Ibidem
6. MUÑOZ SORO, JAVIER. Joaquín Ruiz Gimé-
nez o el católico total (Apuntes para una biogra-
fia política e intel·lectual hasta 1963. Pasado y 
Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 
5, 2006, pp. 259-288
7. El Día Digital. Domingo 6 de mayo de 2001
8. DELGADO LÓPEZ-ESCALONILLA, LOREN-
ZO. Imperio de papel. Acción cultural y política 
exterior durante el primer franquismo. CSIC, 
1992 p.154
9. El País, jueves 30 de septiembre de 1982.
10. AHUV. Magisteri EP/1018
11. BOE, núm 578 de 22-05-1938 pàg. 7461).
12. LUÍS ALBERTO CABRERA Y PÉREZ. Mujer, 
Trabajo y Sociedad (1939-1983). Fundación F. 
Largo Caballero, 2005 p.203
13. Ideal de Granada, 7-01-2008. També PRES-
TON, PAUL, España en crisis: Evolución y deca-
dència del régimen de Franco. Fondo de Cultura 
Económica, 1978       
14. El País, sábado 7 de marzo de 1981
15. El País, jueves 30 de septiembre de 1982

a general castrense,  es va manifestar 
clarament en defensa de la democràcia 
tal com va declarar l’escriptor Francisco 
Umbral:

“...los obispos andaban muy enmo-
gollonados contra  Fernández-Or-
dóñez  y el divorcio. Han sido en 
eso claros, tajadores y enemigos. 
Como está mandado. Luego, a la 
hora de pronunciarse sobre/contra 
el pistoletazo a las libertades, a la 
democracia, al libre albedrío que la 
Iglesia predica, han estado, una vez 
más, remisos e imprecisos. Por fin 
han condenado la cosa en términos 
generales que, bien mirado, servi-
rían igual aplicados a la inversa, en 
caso de que hubiese ganado Tejero 
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0.- La cançó popular es podria 
considerar com el fenomen mu-
sical que naix d’un individu o una 

col·lectivitat de forma anònima i encara 
que pot tindre uns inicis cultes poste-
riorment es popularitza. Les cançons 
populars es transmeten i han arribat 
fins a l’actualitat a través de l’oralitat 
que pot anar unida al costumisme i la 
identitat d’un poble o una societat, se-
gons Fermín Pardo. 

La cançó popular sovint es denomina 
també tradicional ja que aquesta im-
plica la «transmissió, normalment oral, 
de fets històrics, de coneixements, de 
creences o de costums, feta de genera-
ció en generació» (DNV) mentre que po-
pular sols indica que està elaborat pel 
poble. Però malgrat aquesta distinció 
s’utilitza més el mot popular que no tra-
dicional. Altra paraula que també s’uti-
litza per a referir-se al món de la tradi-
ció és folklore: «Conjunt de tradicions, 
costums, llegendes, rondalles, refranys, 
danses, cançons i altres manifestacions 
de la cultura popular» (DNV). En l’actua-
litat el significat d’aquesta paraula s’ha 
desvirtuat i s’utilitza exclusivament per 
a referir-se als espectacles, s’han deixat 
de banda la resta d’aspectes inclús l’àm-
bit de la investigació.

Es poden fer diferents classificacions 
de la cançó popular valenciana, però se-
gons Fermin Pardo podem dividir-la en 
dos grans grups: la música tradicional 
religiosa i la música tradicional profana. 
Esta distinció es du a terme depenent 
dels cants o les melodies que s’utilit-
zen en ocasions concretes i que té en 
compte la forma de vida tradicional de 
les generacions anteriors i inclús de les 

actuals. Dins la música tradicional re-
ligiosa trobem els cants d’Advent i de 
Nadal, cants religiosos, cants de rogati-
va, entre altres. A la música tradicional 
profana hi ha música profana per a car-
nestoltes, els cants de treballs agríco-
les, cants infantils o de reunió. 

Al llarg del temps diferents autors com 
Salvador Seguí o Fermín Pardo entre 
altres han dut a terme una recollida de 
cançons populars, el que s’anomenen 
cançoners. D’aquestes cançons s’han 
fet estudis i han sigut publicats poste-
riorment amb l’objectiu que aquest pa-
trimoni tinga una pervivència al llarg de 
les generacions posteriors a banda de 
conèixer amb més profunditat les ca-
racterístiques del parlar de cada zona. 
Aquests cançoners poden ser d’un po-
ble, d’una comarca o de territoris més 
amplis, alguns exemples d’aquests po-
den ser el Cançoner de Guadassuar 
d’Agustí Roig, o també El cancionero 
musical de la provincia de Alicante, de 
Salvador Seguí, el primer que se centra 
en una localitat concreta de la zona de 

la Ribera Alta, o el segon que abraça una 
part del territori valencià molt més àm-
plia. 

A Aielo de Malferit n’hi ha el llibre Músi-
ca y tradición en Ayelo de Malferit. Des-
de los orígenes hasta 1990, de M. Elvira 
Juan Llovet, que se centra principalment 
en l’anàlisi musicològica de les cançons. 
A més a més fa una classificació de les 
cançons en diferents temàtiques com 
les cançons de Nadal, de Pasqua, de ba-
teig o de bressol.

1.- He fet una recollida de cançons 
a Aielo de Malferit amb l’objectiu de 
veure quantes cançons es mantenen 
vives encara. La recollida s’ha realitzat 
a través de les entrevistes als veïns de 
la localitat normalment sols, malgrat 
que algunes vegades s’han ajuntat més 
d’una persona perquè era més fàcil per 
a recordar les cançons.

El nombre total d’entrevistats ha sigut 
de tretze persones majoritàriament el 
perfil d’entrevistat correspon a dones, 

La cançó popular a Aielo de Malferit
Eric Nadal
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un total de nou han sigut les entrevis-
tades en una franja d’edat d’entre els 
seixanta-cinc fins els noranta-quatre. 
Les dones han resultat ser les que més 
recorden les cançons que cantaven de 
menudes, de joves o que escoltaven 
cantar als seus pares i iaios. D’altra ban-
da, també s’han entrevistat a alguns ho-
mes, un total de quatre, la majoria d’ho-
mes preguntats recordaven molt poc 
d’alguna cançó puntual o pràcticament 
ninguna. L’edat dels homes entrevistats 
va des dels cinquanta-quatre fins els se-
tanta-sis. 

El perfil d’aquestes persones és de tre-
balladors, generalment del camp, de la 
vinya, de la sarga o del forn de vidre, per 
tant la seua formació és molt bàsica o 
inclús inexistent, ja que des de ben joves 
van haver d’anar a treballar.

Altres fonts que també s’han consultat 
han sigut els llibres de festes de Moros 
i Cristians d’Aielo de Malferit, els llibres 
de la festa del carrer Sant Llorenç i en 
especial, una partitura manuscrita de 
la Biblioteca Valenciana signada per M. 
Maluerda, que porta per títol Cantos 
populares de Navidad i que conté tres 
nadaletes que es van recollir a Aielo de 
Malferit l’any 1908. 

El document sols té una partitura on 
apareixen les cançons musicalitzades 
i també la lletra. Consta de tres na-
daletes, malgrat que pareix que hi haja 
quatre, però les dos primeres estrofes 
formen part de la mateixa cançó. A la 
partitura únicament s’ha escrit la part 
de la veu i no hi ha ni piano ni altres ins-
truments per a acompanyar-les, encara 
que a final del número dos s’indica car-
rancs i simbombes, la primera cançó 
està escrita tota en castellà, la segona 
barreja el valencià i el castellà i l’última 
està íntegrament en valencià, aquestes 
cançons són les següents: 

Esta noche es nochebuena,/ y no es 
noche de dormir,/ que María va de par-
to/ y a las doce ha de parir,/ ha de parir.

Y dijo Melchor,/ toquen toquen los ins-
trumentillos,/ y alégrese el mundo/ que 
ha nacido Dios,/ que ha nacido Dios,/ el 
mismo Dios.
Aquí venimos cantando,/ con contento 
y alegria/ a que nos traiga el arguilan-
do/ la señora María.
Toquen toquen los insturmentillos/ y 
alegrese el mundo/ que ha nacido Dios/ 
ha nacido Dios.

Ya vienen los reyes/ por la costereta/ 
y al niño le traeran/ una camiseta. 
Anem anem a Betlem/ que la nit és 
bona/ anem anem a Betlem.

Estes festes de Nadal/ les dones són 
matineres/ unes p’a matar el gall/ i al-
tres p’a fer-se les celles.

La segona estrofa i l’última de la prime-
ra cançó (Toquen toquen los instrumen-
tillos) apareix també a la nadaleta que 
encara hui es canta a Aielo de Malferit 
Dones no tingueu perea. En aquesta 
cançó apareix el mot arguilando, actu-
alment al poble es diu asguinaldo, es 
pot apreciar l’evolució que fa aquesta 
paraula. Llevat d’aquesta estrofa que 
encara es manté i la gent la canta, els 
entrevistats no recorden la resta de 
cançons que s’han transcrit i que es van 
recollir el 1908. 

En quant a les altres dos cançons d’una 
banda està Ya vienen los reyes, aquesta 

cançó també es canta a altres pobles 
pròxims a Aielo com Agullent, d’altra 
banda l’última cançó Estes festes de 
Nadal escrita en valencià, fa una crítica 
a aquelles dones que s’havien d’alçar 
prompte a arreglar casa i preparar el 
menjar i d’altres que ja ho tenien tot fet. 

2.- El número total de cançons recopi-
lades a través de les entrevistes és de 
quaranta, d’entre totes aquestes se n’ha 
elegit un nombre determinat per a dur a 
terme l’anàlisi, els criteris que  s’ha se-
guit és pel grau de coneixement o per-
què són representatives d’alguna festi-
vitat rellevant, d’alguna època de l’any 
concreta o amb alguna importància per 
a la localitat. 

a) Un exemple de les cançons analitza-
des és la nadala Dones no tingau perea: 

Dones no tingau perea/ de pujar ixes 
escales/ i abaixar la falda plena/ de 
castanyes i avellanes/ de castanyes i 
avellanes. 
Perico Melxor1/ lo que toquen són els 
sturmentillos/ que ha nacido en niño/ 
y ha nacido Dios/ el otro Dios, el otro 
Dios2. 

Aquesta cançó és de les més recorda-
des pels veïns d’Aielo i forma part de 
les cançons de Nadal, concretament 
s’utilitzava per a demanar l’asguinaldo. 
En aquesta activitat el que es feia era 
cantar per les cases del poble els dies 
abans de Nadal i també el dia de Reis, 
principalment eren els xiquets qui ho 
duien a terme. L’asguinaldo podia anar 
acompanyat per instruments, gene-
ralment elaborats manualment amb 
elements quotidians com per exemple 
botelles d’anís de la fàbrica de licors del 
poble. Les retribucions per cantar les 
nadales per les cases podien ser, fruits 
secs, taronges o inclús monedes. 

Elvira Juan també recull al seu estudi 
del cançoner d’Aielo de Malferit aques-
ta cançó però és més extensa i mostra 
algunes diferències respecte les dos 
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estrofes que he recollit a les entrevis-
tes. A Aielo s’ha anat perdent el costum 
de demanar l’asguinaldo per les cases i 
per tant és possible que al no cantar-la 
s’haja perdut la major part de la cançó. 
La versió recollida per Elvira Juan és la 
següent:

Aquí venimos cantando/ con alegría y 
placer/ que nos saquen aguinaldo/ don 
Joaquín3/ y su mujer. 
Perico, Melchor,/ lo que tocan los ins-
trumentillos/ anuncian al mundo/ que 
ha nacido Dios/ el niño Dios, el niño 
Dios.
El Jesuset de Nadal/ ha nascut a mitja 
nit.4

La pandorga és un perol/ i el reclam un 
tros de llanda/ i la pell és de conill/ i el 
tocador és de canya. 
Perico, Melchor...
Dones no tingueu perea/ de pujar eixes 
escales/ i baixar la falda plena/ de cas-
tanyes i avellanes.
Perico, Melchor...
Esta casa sí es casa/ casa de buenas 
paredes/ aquí está el oro y la plata/ y la 
flor de las mujeres.5

Perico, Melchor...

Si es para atenció al tercer vers de la 
primera estrofa es diu aguinaldo, a la 
versió de 1908 que s’ha comentat pri-
merament deia arguilando, i actualment 
asguinaldo, es pot apreciar l’evolució de 
la paraula al llarg del temps. 
 
Cal destacar que la gran majoria de les 
estrofes estan en castellà, excepte dos 
que estan cantades en valencià més 
l’estrofa de dos versos, al respecte fa 
el següent comentari Elvira Juan (2003: 
107), «Es digno de destacar que en estos 
villancicos hay estrofas en castellano y 
otras en valenciano, y así ha sido desde 
tiempo inmemorial, a pesar de que el 
habla normal del allí ha sido el valencia-
no. Esto se observa en gran parte de las 
canciones».
 
Al Cancionero poular de la provincia de 
Valencia s’ha observat que hi ha algunes 

versions semblants a aquesta cançó. 
Aquestes són paregudes a la primera 
estrofa de la versió que he recollit a Aie-
lo, la segona estrofa cantada en castellà 
no apareix en ninguna d’aquestes versi-
ons: 

Pinet: Dones no tingau perea / dones no 
tingau perea/ d’abaixar bones faldaes/ 
de coques i pastissets/ i penjolls de bo-
tifarres/ i penjolls de botifarres.
El Genovés: Dones no tingau perea/ de 
pujar dalt les andanes/ i abaixar les fal-
des plenes/ de penjolls de botifarres. 
Que le den y que no le den/ el asguilan-
do,/ pascua de cabo de año.
Benimodo: Dones no tingau perea/ 
D’abaixar la falda plena/ De castanyes i 
avellanes/ I un rastre de botifarres/ I un 
rastre de botifarres.

Deguda a la importància de la temàtica 
del menjar he elaborat la següent gra-
ella per a veure millor en quin poble es 
parla de cada tipus de menjar:

grans dels poble els dies 8, 9 i 10 d’agost. 
Durant aquest període es nomenaven 
alguns càrrecs com l’alcalde de festes 
que s’encarregava de buscar les pare-
lles de balladors o el cap de dansa que 
era el terme per anomenar la parella 
que obria el ball i el dirigia, solien ser 
parelles de veterans formades sobre-
tot per gent gran. Aquests no ballaven 
els fandangos sols feien la cadena, una 
de les peculiaritats i dificultats que té 
la dansà d’Aielo, la cadena que a dia de 
hui continua mantenint-se (Juan Llovet 
2003: 154).

Els versos que més recorden els veïns 
d’Aielo de la dansà són: 

Assomeu-se, assomeu-se/ a les por-
tes/ i voreu i voreu/ que revoltes.
Assomeu-se assomeu-se/ als balcons/ i 
voreu i voreu/ que cançons. 

La lletra fa un reclam a la gent del poble 
perquè vaja a veure les danses, ho ve-
iem als dos primers versos de les dos 
estrofes. Elvira Juan recull una versió 
molt més extensa al seu llibre i que po-
dria tindre una correlació amb la vida 
del poble, aquesta és la següent:

A ballar les danses/ al carrer major/ ei-
xirà Mai Teresa/ en el seu mocador.
Mocador de seda/ sabatilles de xarol/ 
calces blanques calades/ per a fer el 
farol.
A ballar les danses...
Mocador de seda/ i vestit de paper/ tot 
això qui ho paga/ el senyor peroler.
El senyor peroler/ és un home molt 
gros/ que va per les teulades/ rosegant 
un os.
A ballar les danses...
Mocador de seda/ i vestit de paper6/ 
tot això qui ho paga/ el senyor torroner. 
El senyor torroner/ és un home molt ric/
sempre va pel carrer/ rosegant caon-
fits7.
Assomeu-se, assomeu-se/ a les por-
tes/ i voreu i voreu/ que revoltes.
Assomeu-se assomeu-se/ als balcons/ i 
voreu i voreu/ que cançons. 

Com es pot apreciar, el menjar més re-
petit en totes les cançons són les boti-
farres, de quatre cançons es diu en tres. 
Després es parla de castanyes i ave-
llanes en dos ocasions i finalment en 
última posició estarien les coques i pas-
tissets, que sols es diuen a una. L’època 
del Nadal es considerava com una de 
les festes grosses i per tant era molt 
típic en aquesta època elaborar molt de 
menjar, fer matances i recol·lectar fruits 
secs, d’ací la rellevància del menjar en 
les cançons de Nadal.

b) Altre exemple seria la lletra de les 
danses, el ball més emblemàtic dels va-
lencians es ballava a Aielo de Malferit 
durant tres dies seguits i eren concre-
tament els dies posteriors a les festes 
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A un article publicat per M. Jesús Juan i 
Alicia Martí al llibre de festes del carrer 
Sant Llorenç del 2017 que du per títol, 
Un poc d’història de les danses d’Aielo 
es recull una entrevista a Elvira Juan que 
parla de les quatre primeres estrofes 
de la dansà, on diu que el Perolero era un 
home d’Aielo que sí que va existir i que 
tenia aquest malnom, aquest ballava les 
danses i a més feia de cap de dansa. En 
quant a la dona de la qual parla la cançó 
Mai, Juan afirma que feia referència a 
la comare del poble en aquell moment, 
Maria Requena que era la parella de ball 

del Perolero i a més a més els dos vivien 
al carrer Major.  
Altres versos que els aieloners també 
canten i que tenen relació amb les dan-
ses són:
A ballar les danses/ al carrer major/ 
amb un plat de tomaques/ p’a el senyor 
retor. 

Aquesta estrofa està molt estesa arreu 
del territori valencià, es canta a molts 
pobles i és molt probable que es canta-
ra a Aielo per gent d’altres pobles que 
la coneixia i els aieloners començaren 

a cantar-la, però cal afegir que aquesta 
estrofa sols la coneix la gent com una 
simple cançó i que no forma part de la 
lletra de les danses ja que l’oficial seria 
la que va recollir Elvira Juan i apareix al 
seu estudi. Alguns exemples dels po-
bles on també es canta, entre molts al-
tres i que apareix recollit al CanPop són 
els següents: 

-Banyeres de Mariola: A ballar les dan-
ses/ al carrer major/ i un plat de toma-
tes/ p’al senyor Retor.
-El Pinós: I a ballar les danses/ a la re-
placeta/ i un plat de tomates/ p’a la se-
nyoreta/ I a ballar les danses/ al carrer 
Major/ i un plat de bacores/ p’al senyor 
retor. 
-Xàbia: A ballar les danses/ al carrer 
major/ un plat de tomaques/ p’al sentor 
Retor.
-Algemesí, Alginet i Guadassuar: A ba-
llar les danses/ al carrer major./ Un plat 
de tomaques/ p’al senyor Retor.

c) Altra cançó rellevant per al poble 
d’Aielo de Malferit és la jota o Arago-
nesa, segons Elvira Juan es cantava i 
ballava en les reunions que es feien a 
les cases i que les anomenaven guitar-
raes, aquestes s’acompanyaven amb 
guitarres, guitarrons o bandúrries (Juan 
Llovet 2003: 171). La cançó que es canta 
actualment al poble i que s’ha recollit és 
la següent:

I a ta mare l’han vista/ en el port8 de 
Canals/ agussant-se la falda/ i ense-
nyant els brials.
I a tu que t’ha entrat/ i a mi que m’ha ei-
xit/ en esta setmana/ un nóvio ben ric. 

Aquesta estrofa és molt recurrent en 
moltes jotes però varia el lèxic depe-
nent de la zona geogràfica en què es 
canta, alguns exemples que s’han trobat 
al Canpop són els següents:

- Elx: A ta mare l’han vist/ en el barranc 
de l’a[l]jub,/ en les faldes a l’aire/ ense-
nyant l’apaput9.
- Alacant: A ta mare l’han vist/ en el bar-
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ranc de l’Aissut,/ en la música al costat,/ 
i esperant l’apuput.
- Crevillent: A ta mare l’ha vist[a]/ en el 
barranc de l’aljub,/ en les faldes al cap/i 
ensenyant l’apaput.

Elvira Juan també va fer un recull 
d’aquesta cançó i mostra algunes di-
ferències de quan ella la va recollir a la 
versió que s’ha recollit a l’actualitat: 

La aragonesa señores,/ la aragonesa 
señores,/ nadie la sabe bailar;/ sólo los 
marineritos/ que navegan por el mar./ 
La aragonesa señores. 
A mi que m’ha entrat/ a mi que m’ha ei-
xit/ en esta setmana/ un nóvio ben ric.
Un nóvio ben ric/ un nóvio ben ric/ a mi 
que m’ha entrat/ a mi que m’ha eixit. 

La lletra de les dos últimes estrofes 
també es canta en altres pobles com és 
el cas dels següents: 

- Alacant: A tu que t’ha entrat,/ i a mi que 
m’ha eixi[t]. /I en esta se[t]mana,/ un no-
vio ben ric.
-La Foia (Elx): I a tu que t’ha entrat?/ I a 
mi que m’ha eixit?/ en esta setmana/ un 
nóvio ben ric.
- Pedreguer: I a tu que t’ha entrat/ i a mi 
que m’ha [e]ixit/ i a mitjan setmana/ i un 
nóvio ben ric.
 

Per a completar l’Aragonesa ja que 
consta de set passades, s’han afegit al-
gunes estrofes: 

Fadrinets i fadrinetes/ una cosa vull 
cantar/ esta és la jota d’Aielo/ que és 
molt bona10 de ballar.
La mare que tinga filles/ que se les sà-
piga guardar/ que són com les peladi-
lles/ molt dolcetes de menjar. 

Aquesta última estrofa també es canta 
en altres pobles: 

- Tibi: La mare que tinga filles,/ que les 
sàpiga guardar,/ que són bones pela[d]
illes/ i són bones de menjar.
- Cocentaina: La mare que tinga filles,/ 
que se les sàpiga cuidar,/ que són com 
les peladilles/ que serveixen p‘a xuplar. 

Per a finalitzar la cançó es canta: 

La despedida vos done/ per a tots en 
general/ primer per l’amo de casa/ p’a 
que no li sàpiga11 mal.

Aquesta jota, després de molt de 
temps, va ser recuperada per diferents 
components del grup de danses La So-
lana. Junt amb la recuperació de la jota 
també van recuperar la dansà típica del 
poble i l’U d’Aielo. Aquests dos balls es 

van presentar davant de la població el 
1986 coincidint amb la novena edició de 
l’Aplec de danses de la Vall d’Albaida, un 
dels més antics del País Valencià (1978- 
fins l’actualitat) que es va celebrar a 
Aielo de Malferit. 

En la primera investigació que es va fer 
d’aquests balls i en especial de la jota 
duta a terme per diferents dones del 
poble com Maria Chapí, Maruja Apari-
ci o Maria José Belda en companyia de 
l’ajuda de Fermín Pardo entre els anys 
1984 i el 1986, la lletra que la gent recor-
dava i que es va recollir és la següent:

Si vols que et guarde cabres/ ompli el 
saquet de pa/ que les figues ja s’aca-
ben/ i raïm ja no hi ha. 
I a tu que t’ha entrat...
I en este carrer que estem/ tiren aigua 
de tramussos/ per això hem de dir/ que 
és el carrer dels matxutxos12. 
I a tu que t’ha entrat...
Sempre venies darrere/ que t’ense-
nyara cançons/ i ara que en sé de boni-
ques/ t’amagues pels carrerons. 
I a ta mare l’he vista...

Aquesta versió intercala les tornades 
que la gent encara canta amb una lletra 
que ninguna persona dels entrevistats 
ha recordat i que tampoc es canta en la 
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versió actual de la jota. Totes aquestes 
estrofes fan tornada tant en el primer 
com en l’últim vers. L’última estrofa s’ha 
de remarcar que també es canta en l’U 
d’Aielo. 

Per a recuperar l’Aragonesa es va fer un 
treball molt important als anys 80, s’ha 
pogut veure com aquesta cançó s’ha for-
mat a través del record de moltes perso-
nes i de l’interés d’altres. En l’actualitat 
continua interpretant-se amb la lletra 
que va recollir Elvira Juan i la lletra que 
s’ha anat afegint per a completar-la com 
s’ha indicat ja, també continua ballant-se 
amb els passos que es van aconseguir 
recordar en el seu moment, uns passos 
característics de les jotes, molts senzills 
i típics dins del repertori valencià.

3.- L’objectiu principal d’aquest estudi 
ha sigut recuperar una part de la cultura 
popular d’Aielo de Malferit i de la histò-
ria del poble, d’altra banda també seria 
interessant que aquest estudi suscite 
interés al conjunt de la societat valen-
ciana i tant de bo els anime a recollir 
la tradició oral del seus pobles i que no 
deixen que es perda part dels seus orí-
gens com a poble i dels nostres com a 
valencians.  

També serà interessant l’aportació de 
més cançons que facen més complet 
aquest estudi, inclús seria interessant 
que es comparen les cançons recollides 
amb altres similars de la resta de terri-
toris del domini lingüístic català, no sols 
per veure les diferències lingüístiques 
sinó també per veure les diferències en 
els costums de vida.

Totes les cançons que provenen de la 
tradició oral mostren vivències amoro-
ses i personals, mostren burles o críti-
ques, també mostren costums, festes, 
jocs i activitats religioses, en definitiva 
mostren la forma de viure, la forma de 
ser d’un poble, no hi ha major tresor que 
aquest i per tant no es podem deixar 
que caiga en l’oblit, és el nostre deure no 
deixar que es perda. 
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Notes.-
1. Perico Melxor: altres versions diuen, Perico 
Manxon. 
2. Algunes de les persones entrevistades van 
dir: el mismo Dios, el mismo Dios. 
3. Ací, segons Elvira Juan, es deia el nom de 
l’amo de la casa on es cantava. 
4.  Ací falten dos versos que no es recordaven 
en el moment en què es va recollir la cançó. 
5.  Segons apunta Elvira Juan, aquesta estrofa 
es cantava sols si es donava l’asguinaldo. 
6. Paper: segons Elvira Juan també es deia par-
quet.
7. Caonfit és la forma que apareix al llibre d’Elvi-
ra Juan, és possible que aquest mot no s’enten-
guera o que es transcriguera mal, és probable 
que la paraula que es volia dir fora: confits o 
confitures. 
8. Alguna gent entrevistada també va dir: en el 
pla de Canals. 
9. Apaput: A aquesta paraula se li ha afegit una 
a al principi, per tant hauria de ser paput. És si-
nònim de vulva i està fent referència a una de 
les parts dels genitals femenins (DNV). 
10. En alguns casos també es diu: que és molt 
bonica de cantar. 
11. Sàpiga: En l’oralitat es cantaría sapia. 
12. Matxutxo: Fadrí vell (DNV). 
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Decía Pío Baroja que los ideales en 
el individuo los impone la colecti-
vidad y, en el caso del escritor, el 

clima del sector social en que desarrolla 
su actividad. Este puede ser dócil o in-
conformista con el clima dominante en 
su tiempo y en su estrato social, pero 
nunca puede eludir las circunstancias 
históricas en que vive. 

Por su nacimiento y educación universi-
taria Joaquín José Cervino y Ferrero se 
movió en un sector culto muy próximo 
al poder político-económico y por ello 
su obra literaria no parecía destinada a 
tener impacto popular perdurable. Sin 
embargo algunos versos suyos han so-
brevivido en la memoria festera de On-
tinyent durante casi dos siglos gracias a 
sus Embajadas del moro y del cristiano 
hasta el punto de dar pie a la extraordi-
naria recuperación del conjunto de su 
obra, que hoy se presenta excelente-
mente editada. Salvando las distancias, 
la persistencia en el tiempo de estas 
Embajadas quizás pueda encontrar pa-
rangón en las representaciones anua-
les del Tenorio de José Zorrilla, coinci-
diendo con el día de Difuntos.  Ambos 
poetas habían nacido en 1817 y los dos 
fueron románticos conservadores, pero 
sus vidas fueron divergentes: el valliso-
letano se dedicó por entero a la poesía 
sin conseguir estabilizarse profesional-
mente –porque en el s. XIX la profesio-
nalización del escritor era una quimera, 
aun trabajando para el teatro o para la 
prensa. En cambio Cervino compartió 
equilibradamente su afición a las le-
tras con el desempeño de altos cargos 

en la Administración del Estado, como 
hicieron tantos otros buscando en las 
instituciones su medio de vida. Por ello, 
podría pensarse que su vocación poéti-
ca no se desarrolló en toda la extensión 
que hubiera podido ser.

Cuando Cervino nació la tasa de analfa-
betismo en España no bajaba del 80% 

para una población de unos 14 millones 
de habitantes en su mayor parte cam-
pesinos. Es un dato que conviene  tener 
en cuenta al hablar de contextos litera-
rios cuyo referente necesario es el acto 
de leer. Por tanto, la literatura escrita 
estaba reservada, con raras excepcio-
nes, a las clases acomodadas. Al resto 
de la población iletrada le quedaba la li-

Los contextos de Joaquín José 
Cervino (1817-1883) 
Cecilio Alonso Alonso

Joaquín José Cervino y Ferrero. Museu Fester Ontinyent

Conferencia leída en Ontinyent, el 18 de mayo de 2018, en el marco de las celebraciones del
200 Aniversario del nacimiento de Joaquín José Cervino
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teratura de transmisión oral a través de 
cantares, romances, leyendas, cuentos, 
chistes, sermones y otras tradiciones 
religiosas. En España se hablaba más 
que se leía...

No se puede establecer un contexto li-
terario homogéneo para situar inequívo-
camente a Cervino, porque la revolución 
burguesa, concretada en los años inme-
diatamente posteriores a la muerte de 
Fernando VII, produjo giros y disconti-
nuidades con cambios bruscos de esce-
narios políticos y de compromisos ideo-
lógicos que afectaron a los escritores 
como difusores de ideas. Tengamos pre-
sente que, cuando Cervino nació, buena 
parte de los ilustrados liberales, algunos 
de los cuales habían de ser más tarde 
amigos suyos, estaban en el exilio por 
su oposición al absolutismo fernandino. 
Algunos no regresaron nunca, y otros 
como el duque de Rivas, Martínez de la 
Rosa o Antonio Alcalá Galiano volvieron 
en la década de 1830. Habían conocido el 
movimiento romántico en el exilio y, a su 
retorno, contribuyeron a extenderlo en 
la Península. En realidad, la libertad de 
expresión y la independencia del escri-
tor fueron objetivos casi inasequibles a 
lo largo del siglo, siempre a bandazos en-
tre las distintas ideologías que luchaban 
por el poder, apoyándose en la oratoria y 
en la retórica. Dichas ideologías, que se 
ramificaban con facilidad, solían  coinci-
dir en el objetivo de afirmar la identidad 
nacional española pero propugnaban 
direcciones contrarias: unos –los libera-
les constitucionalistas a partir de 1812– 
deseaban el progreso democrático para 
modernizar las estructuras del Estado; 
otros –los tradicionalistas– querían res-
tablecer el armazón del antiguo régimen 
absolutista. 

Como es bien sabido, a las sanguinarias 
guerras civiles de  los años 1830 y 1870 
siguieron periodos de pacto en los que 
el justo medio y el eclecticismo litera-
rio se convirtieron en expresión de la 
moderación política respaldada por un 
sistema electoral censitario, en el que 

el voto era un derecho reservado a los 
contribuyentes de rentas más altas. 

Cervino se hizo hombre en los años in-
ciertos que rodearon a la Constitución 
de 1837, años de guerra civil, abolición 
de señoríos y asentamiento de la revo-
lución burguesa entre constantes dis-
cordias políticas. El reinado de Isabel II  
transcurrió –como queda dicho– bajo 

predominio del moderantismo, que fir-
mó un Concordato con la Santa Sede, y 
estableció un precario marco educativo 
para la 2ª Enseñanza que beneficio pre-
ferentemente a las clases medias urba-
nas. Tras el breve paréntesis del Bienio 
Progresista (1854-1856) se formó un 
partido pretendidamente conciliador –
la Unión Nacional– donde se integraron 
liberales resellados de varias tenden-
cias. Este contexto concedió a Cervino 
su momento literario de mayor brillo pú-
blico por sus cantos a la Guerra de Áfri-
ca de 1859-1860.  El decenio siguiente 
supuso para el conjunto de los españo-
les, restricción de libertades, asonadas 
militares, crisis económica y fases de 
intensa represión que provocaron la 
Revolución Democrática de 1868. La 
Gloriosa restituyó derechos individua-
les y colectivos, libertad de cultos y de 
opinión,  pero no llego a consolidar un 
régimen duradero. Tras el asesinato del 
general Prim, del fugaz paso de los Sa-
boya por el trono español y de la prime-
ra República, la Restauración borbónica 
de Alfonso XII, en 1875, coincidió con el 
último tramo de la vida de Cervino, que  
tuvo la satisfacción de verse laureado 
por el Ayuntamiento de Valencia en la 
conmemoración del VI Centenario del 
rey Jaume I (1876).

Batalla de la Primera Guerra Carlista.  Francesc de Paula van Halen  (1814–1887)

El contexto literario-cultural de nuestro 
poeta podríamos describirlo, en térmi-
nos telegráficos, con unas cuantas pa-
labras-clave: romanticismo + costum-
brismo + crítica social + folletinismo + 
novela + prensa satírica + realismo,  sin 
que esta retahíla exprese una secuencia 
lineal, ni que dichas tendencias puedan 
separarse fácilmente. 

En España el flujo romántico se incu-
bó durante el reinado de Fernando VII  
irrumpiendo, a partir de 1830, como un 
movimiento que –en plena inestabilidad 
revolucionaria– exaltaba los sentimien-
tos y la rebeldía del Yo. Esta corriente 
se mitigó a lo largo del reinado de Isa-
bel II, conforme los ideales patrióti-
cos liberales se iban atemperando y el 
sector hegemónico de la burguesía se  
afincaba favorecido por la acumulación 
de capital, por las desamortizaciones 
de bienes eclesiásticos y comunales, 
la especulación bursátil, los negocios 
ferroviarios o la trata de esclavos en 
Ultramar. Así, lo que el romanticismo 
tenía de inconformista, acabó reducido 
a un aroma convencional que afectaba 
a la educación sentimental, a las enso-
ñaciones juveniles o a la configuración 
conservadora de la conducta femenina 
en las clases más acomodadas. 

Podría decirse que, en el contexto litera-
rio español del siglo XIX  Romanticismo 
y Realismo son las dos categorías bási-
cas que se solapan en el tramo central 
del siglo y que canalizan el encuentro 
estético entre el idealismo conserva-
dor y los nuevos anhelos mesocráticos. 
Ambas corrientes literarias trataban 
de contribuir al desarrollo de la con-
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ciencia nacional burguesa pero –dicho 
sea a muy grandes rasgos– mientras 
el romanticismo miraba al pasado con 
apremiante afán de totalidad, mitifi-
cando las raíces del genio nacional, con 
nostalgia de la edad dorada del cristia-
nismo medieval, el realismo examinaba 
el entorno inmediato analizando, con 
metodología positiva, las tendencias y 
los intereses que regían el nuevo mo-
delo de sociedad capitalista. En otros 
términos, si el romanticismo suponía 
la búsqueda del «hombre interior», con 
frecuencia angustiada por las trabas de 
los intereses sociales, el realismo vino a 
ser –entre otras cosas– la objetivación 
distanciada de dichos conflictos, como 
testimonian las novelas de Pérez Gal-
dós, Pardo Bazán o Leopoldo Alas, en la 
segunda mitad del siglo.  

La actividad literaria de Joaquín José 
Cervino se desarrolló exclusivamente 
en los dominios de la fantasía román-
tica, contribuyendo al fortalecimiento 
del imaginario nacional desde una doble 
perspectiva, religiosa y patriótica, acor-
de con el gusto que mejor cuadraba a su 
condición social conservadora. En dicha 
actividad podríamos observar cuatro 
secuencias contextuales básicas, liga-
das alternativamente a los dos ámbitos 
territoriales que le sirvieron de referen-
cia: Valencia y Madrid. 

1º) Juventud valenciana, en los años 
1830

A la primera de estas secuencias con-
cierne el contexto de sus años de estu-
diante de leyes, en plena irrupción del 
romanticismo literario. Valencia fue en-
tonces foco muy activo en la difusión de 
la nueva corriente literaria. En ello tuvo 
mucho que ver la gran labor editorial del 
aragonés Mariano de Cabrerizo –liberal 
constitucionalista, perseguido por el 
absolutismo– cuyo comercio de libros 
difundió por toda la península el Wer-
ther de Goethe, El último Abencerraje 
de Chateaubriand, la Corina  de Mme. 
Staël o El corsario de Byron, entre otras 

muchas obras. También publicó auto-
res valencianos y catalanes pioneros 
en el cultivo de las formas románticas 
y de las gestas nacionales, donde –por 
cierto– no solían faltar confrontacio-
nes entre moros y cristianos. Cabreri-
zo publicó las Poesías caballerescas y 
orientales del indispensable Juan Aro-
las, autor también de la muy romántica 
novelita La sílfida del acueducto. Editó 
a narradores, hoy apenas recordados, 
como Ramón López Soler, autor de Los 
bandos de Castilla o El caballero del 
Cisne, al estilo de Walter Scott. Y Oros-
man y Zora o La pérdida de Argel de 
Estanislao de Cosca Vayo,  Por los mis-
mos años, la llegada a las imprentas de 
las técnicas xilográficas y litográficas 
permitía difundir, a precios módicos, 
las primeras imágenes de paisajes, mo-
numentos y escenas de costumbres es-
pañolas en periódicos ilustrados, como 
el madrileño Semanario Pintoresco 
fundado por Mesonero Romanos (1836) 
y en el barcelonés El Museo de familias 
de Bergnes de las Casas (1838).

Contaba Cervino poco más de veinte  
años cuando comenzó a publicar poe-
sías sueltas, entre románticas y bucóli-
cas, en la revista de El Liceo Valenciano, 
sociedad literaria que frecuentaba. Al 
filo de su traslado a Madrid, colaboró en 
El Fénix, el mejor semanario ilustrado 
del romanticismo valenciano, impreso 
por Benito Monfort, dirigido por Rafael 
de Carvajal con la colaboración de Joan 
Antoni Almela que firmaba una sección 
festiva en verso llemosí, anunciando la 
proximidad de la Renaixença, y la del 
escolapio exclaustrado Vicente Boix –
entonces iniciando la publicación de su 
Historia de Valencia, que Cervino utilizó 
como fuente en alguno de sus trabajos 
poéticos. En  El Fénix publicó Cervino 
las primicias de su extenso poema La 
Virgen de los Dolores, clave para de-
finir la raíz cristiana de su inclinación 
romántica, donde  mostraba su extra-
ñeza de que, siendo el reencuentro con 
la cultura cristiana medieval uno de los 
fundamentos del romanticismo, no se 

hubiese desarrollado un sólido género 
de poesía religiosa que, ataviando –de-
cía Cervino– «con la pura y lindísima 
estola del Cristianismo a la musa ibéri-
ca» estableciera la superioridad espi-
ritual de la imaginación cristiana sobre 
la mitológica del clasicismo. El asunto 
cristológico en marco palestino llegó a 
alcanzar en su pluma logros estimables, 

En sus años de estudiante en Valencia, Cervino 
publicó poesías en la revista El Liceo Valencia-
no y en el semanario El Fénix

como el breve relato Tabita, que le pu-
blicó, en 1856, Eduardo Gasset y Artime 
en el Semanario Pintoresco o la novelita 
Claudia Prócula (editada por F. de P. Me-
llado en 1862).  Su recreación de pasajes 
del Nuevo Testamento bien pudiera ins-
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cribirse entre los precedentes literarios 
de las futuras estampas bíblicas del ali-
cantino Gabriel Miró, en sus Figuras de 
la pasión del Señor.

2º)  1844-1856. El contexto cortesano 

Cuando Cervino llegó a Madrid en 1844,  
llamado por su «mecenas» el influyente 
político ontinyentí Luis Mayans, para co-
locarlo en la alta burocracia del Estado, 
Larra y Espronceda, los grandes del ro-
manticismo hispano, ya habían muerto. Y 
los Alcalá Galiano, Rivas, Escosura, Ven-
tura de la Vega, etc. habían atemperado 
las disensiones que en su juventud les 
habían hecho sufrir persecuciones polí-

En el Madrid literario al que llegó Cer-
vino ya no había periódicos progra-
máticos de la calidad de El Artista de 
Eugenio de Ochoa y  Federico de Ma-
drazo, antiguos discípulos de Alberto 
Lista. Durante el decenio de 1840, las 
publicaciones culturales más durade-
ras iban de mano en mano sujetas a 
vaivenes financieros e ideológicos. En 
poco tiempo el Semanario Pintoresco 
pasaba del moderado Mesonero al tra-
dicionalista Navarro Villoslada, quien 
pronto tendría que cederlo, por falta 
de recursos, al progresista Fdez. de los 
Ríos. Los editores solían estar descapi-
talizados. Vivían de la venta por entre-
gas previa suscripción, lo que ofrecía 

ennoblecida. Inviable resultó el encar-
go hecho a Ventura de la Vega de un 
plan para restaurar el teatro nacional, 
sin embargo el barcelonés Manuel Ri-
vadeneira inició la edición de una BAE 
para coleccionar la literatura clásica. El 
gas comenzó a alumbrar las ciudades. 
El ferrocarril acortaba distancias, acer-
caba mercados y propiciaba negocios, 
pero también producía la sensación de 
que el progreso se producía a velocidad 
insufrible. Se vivía en el cambio cons-
tante, como trataba de sugerir el libro 
Ayer, hoy y mañana  o La fe, el vapor y 
la electricidad (1863), del ilicitano An-
tonio Flores, alto funcionario de la Real 
Casa. 

Martínez de la Rosa (1806-1880). Político y es-
critor del romanticismo. Buen amigo de Cervi-
no. Llegó a ser presidente de la R.A.E.

Bretón de los Herreros (1796-1873). Otro de los 
amigos de Cervino. Un indispensable para en-
tender la evolución del teatro español.

Ramón de Campoamor (1817-1901). Abandonó 
el Romanticismo para escribir poesía Realista. 
Coincidió con Cervino en varios libros.

ticas. Cervino se adaptó sin dificultad al 
sector más conservador.  Pronto pudo 
tratar a Martínez de la Rosa, cuyos ver-
sos había escogido como epígrafe para 
sus tempranos poemas Llanto (1840) y El 
amor (1841). También trabó amistad con 
Bretón de los Herreros, con Ramón de 
Campoamor nacido, como él, en 1817,  con 
Juan Eugenio Hartzenbusch, autor de Los 
amantes de Teruel consagrado por Larra 
días antes de su suicidio, con la poetisa 
Gertrudis Gómez de Avellaneda, de la 
que Cervino llegó a ser albacea…  Pero 
sobre todo destaca su familiar relación 
con Mariano Roca de Togores, marqués 
de Molins, de raíz oriolana cuya  amistad 
se fue estrechando con el tiempo.

el riesgo de repentinas desapariciones 
o cambios de cabecera. Así La Ilustra-
ción, fundada por Fdez de los Ríos en 
1849 se transformaba en El Museo 
Universal de los editores Gaspar y Roig 
1857) y esta a su vez en La Ilustración 
Española y Americana de Abelardo de 
Carlos, 1869.  La prensa política y la sa-
tírica estaban estrechamente vigiladas 
por la censura moderada y las revistas 
ilustradas tenían que prescindir de opi-
niones políticas para llegar al público. 
La libertad de expresión estaba bajo 
control gubernativo pero ello no impe-
día la proliferación de Liceos literarios 
y artísticos, de ateneos y de veladas 
literarias en los salones de burguesía 

Cervino, acomodado a medios conser-
vadores, no parece haber tenido con-
tactos con los diputados valencianos 
republicanos Josep Bernat y Baldovì, 
José Mª Bonilla, ni con Wenceslao Ay-
guals de Izco, promotor de renombra-
dos periódicos y folletines de tendencia 
social como la famosa novela María, la 
hija de un jornalero. Tampoco parece 
que tuviera relación con otro valencia-
no, Ignacio Boix, editor de dos colec-
ciones costumbristas excepcionales: 
Los españoles pintados por sí mismos 
(1843) y su réplica Los valencianos pin-
tados por sí mismos (1859), expresión 
de dos niveles identitarios compatibles 
entre sí.
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Al malogrado Bienio Progresista (1856)  
sucedió –como ya dije– la Unión Na-
cional,  gran pacto político liderado 
por el general O’Donnell  que promovió 
una estrategia de proyección exterior, 
impulsora de la campaña de África de 
1859-1860, inútil alarde de prepotencia 
expansionista frustrado por el veto bri-
tánico. Esta guerra suscitó el interés de 
muchos escritores de distintas ideolo-
gías, fue abordada desde géneros diver-
sos –crónicas, romances, novela, auques 
y sainetes– y sirvió de contexto  a  unas 
composiciones épicas de fuerte compo-
nente patriótico-nacional que alternaba 
la contemporaneidad del conflicto con 
reminiscencias legendarias del pasado. 

fueron extendiendo propuestas intere-
sadas en combatir y corregir la deriva de 
los  pliegos vulgares que difundían y ven-
dían los ciegos en corros callejeros, para 
consumo de un público poco exigente. 
En los años siguientes, escritores cultos 
de diversa orientación ideológica –con-
servadores o progresistas– se afanaron, 
con escasa fortuna, en la sustitución de 
la «degradada» literatura de cordel, que 
pese a ello conservó su presencia hasta 
bien entrado el siglo XX.

Quizás la más famosa iniciativa culta 
para dignificar el romance fue El Ro-
mancero de la Guerra de África, colec-
ción diseñada por el Marqués de Molins 

presenciado directamente los hechos. 
Faltaban periodistas que –como Pedro 
Antonio de Alarcón– hubieran vivido en 
persona los rigores de la campaña. El 
marqués de Molins y sus colaborado-
res trazaron un plan cronológico y se 
repartieron los diversos episodios de la 
guerra. A Cervino le correspondió el 4º 
romance sobre los prosaicos prolegó-
menos de la guerra en campo marroquí, 
que resolvió evocando, entre ironías, 
algunas recreaciones imaginarias de las 
inquietudes del Sultán en su Palacio jun-
to al Atlas. Invención obligada porque 
en realidad construir con aquellas fan-
tasías un relato objetivo era empresa 
casi imposible.

Hartzenbusch (1806-1880). Buen amigo de 
Cervino y uno de los más destacados represen-
tantes del drama romántico en España.

Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814-1873).  
Una de las mejores amigas de Cervino, a la que 
cerró sus ojos al morir y fue su albacea.

Mariano Roca de Togores, Marqués de Molins 
(1812-1889). Mecenas de las artes y anfitrión de 
veladas literarias. Un gran amigo de Cervino.

3º) 1860. La Guerra de Marruecos

La práctica del romance como forma 
métrica para recrear el pasado histórico 
fue uno de los efectos más conocidos 
de la implantación del gusto románti-
co. La serie de leyendas históricas del 
Duque de Rivas y después las de José 
Zorrilla, más desbocadas y coloristas, 
contribuyeron a reactualizar desde una 
perspectiva culta el romance narrativo 
en sus dos modalidades, de 8 y 11 sílabas 
respectivamente. Agustín Durán –tío 
de los hermanos Machado–  recopiló 
un buen muestrario en su Romancero 
General de 1849. A partir de esta gran 
colección de romances tradicionales, se 

y patrocinada por la Casa Real, con la 
idea de construir un relato colectivo de 
la campaña, a modo de crónica «oficio-
sa» en 26 romances, donde  a los auto-
res se les proponía que sacrificaran «las 
creaciones de la fantasía» a «la verdad 
de la historia», en aras de la visión pa-
triótica que convenía a los intereses 
de la Unión Nacional. Solo escritores 
reconocidos, muy bien considerados 
dentro de la Administración del Estado, 
tuvieron acceso a este privilegiado co-
metido literario, entre ellos el  Duque de 
Rivas, Ventura de la Vega, Campoamor, 
Hartzenbusch, Bretón de los Herreros y 
el gran músico Francisco Asenjo Barbie-
ri. Por supuesto, ninguno de ellos había 

El imaginario nacional del romanticis-
mo decimonónico, estimulado desde 
el poder, se fue construyendo sobre 
la añoranza que la nueva clase urbana 
sentía por los mitos épicos del pasado 
que, lejos de explicar los intereses es-
tratégicos de  las guerras medievales 
de expansión y reajuste territorial en la 
península ibérica durante la llamada Re-
conquista, se  sacralizaba como una cru-
zada religiosa contra el secular adversa-
rio musulmán que, muy oportunamente, 
actualizaba la guerra de 1859-60. Una 
guerra que, declarada por un incidente 
mínimo, dio pie a relatos triunfalistas 
que no se correspondían con la realidad 
de una campaña muy penosa en el or-
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den táctico, desarrollada en temporada 
de lluvias, en pleno invierno, haciendo 
avanzar a la infantería por zonas panta-
nosas desde Ceuta a Tetuán, descartan-
do un desembarco menos trabajoso en 
la desembocadura del río Martil.

La construcción nacional española por 
medio de la literatura se convierte en 
un objetivo racionalista, que juega con 
símbolos progresistas en el Pérez Gal-
dós de los Episodios nacionales y de sus 
primeras novelas, o en sus complejos 

tes de su paraíso infantil, en este valle 
donde aprendió a cantar y a rezar an-
tes de trasladar su «arpa» a orillas del 
Manzanares «donde –dice con orgullo 
de artista laureado–  en lides de ingenio 
vencedora / logra el premio de manos 

Cervino no se limitó a colaborar en 
aquel romancero culto cuyos autores 
recurrían a un género tradicional para 
otorgar a la guerra mora una pátina de 
romántica memoria popular. Tanto fue 
su interés por el asunto que compuso 
un extenso poema de 69 páginas –In-
troducción en octavas y tres cantos en 
silvas–, que mereció ser premiado por la 
RAE, no sin polémica. Se tiulaba La nue-
va guerra Púnica o España en Marrue-
cos, donde  comparaba el conflicto con  
las guerras de romanos y cartagineses 
en los siglos III y II a.C.

Y  como broche inseparable del ambien-
te patriótico de 1860, llegamos a estas 
Embajadas  del moro y del cristiano, sin 
las cuales no estaríamos aquí. Las Em-
bajadas aluden a este contexto bélico 
como fruto del mismo: «Acaba España 
de mostrar que sabe / pelear y vencer, 
y de Marruecos / dominar los feroces 
estandartes». Pero también contienen 
íntimas expresiones de la tierna nos-
talgia del autor por los ríos y las fuen-

estudios narrativos de las relaciones 
entre los estratos sociales en su poste-
rior fase naturalista –recordemos For-
tunata y Jacinta. Galdós no fue un caso 
aislado: lo acompañaron, entre otros, 
doña Emilia Pardo Bazán autora femi-
nista en La Tribuna o Leopoldo Alas en 
La Regenta,...

Esta tendencia se inició en la última 
fase de la vida de Cervino, pero en nada 
modificó su arraigado concepto histori-
cista de raíz romántica, como prueban 
sus últimas apariciones literarias valen-
cianas en una nueva fase contextual re-
ligioso-patriótica, cuyo terreno habían 
abonado los editores de la revista ca-
tólica La Ilustración Popular Económi-
ca, publicando en pleno Sexenio, entre 
1869 y 1874,  una colección de romances 
cultos en pliegos sueltos, de asuntos 
históricos, bíblicos y devotos, para ser-
vir  de «contraveneno» a las «irreveren-
cias» y «mal gusto» de los pliegos vulga-
res difundidos por cantores callejeros. 
En esta misma línea de reverdecimien-

de monarcas».   De este modo, como 
decía al principio, una práctica literaria 
ligada a gestas antiguas y medievales, 
reales o supuestas  que, por su comple-
jidad retórica y por su alcurnia cultural 
no parecía destinada a encontrar eco 
popular, en el caso de Cervino encon-
tró gloria literaria duradera en el marco 
oral, a la vez devoto y festivo, del simbó-
lico recuerdo de las luchas de «moros y 
cristianos» en su propia tierra. La fama, 
que no le dio el resto de su obra escri-
ta, brilla perdurable en Ontinyent más 
de siglo y medio después, plenamente 
incorporada al acervo cultural de esta 
ciudad.  

4) El último segmento contextual en 
Valencia 

Desde 1868, tras el destronamiento de 
Isabel II, el realismo literario se con-
solidó como la actitud predominante 
para describir y analizar los cambios 
sociales a través de la ficción literaria. 
El realismo ponía los pies en el suelo. 
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to religioso y patriótico, acentuado al 
producirse la Restauración borbónica, 
firmaba Cervino uno de los últimos des-
tellos de su producción literaria, que 
tiene algo de testamentario: La Mallor-
quina, canto épico compuesto en silva 
arromanzada, para exaltar a Jaume I, 
en el VI Centenario de su muerte (1876) 
premiado por el Ayuntamiento de Va-
lencia, que el autor compuso en caste-
llano, como en él era habitual. La doble 
atención histórica y lingüística que, por 
aquel tiempo, comenzaba a delimitar la 
Renaixença literaria valenciana, a Cervi-
no sólo parecía afectarle en el aspecto 
temático. No tengo datos de su posi-
ble relación poética con Llorente o con 
Querol, más jóvenes que él. Constantí 
Llombart no lo incluyó entre los fills de 
la morta viva porque ni por asomo pudo 
sospechar la existencia de cierto sone-
to manuscrito en valenciano coloquial, 
agradeciendo galantemente a la señora 
marquesa de Molins (1851) la invitación 
a una paella en su mansión madrileña, 
donde Cervino aludía irónicamente al 

futuro destino de sus  propios versos. El 
autógrafo se conserva en el Archivo de 
la RAE, y sus versos los podemos sabo-
rear ahora como una suculenta novedad 
gracias al facsímil incluido en esta Vida 
y Obra, tan llena de sorpresas, que aquí 
se presenta: 

…Oh, si cada granet d’arròs tornara 
la virtud del meu vers en roses pures  
d’aquelles que València en giner cria!    
     Cuan content als teus peus les enviara, 
noble Marquesa, i en edats futures 
mon vers, sols per ton nom, no moriria!...

Joaquín José Cervino no ha sido nunca 
un poeta lo suficientemente reconocido 
como para ser incluido en el canon de 
la poesía española del siglo XIX, junto 
al duque de Rivas, Espronceda, Arolas, 
Campoamor, Bécquer o Núñez de Arce, 
por citar los más conocidos. Le ha sido 
difícil alcanzar reconocimiento canó-
nico porque su obra no fue rupturista, 
siguió pautas establecidas, por más que 
propusiera autentificar la lírica román-

tica con un ideal cristiano, batalla perdi-
da en un contexto literario en progresi-
va secularización. En esto, y en la escasa 
espontaneidad de su rebuscado lengua-
je, esté quizás la clave de su huidiza y 
poca fortuna en la memoria literaria.

Para terminar, me voy a repetir, porque 
es de justicia. Sólo Ontinyent le ha sido 
fiel a lo largo de 158 años por unas Em-
bajadas que calaron hondo en la sen-
sibilidad popular y se convirtieron en 
tradición.  Hasta que las canta el pueblo 
/ las coplas coplas no son / y cuando las 
canta el pueblo / ya nadie sabe el autor, 
escribió el poeta Manuel Machado. No 
es este exactamente el caso de Cervi-
no, cuyo nombre perdura por una rara 
pirueta del destino en este Ontinyent 
donde sus cultísimos versos encontra-
ron la suerte de la popularidad.

Primer castillo de las fiestas de Ontinyent, desde el 
cual se recitaron por primera vez las Embajadas del 
moro y el cristiano, escritas por Cervino, en 1860.
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Objectius

Aquest article té un propòsit do-
ble: d’una banda, pretén donar 
compte de la vida i de l’actua-

ció política del meu avi, Josep Francés 
Pastor (1880-1957), alcalde (1920-1923 
i 1930-1931) i regidor (1934-1936) de la 
Pobla –aspectes pràcticament inèdits–, 
i, d’altra banda, evocar els records per-
sonals que, de xiquet, conserve d’ell i de 
la vida social i familiar al voltant seu –
aspectes òbviament poc coneguts–. És, 
per tant, una recerca sobre una parcel·la 
de la història contemporània de la Pobla 
del Duc, feta a partir de l’escassa do-
cumentació que ens ha arribat, i alhora 
una memòria personal, que he mirat de 
completar i confirmar amb alguns testi-
moniatges escrits i orals. El primer ob-
jectiu pot ser útil per a la reconstrucció 
de la memòria històrica de la Pobla, so-
bretot si tenim en compte la destrucció 
de la major part de l’Arxiu municipal. El 
segon, tot i que molt personal, pot aju-
dar a evocar com es vivia a la Pobla en 
les darreres dècades de la vida de Josep 
Francés Pastor.

He de confessar que, malgrat la meua 
afició a la història, no debades soc lli-
cenciat en Filosofia i Lletres, mai no 
m’havia interessat per aquesta faceta 
política de l’avi. De fet, només la vaig 
conéixer quan ma mare, Anna Francés 
Martínez (1916-2012), filla menuda de 
Josep Francés Pastor, ho recordava 
de passada en alguna ocasió, fins i tot 
remarcant que son pare havia estat al-
calde de la Pobla dues vegades, bé que 
sense precisar quan. Ho he documentat 
en aquests  últims mesos. Un altre ger-
mà de ma mare, Josep Francés Martínez 

(1907-1991), que va ser regidor de la Po-
bla en els anys cinquanta del segle pas-
sat, mai no tragué a conversació davant 
meu el passat polític de l’avi. Ni tampoc 
l’altra germana, Adelina Francés Mar-
tínez (1913-1989). La desaparició, per 
raons biològiques, de tots els fills i filles 
de Josep Francés Pastor i de la major 
part de les persones més pròximes de 
l’entorn familiar i veïnal m’ha privat en 
gran manera de la memòria oral direc-
ta. Compte, això sí, amb l’Arxiu familiar, 
pràcticament limitat a la documentació 
notarial, i amb els objectes heretats. 
Capficat en els quefers professionals 
de la filologia, prou que lamente ara no 
haver-m’hi interessat més enjorn. La 
família només conserva unes poques 
notes autògrafes de ma mare sobre els 
seus records personals. Així i tot, per a 
aquest treball encara he pogut aconse-
guir el testimoniatge oral d’alguns fami-
liars i veïns molt majors.

La destrucció de la major part de l’Arxiu 
Municipal de la Pobla del Duc arran de 
les reaccions revolucionàries contra l’al-
çament militar del general Franco del 18 
de juliol de 1936 fa realment difícil la re-
cuperació de la memòria històrica dels 
anys previs a la guerra civil espanyola, 
que són els que corresponen als anys 
en què Josep Francés Pastor fou alcal-
de de la nostra vila. S’han destruït o han 
desaparegut els onze primers Libros 
de Actas de l’Ajuntament, nombrosos 
expedients de diversa mena i una part 
del registre civil. El primer Libro de ac-
tas que es conserva és el número 12, de 
1935-1936. També es destruïren o des-
aparegueren nombrosos quinque libri 
de l’Arxiu Parroquial de la Pobla, molts 
protocols notarials, l’arxiu de la Soci-

edad Agrícola i de la Caja de Crédito 
Agrícola i part dels arxius i biblioteques 
privats més importants. S’han eliminat 
així fonts d’informació locals de prime-
ra mà que ens permetrien documentar 
i conéixer millor la vida política, social i 
econòmica de la Pobla d’abans de 1936. 

També en falta molta, de documenta-
ció, a l’Arxiu de la Diputació de València 
(ADV), però la conservació de la còpia 
dels pressupostos municipals de 1919-
1920, 1921-1922 i 1922-1923 (Secció H.2, 
expedients 2184, 824 i 2287 respec-
tivament),  de les actes de sorteig de 
“mozos” i dels expedients generals de 
Reclutament i Reemplaçament de Quin-
tes, amb els certificats de pròrrogues, 
exempcions, etc. que s’hi relacionen 
(Secció B.1.8), permeten una mínima 
reconstrucció d’alguns aspectes de la 
història de la Pobla prèvia al colp d’es-
tat del general Miguel Primo de Rivera, 
de 13 de setembre de 19231. Hi manquen 
els pressupostos de 1920-1921 i de 
1923-1924. A partir d’aquest darrer any, 
no s’hi troba la documentació sobre els 
pressupostos municipals ni sobre els 
expedients militars. En canvi, hi ajuden, 
almenys per a la cronologia, els edictes 
de l’alcaldia publicats al Boletín Oficial 
de la Provincia de Valencia (BOPV), les 
poques informacions de la premsa coe-
tània i alguna anotació de Josep Maria 
Capsir en el seu opuscle El Santísimo 
Cristo de la Pobla del Duc (1955), proce-
dent en gran part del seu manuscrit Efe-
mérides. Parroquia de Puebla del Duc. 

Apunts biogràfics 

 Josep Francés Pastor nasqué a la Pobla 
de Rugat2 el dia 1 de novembre de 1880. 

Josep Francés Pastor (1880-1957), alcalde de la Pobla del 
Duc (1920-1923 i 1930-1931). Notes històriques i records 
familiars i personals del seu net

Antoni Ferrando Francés - Universitat de València
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Era fill de Josep Francés Boscà (1848-
1890) i de Mariana Pastor Fayos (1849-
1909). En la infantesa visqué unes ex-
periències doloroses en un termini curt 
de temps: el 28 d’agost de 1889 moria 
el seu avi patern Blai Francés Bataller 
(1809-1889); el 18 d’octubre de 1889, la 
seua àvia paterna Rosa Boscà Fayos 
(1812-1889); el 21 de desembre de 1890, 
son pare Josep Francés Boscà, als 42 
anys, i el 26 de desembre de 1890, son 
tio Blai Francés Boscà, als 46 anys. Així 
que Josep Francés Pastor tenia només 
10 anys quan morí el pare. 

Els pares, Josep Francés Boscà i Mari-
ana Pastor Fayos3, en casar-se (1877), 
es van posar viure al carrer Nou, núm. 
8, que era la casa pairal4, en companyia 
dels avis, Blai i Rosa, i dels altres fills 
d’aquests, Rafael i Vicent. La germana 
major, Vicenta Maria, ja s’havia casat 
amb Vicent Martínez Vidal, de malnom 
el Roig, i s’havia establit al carrer Nou, 
núm. 2, de Benicolet. Les relacions entre 
els Francés de la Pobla i els Martínez de 
Benicolet, per raons de negocis, ja ve-
nien d’abans d’aqueix matrimoni5. 

Josep Francés Boscà i Mariana Mariana 
Pastor van dur al món la filla major Con-
xa el 8 de desembre de 1877. La neces-
sitat de comptar amb una llar pròpia va 
portar la nova família, ja abans de 1880, 
a traslladar-se a una casa del carrer del 
Mesón o de l’Hostal, núm. 19, segura-
ment adquirida pel pare. Ací nasqueren 
Josep (1880), Carme (1882), que morirà 
amb pocs anys, i Maria Blaia (1885), més 
coneguda com a Maria. Però, en virtut 
del testament dels avis paterns, Blai 
Francés i Rosa Boscà, de l’1 de febrer de 
1889, la casa pairal dels Francés, situa-
da en el carrer Nou, núm. 8, s’assignà a 
Josep Francés Boscà, amb la condició 
que havia de cuidar el seu germà disca-
pacitat Rafael Francés Boscà6, i la casa 
contigüa, corresponent al núm. 6, que 
era també de Blai Francés Bataller, s’as-
signà al fill major, Blai Francés Boscà, 
casat amb Maria Vañó, que ja hi vivia i 
que va refer7. 

En morir aquell mateix any 1889 tant 
Blai Francés com Rosa Boscà, el seu fill 
Josep Francés Boscà, amb tota la famí-
lia –dona i tres fills–, tornà al carrer Nou, 
núm. 8. Però Josep Francés Boscà a pe-
nes pogué gaudir de la casa paterna, ja 
que, segons hem vist, moria a l’any se-
güent. A partir de llavors, Josep Francés 
Pastor visqué, per tant, amb sa mare 
Mariana i amb les seues germanes. Des 
de ben jove, hagué de fer-se càrrec de 
les propietats agrícoles dels seus pares 
i de son tio Rafael Francés Boscà, de les 
que sa tia Vicenta Maria Francés Boscà 
havia heretat a la Pobla i de les que va 
adquirir del seu tio matern Francesc 
Vicent Pastor Fayos. Quasi totes eren 
camps de vinya, però també n’hi havia 
d’ametlers i oliveres, entre els quals no 
faltaven les figueres, les carrasques, les 
pereres i les pomeres. Va heretar el mal-
nom familiar de “Trena”, perquè un dels 
seus avantpassats va ser l’últim poblà 
que va continuar posant-se la trena ca-
racterística de la moda borbònica del 
segle XVIII. I, amb la casa, també heretà 
la imatge de sant Francesc d’Assís, tra-
dicionalment conegut com a sant Fran-
cés, patró de la família8.

Imatge de sant Francesc  d’Assís, 
patró dels Francés, de la casa 
patrimonial del carrer Nou, hui 
propietat dels hereus de Josep 
Francés Esteve. Segle XVII. Fo-
tografia de Salvador Climent per 
gentilesa de Carme Monzó.

Josep Francés Pastor era alt, prim, de 
nas prominent i d’ulls verdosos. El 1906, 
amb 25 anys, es casà amb la seua cosina 
germana Adelina Martínez Francés9, de 
20 anys, filla de Vicenta Maria Francés 
Boscà i de Vicent Martínez Vidal. Adeli-
na era, com son pare, d’estatura mitjana, 
ampla de cos, de densa cabellera, nas 
curt i ample i ulls blaus. Degué facilitar 
el matrimoni el fet que Vicent Martínez 
Vidal tractava amb el seu futur gendre 
sobre el conreu dels camps poblans de 
la seua dona, Vicenta Maria. La germa-
na major, Conxa, s’havia casat amb Joan 
Baptista Soler Semper10, i la germana 
menuda, Maria, passà a viure amb ella 
al carrer del Mesón. El 1907 nasqué el 
primer fill del matrimoni format per Jo-
sep i Adelina, Josep Francés Martínez 
(1907-1991), a continuació dos fills més, 
Daniel i Adelina, que moriren als pocs 
dies de de nàixer, i finalment Adelina 
(1913-1989), Anna (1916-2012) i Rafael 
(1921-1992), que de xiquet va contraure 
una forta meningitis, que el va discapa-
citar de per vida. 

El 1909, morí la mare de Josep Francés 
Pastor, Mariana. El 1924, Josep enca-
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ra heretarà la tercera part dels béns 
de Blaia Pastor Fayos, germana de la 
mare11. Era, dins la Pobla, un propietari 
agrícola mitjà, que hagué de valdre’s de 
jornalers per a portar avant el conreu 
dels camps que posseïa o administrava 
a la Solana, Beniolit, Nul·les (o Lunes), 
Vega, el Camí de Benigànim, Benifu-
met (o la Font de l’Argent), la Bosca, les 
Sorts, el Trinquet, l’Albacor, el Morer (o 
l’Estació), etc. 

Des que es va casar, Josep Francés no 
deixà d’acompanyar freqüentment l’es-
posa i els fills a Benicolet per a estar-se 
amb els pares d’ella, Vicent Martínez i 
Vicenta Maria Francés, sobretot amb 
motiu de les grans celebracions religio-
ses i de sant Vicent, que era el sant de 
sogre i sogra. Recordem que aquesta 
era germana de son pare. Anaven pel 
camí de Llutxent que eixia al costat de 
l’ex-convent dels Mínims. 

Josep Francés era persona molt tracta-
ble. Ell i l’esposa mantenien molt bones 
relacions amb els seus veïns: els de la 
dreta eren el matrimoni Eleuterio Cli-
ment Pla i Rosa Francés Vañó, cosina 
germana; els de l’esquerra, Celestino 
Botella Artés i Rosa Perelló Garcia (“la 
tia Roseta”). Unes cases més a la dreta 
vivia un dels parents amb qui més es 
feia, el seu cosí germà Benjamí Pastor 
Calatayud, dos anys més jove que ell, 
casat amb Encarnació Ferrandis Pas-
tor. Unes cases més a l’esquerra vivia 
l’ex-diputat nacional Frederic Guarner 
Jornet (1850-1926), casat amb Josefa 
Espí Calabuig, que era cap del Partit Li-
beral a la Pobla, amb qui mantenia bons 
lligams en el camp de la política munici-
pal12. No tenia altres aficions que la caça 
del tord i les trobades amb els amics, en 
les quals jugar a cartes ocupava un espai 
important. Era persona de bon caràcter. 
Estigué vinculat al Sindicat Agrícola.

Gràcies al suport de “don Federico”, i 
també a la seua bonhomia, Josep Fran-
cés fou elegit alcalde de la Pobla en 
abril de 1920. Després del colp d’estat 

del general Miguel Primo de de Rivera, 
del dia 13 de setembre de 1923, la major 
part dels alcaldes “constitucionals” es-
panyols, entre els quals el mateix Josep 
Francés, foren substituïts, el mes d’oc-
tubre de 1923, per persones favorables 
al nou règim. Josep Francés no participà 
en la vida municipal durant la dictadura 
de Primo de Rivera ni s’afilià a la Unión 
Patriótica, el partit creat pel dictador. 
En octubre de 1930, nou mesos des-
prés de la dimissió del general Primo 
de Rivera, produïda el 30 de gener de 
1930, Josep Francés fou restituït en el 
càrrec d’alcalde, que exercí fins a les 
eleccions municipals del 12 de febrer de 
1931, en què s’imposà una coalició repu-
blicano-socialista. La situació política 
revolucionària creada l’octubre de 1934 
a Astúries i a Catalunya fou el pretext 
perquè el govern destituïra una bona 
part dels ajuntaments governats per 
l’esquerra, com era el cas de la Pobla, 
i substituïra interinament els càrrecs 
cessats per regidors de centredreta. 
Entre els regidors nomenats en aquesta 
ocasió hi havia Josep Francés, en repre-
sentació del partit autonomista Dreta 
Regional Valenciana, liderada per Lluís 
Lúcia. Arran del triomf del Front Popu-
lar en les eleccions generals del 16 de 
febrer de 1936, el nou govern cessà el 
24 de febrer la corporació interina i res-
tituí l’elegida el 12 de febrer de 1931. Fou 
llavors que Josep Francés decidí aban-
donar definitivament la política.

A l’ inici de la guerra civil que esclatà el 18 
de juliol de 1936, Josep Francés i família 
visqueren atemorits com a conseqüèn-
cia de la situació revolucionària creada. 
Tal com passava amb altres propietaris 
agrícoles mitjans, el cap de família ha-
gué d’aportar les contribucions extraor-
dinàries en diners que li exigia el Comité 
del Front Popular, però se li respectà la 
propietat dels béns que posseïa. No era 
gran propietari. Discretament, empare-
dà en casa la imatge de sant Francesc 
d’Assís, i així evità que fora requisada i 
cremada com va ocórrer amb les imat-
ges religioses d’altres cases del muni-

cipi. La proximitat del domicili familiar 
a l’església i al Trinquet els permeté co-
néixer de prop “el asalto verificado por 
el pueblo en masa, con fecha 30 del pa-
sado [mes de juliol], enardecido ante la 
intentona criminal fascista-militar que 
actualmente desangra a nuestra amada 
Patria, a la Iglesia Parroquial, [...], sacan-
do e incendiando cuantos objetos y en-
seres encontraron”13, i veure la foguera 
encesa a tal efecte al Trinquet o com les 
dones s’emportaven pel camí del darre-
re-cases fardells amb la roba i els orna-
ments de la sagristia. El 18 de setembre 
de 1936 també pogueren veure com 
s’enduien en cotxes els cinc capellans 
del poble o refugiats al poble que seran 
afusellats a l’endemà a l’eixida del port 
de Benigànim. El 24 d’octubre, Josep 
Francés hagué d’acollir en sa casa un 
matrimoni d’evacuats procedent de Me-
dellín (Extremadura). Ell, José, l’ajudava 
en les faenes del camp; ella, Manuela, 
ajudava la seua dona Adelina en les fa-
enes de casa. Requerits pel Comité del 
Front Popular sobre el comportament 
de la casa d’acollida, els dos evacuats 
sempre informaren en sentit positiu. La 
gran, i comprensible, preocupació del 
matrimoni estremeny, que era analfa-
bet, és que se’ls llegira les cròniques de 
la premsa sobre l’evolució de la guerra. 
La bonhomia de Josep Francés i proba-
blement el bon record de quan fou alcal-
de assegurà una relativa tranquil·litat a la 
família, bé que al marge de la vida social 
més enllà de l’àmbit dels parents, amics 
i coneguts més pròxims. Una autoreclu-
sió a casa que no evitava escopinyades 
a les finestres de la façana en ocasió 
d’algun aldarull o manifestació. Un dels 
principals disgustos del matrimoni Fran-
cés-Martínez en temps de guerra és que, 
dos dies després de la mort de Vicent 
Martínez Vidal, pare d’Adelina, ocorregu-
da el 15 de gener de 1937, quan comptava 
94 anys, no se’ls respectara la voluntat 
de guardar-li dol, en obligar la filla, Ani-
ta, a interpretar al Teatre Campoamor 
el paper femení principal de l’obreta de 
teatre Temple y rebeldía, de l’anarquista 
Ernesto Ordaz Juan14. 
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Després de la guerra civil, Josep Francés 
Pastor continuà al marge de la política. 
No s’afilià a Falange Española Tradicio-
nalista (FET), com fou el cas d’una gran 
part de la dreta local, ni participà en la 
nova administració local franquista. 

A pesar de les limitacions físiques, que 
l’obligaven a portar cenyida als lloms 
una faixa protectora, Josep Francés 
Pastor va continuar treballant la terra, 
sempre de manera tradicional i amb aju-
da de jornalers. No conegué en la pràcti-
ca la mecanització de l’agricultura, però 
encara pogué apreciar el dinamisme 
econòmic que començà a experimentar 
la Pobla des de finals dels cinquanta 
amb l’exportació del raïm de rosetti i de 
vi. Mantingué sempre unes bones rela-
cions amb familiars i jornalers. Li agra-
dava congregar a casa els familiars amb 
motiu de la seua onomàstica. El matri-
moni Francés-Martínez solia resar el 
rosari després de sopar, i sempre foren 
catòlics practicants.  Josep Francés va 
morir la nit del 16 de gener de 1957, d’una 
parada cardíaca, mentre dormia, com a 
conseqüència d’una breu pneumònia.    

El darrer alcalde de la Restauració 

En el sistema de la Restauració, on 
s’alternaven el Partit Conservador i el 
Partit Liberal, era freqüent que els ca-
cics locals organitzaren campanyes, 
fins i tot amb la compra de  vots, per 
tal d’assegurar-se el control del poder 
local. I sovint recorrien a persones ben 
vistes com a candidats a alcalde per tal 
d’aconseguir els millors resultats elec-
torals. Frederic Guarner aconseguí que 
Josep Francés es presentara com a can-
didat del Partit Liberal a l’alcaldia de la 
Pobla en les eleccions municipals d’abril 
de 192015. Josep  Francés, amb 39 anys 
d’edat, les guanyà àmpliament i substi-
tuí així l’anterior alcalde, Joan Baptista 
Abargues Fayos, de 61 anys16 .

El seu mandat com a alcalde “constitu-
cional” durà fins a l’octubre de 1923, en 
què tota la corporació municipal fou 

destituïda per orde de nou governador 
civil de València nomenat pel general 
Miguel Primo de Rivera, i en què passà a 
ser designat alcalde Francisco Climent 
Savall. Durant el seu mandat es produí 
una renovació parcial dels regidors, que 
afectà un parent seu, Salvador Pastor 
Esteve, però no el seu cunyat, Joan Bap-
tista Soler (1872-1958), que des d’abans 
de 1920 i fins a les eleccions municipals 
de 1936 tingué un gran protagonisme 
polític municipal17. 

Josep Francés Pastor no sols comptà 
amb el decidit suport de don Federico 
Guarner, sinó també dels caps del Sin-
dicat  Agrícola (vinculat a la Federació 
de Sindicats Agrícoles de Llevant) i de 
la Caixa de Crèdit Agrícola de la Pobla. 
També es veurà recolzat pel diputat 
liberal Alexandre Bataller Boscà (1874-
1931), ex-alcalde de la Pobla, que el 1921 
fou elegit vicepresident de la Diputació 
de València. Els principals problemes 
de la població tenien a veure amb la 

Josep Francés Pastor, amb la seua esposa Adelina Martínez i els seus fills Josep, Adelina  i Anita, de 5,  
a principi de l’any 1921, sent alcalde de la Pobla. Arxiu familiar de la Pobla del Duc.
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defensa dels interessos agrícoles (so-
bretot al voltant de la vinya) dels grans 
i mitjans propietaris de la Pobla, ja que 
la sua economia es basava quasi ínte-
grament en l’exportació del raïm i del vi. 
Josep Francés representava, per tant, 
una de les dues faccions polítiques que 
vetlaven per eixos interessos, la més 
moderada. La vila ja havia patit molt el 
1910, el famós “any deu”, amb motiu de 
la fil·loxera, que va fer malbé tots els 
ceps i s’hagueren d’arrancar. Les vinyes 
es replantaren, però els problemes amb 
l’exportació del raïm i del vi no cessaren. 
Recordem que Europa patí la primera 
guerra mundial el 1914-1918. Per tant, 
no és d’estranyar que Josep Francés es 
vinculara al Sindicat del Benicadell –un 
primer intent de crear una federació su-
pralocal de sindicats agrícoles catòlics– 
i que les seues iniciatives com a alcalde 
s’encaminaren a la defensa dels viticul-
tors. Així, el 19 de maig de 1921, Josep 
Francés Pastor, com a alcalde, Ladislau 
Soriano com a representant del Sindi-
cat Agrícola, Josep Gomar Bort com a 
president de Societat Agrícola, August 
Bataller Boscà com a president  de la 
Caixa de Crèdit Agrícola, i mossén Josep 
Garcia Suñer, com a representant de la 
Unió Obrera Catòlica, van ser elegits 
“por aclamación y entre estruendosas 
salvas de aplausos” en una “asamblea 
de fuerzas vivas” del poble com a dele-
gats per a assistir a l’assemblea estatal 
que havia de celebrar-se a Madrid el 24 
de maig de 1921, per tal d’aconseguir “las 
justas reivindicaciones de la viticultura 
nacional, completamemte arruinada 
en estos momentos”18. I, efectivament, 
l’Ajuntament de la Pobla acordà delegar 
en el seu alcalde la participació en l’as-
semblea de “viticultores” que se celebrà 
a Madrid en la data prevista i a la qual va 
acudir Josep Francés19.

Gràcies a la conservació dels Pressu-
postos municipals de 1921-1922 i de 
1922-1923, podem conéixer les acti-
vitats de l’Ajuntament durant el seu 
mandat com a alcalde. Llavors, els ajun-
taments, a més de l’administració dels 

immobles municipals, de la vigilància 
urbana i rural i de les funcions de repre-
sentació institucional, tenien moltes 
competències sobre el sistema impo-
sitiu, la mediació laboral, l’orde públic, 
el sistema carcerari, el reclutament de 
“mozos” per al servei militar, l’escola 
pública, l’atenció mèdica, etc. , que actu-
alment són assumides per altres admi-
nistracions. 

A partir de les dades que ens ofereix 
aquesta documentació de l’ADP, sabem 
que la corporació que presidia Josep 
Francés hagué de gestionar amb fons 
públics el manteniment de la Casa de la 
Vila –que fou objecte d’una reparació el 
1922 per valor de 1.586 pessetes–; l’edi-
fici de les escoles, situat a la plaça de 
l’Església; la caserna de la Guàrdia civil 
i l’Hospici adjunt; l’Escorxador, situat al 
començament del camí de Benigànim –
que fou reparat el 1922–;  la casa abadia 
i la capella adjunta de la Divina Aurora; 
el cementeri nou, construït el 1890; el 
cementeri vell, situat en la partida de 
Vega; el Calvari, situat en la partida de 
Beniolit; un camp de terra de secà, situ-
at en la partida del Morer, que corres-
pon a l’Estació de ferrocarril; la poassa, 
situada en la partida de l’Hort –que el 
1920 fou dotada d’un cobert–; el llava-
dor públic de la partida del Tossal; el 
llavador públic de la partida de l’Hort, i 
el llavador públic denominat Tapets, de 
la partida de Vega. Una bona part de les 
despeses de l’Ajuntament era destinada 
al personal que en depenia: el metge ti-
tular de la vila –que llavors era Francis-
co Climent Pons–, el secretari de l’Ajun-
tament –que llavors era Teodoro Martí 
Monzó–, els guardes rurals i l’alguatzil. 
L’Ajuntament també s’havia de fer càr-
rec, entre altres despeses, del lloguer 
de la casa de Dolores Gomar Capsir 
“para habitación de D. José Colomer 
Richar, Maestro de Instrucción pública 
1ª enseñanza de esta villa”, del telèfon 
públic, de la instal·lació de la il·luminació 
elèctrica, del funcionament del rellotge 
del campanar i d’una contribució al man-
teniment de la presó del districte judici-

al, situada llavors a la capital, Albaida. I 
havia de dur a terme les gestions per al 
reclutament dels “mozos” que havien de 
fer el servei militar (allistament, talles, 
pròrrogues, exempcions, etc.)20.

L’estreta connivència entre el poder 
polític, l’eclesiàstic i el militar, tret ca-
racterístic de la Restauració, es mani-
festa en els diversos capítols destinats 
a sufragar despeses de caire religiós 
i militar. L’Ajuntament, que era propie-
tari dels  bancs de l’església reservats 
a l’assistència de la corporació munici-
pal, s’encarregava de pagar els ciris que 
usaven els regidors per a assistir a les 
processons dels patrons de la vila, sant 
Blai i el Crist de l’Empar, i a les principals 
celebracions religioses (incloent-hi 
Corpus i els sermons de Quaresma), així 
com la banda de música i els vols gene-
rals de campanes amb motiu de les fes-
tes dels patrons. Ja hem vist que també 
sufragava la casa abadia i la capella de 
l’Aurora. Una de les iniciatives de caire 
religiós que adoptà Josep Francés fou 
l’acord  municipal de 6 de gener de 1921 
sobre la declaració com a festiu del dia 
últim del Novenari al Crist. En paraules 
de Josep Maria Capsir, “a instancias 
de la Junta de la Cofradía [del Crist de 
l’Empar] y del señor Cura Ecónomo don 
Emilio Mompó, acordó por unanimidad 
el ilustre Ayuntamiento, bajo la presi-
dencia del Primer Alcalde don José 
Francés Pastor, en sesión de 6 de ene-
ro de 1921, declarar fiesta popular el 11 
de enero, dia que termina el Novenario, 
con cuya declaración se interpretó el 
general sentir de los habitantes de la 
Puebla”21. Es consolidava així una ce-
lebració fixa durant el segon decenni 
del segle XX, la de l’11 de gener, que al 
segle XIX era encara variable. Entre les 
despeses pel concepte d’imprevistos 
de l’any 1921 figura el pagament de 150 
pessetes per a tendes de campanya 
“como donativo, en obsequio al valiente 
Ejército Español que lucha en África de-
fendiendo el honor nacional, a iniciativa 
de la Exma. Diputació provincial y Alcal-
día de Albaida como cabeza de distrito”. 
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destituïa tot l’ajuntament de la Pobla, 
presidit per Josep Francés Pastor, i im-
posava com a alcalde Francisco Climent 
Savall, que anys abans n’havia estat 
regidor. També era destituït Alexandre 
Bataller, vicepresident de la Diputació 
de València. Com a suport polític de la 
dictadura de Primo de Rivera, és creà 
a l’estat espanyol la Unión Patriótica, 
que a la Pobla fou dirigida per Ladislao 
Soriano (1863-1941). Josep Francés es 
mantingué al marge de la Unión Patrió-
tica, però el carrer Nou on vivia passà a 
dir-se Primo de Rivera.

La fallida de la Borsa de Nova York de 
1929 provocà un gran trasbals mundial, 
que també afectà Espanya. Una de les 
seues conseqüències fou la dimissió 
de Primo de Rivera (30-I-1930), que fou 
substituït com a cap del Consell de Mi-
nistres per Dámaso Berenguer Fusté, 
tinent general de l’Exèrcit. S’inicià així la 
dictablana. El 19 de febrer de 1930, Hera-
clio Hernández cessava com a governa-
dor civil de la província de València i en 
lloc seu era nomenat Luis Amado y Rey-
gondaud de Villebardet. El mes de març, 
aquest nou governador civil cessava 
Francisco Climent i designava alcalde 
Rafael Lluesma Gras, que llavors només 
comptava 29 anys22. No sabem si llavors 
es va oferir a Josep Francés la reposició 
en el càrrec d’alcalde i si aquest declinà 

d’inestabilitat política al govern de l’es-
tat, desordes socials (especialment a 
Barcelona) i guerra desastrosa al Rif 
(Marroc). Els governs espanyols, unes 
vegades amb domini dels conservadors 
i altres dels liberals, o formant gabinets 
de concentració, només duraven pocs 
mesos. El 8 de març de 1921 era assas-
sinat el cap de govern Eduardo Dato. 
L’agitada situació espanyola contrasta 
amb l’estabilitat de la corporació mu-
nicipal de la Pobla. Però el colp d’estat 
de Primo de Rivera, que va destituir el 
govern liberal de l’estat, presidit per 
Manuel Gracia Prieto, tingué la seua 
repercussió a la Pobla. L’octubre de 
1923, el governador civil primoriverista 

Recordem que el 1921 es va produir el 
desastre espanyol a Annual, al Rif.

L’exercici del càrrec d’alcalde implicà la 
realització de gestions directes, gene-
ralment acompanyat per secretari mu-
nicipal, Teodoro Martí Monzó, a Valèn-
cia i a Albaida (en aquest cas, pel tema 
carcerari). El viatge a Madrid el 1921 fou 
una excepció. Els principals edictes de 
l’alcaldia, sovint referits a les obliga-
cions impositives i al servei militar, es 
publicaven en el BOPV.  

Els tres anys i mig de mandat de Josep 
Francés Pastor com a alcalde “consti-
tucional” coincidiren amb un període 

Josep Francés Pastor, alcalde de la Pobla, certi-
fica amb data de 6 de març de 1923, als efectes 
d’un expedient militar, que el preu mitjà del jor-
nal corrent en la Pobla és de 3 pessetes. Arxiu 
de la Diputació de València, Secció B.1.8. Expe-
dient de reclutament. La Pobla del Duc, 1923.
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que convocà per al 12 d’abril unes elec-
cions municipals que presagiaven un 
canvi polític molt important. No degué 
ser gens fàcil per a Josep Francés el 
quasi mig any d’aquest segon mandat. El 
centredreta de la Pobla no presentà cap 
candidatura per a les eleccions munici-
pals. En aplicació de l’article 29 de la llei 
electoral vigent, s’assignà a la coalició 
republicana-socialista de la Pobla tots 
els escons de l’Ajuntament. La majoria 
socialista elegí com a alcalde el líder 
local del Partido de Unión Republicana 
Autonomista (PURA), Honorat Jornet 
Boscà, un ric propietari agrícola de cen-
treesquerra amb bon olfacte polític. La 
nova corporació en prenia possessió el 
15 d’abril de 193126. El dia anterior s’havia 
proclamat la II República espanyola i el 
rei Alfons XIII fugia a l’estranger. 

Josep Francés Pastor fou, per tant, el dar-
rer alcalde, per partida doble (1920-1923 i 
1930-1931), del període que es coneix com 
la Restauració monàrquica (1874-1931). 
Fou l’instrument benintencionat d’un món 
que s’acabava irremeiablement.

L’exercici de l’alcaldia no fou, però, l’úni-
ca vegada que Josep Francés Pastor 
assumí responsabilitats polítiques en el 
govern municipal de la Pobla. Unes no-
ves circumstàncies polítiques, ja durant 
la II República espanyola (1931-1939), el 
van dur de nou a l’Ajuntament, no com a 
alcalde, sinó com a regidor, i no per vota-
ció popular, sinó per designació política. 
Les coses van anar així. Les eleccions 
generals del 28 de juny de 1931 van con-
firmar la victòria de la conjunció repu-
blicana-socialista que s’havia donat en 
les eleccions municipals del 12 d’abril de 
1931, amb Manuel Azaña com a cap del 
govern espanyol. Però en les eleccions 
generals del 19 de novembre de 1933 
guanyà, davant una esquerra fragmen-
tada, la Confederación Española de 
Derechas Autónomas (CEDA), en la qual 
s’havia integrat la Derecha Regional Va-
lenciana (DRV), de Lluís Lúcia. Ja hem 
vist que una de les mesures repressi-
ves del nou govern fou la destitució de 

aquesta possible oferta. El fet és que, 
el mes d’octubre del mateix any, el go-
vernador Amado cessà Rafael Lluesma 
com a alcalde de la vila i designà com 
a tal Josep Francés Pastor, en un gest 
que sembla una restitució de la legalitat 
constitucional suspesa per Primo de Ri-
vera l’octubre de 192323. No en coneixem 
les raons ni tampoc si aquesta reposició 
obeïa al criteri del governador civil o a 
una proposta de les “forces vives” de 
la vila, davant la creixent “contestació” 
política a l’estat espanyol, que haurien 
trobat en Josep Francés una persona 
susceptible de ser ben acceptat24. El 
desprestigi de la monarquia i dels sec-
tors polítics i socials que van col·laborar 
amb la dictadura de Primo de Rivera era 
tal, que el republicanisme s’anava impo-
sant arreu, i també a la Pobla. L’agost de 
1930, els partits republicans espanyols 
es van unir i es van conjurar a aconseguir 
la caiguda de la monarquia (Pacte de 
Sant Sebastià). De fet, la dictadura del 
general Primo de Rivera i la dictablana 
del general Berenguer havien enfonsat 
no sols la monarquia, sinó també tot el 
sistema caciquil de la Restauració i el 
sistema autoritari de la Dictadura. En 
aquest context, la reposició de Josep 
Francés com a alcalde era una oferta 
enverinada per a ell. En tot cas, si accep-
tà, coneixent el seu tarannà, no ho va fer 
per ambició personal ni política. La crisi 
política general s’agreujà amb el fallit in-
tent d’alçament militar republicà de de-
sembre de 1930. La monarquia d’Alfons 
XIII tenia els dies comptats.

La desaparició dels Libros de Actas de 
l’Ajuntament de la Pobla i l’absència a 
l’ADP dels Pressupostos corresponents 
a 1930-1931 i dels expedients de les 
quintes de 1930 i 1931 ens priven d’uns 
informacions mínimes sobre aquest 
segon mandat de Josep Francés. L’11 de 
febrer de 1931, signava el Padró d’habi-
tants de 193025. Els canvis polítics es 
succeïen ràpidament. El 18 de febrer 
de 1931, dimitia el general Berenguer. 
El nou cap del Consell de Ministres fou 
l’almirall Juan Bautista Aznar-Cabañas, 

molts ajuntaments governats per par-
tits d’aquest signe polític, com va ser el 
cas de la Pobla. Llavors, els governadors 
civils van designar interinament corpo-
racions alternatives de centredreta. 

En concret, l’Ajuntament “popular” de 
la Pobla sorgit de les eleccions de 1931 
fou dissolt per orde governativa el 14 
de desembre de 1934. Segons la cròni-
ca de Las Provincias27, “el lunes 17 del 
actual [mes de desembre] llegó a esta 
población el delegado del gobernador 
civil de la provincia don Rafael Roldán 
Fernández, con el fin de cambiar el Ayun-
tamiento popular que desde las históri-
cas elecciones del 12 de Abril de 1931 
regían los destinos de esta progresiva 
villa de Puebla del Duc. Por decreto del 
14 del corriente han sido nombrados 
gubernativamente, con carácter interi-
no, concejales los señores católico-ce-
distas don Herminio Martínez Fayos, 
don Salvador Gomar Fabra, don Joaquín 
Soler Micó, don Bautista Gomar Boscà, 
don Francisco Soler Bataller, don Es-
tanislao Abargues Fayos, don Bautista 
Ibáñez Gandía, don José Francés Pastor, 
el radical don Blas Miquel Bataller y el 
upetista don Juan Bautista Soler Sem-
per. Estos señores tomaron posesión de 
los respectivos cargos a presencia del 
señor delegado, y siendo elegido alcalde 
el señor Soler Semper, que está dando 
muestras de gran gobernante, cosa que 
no sabíamos la mayoría del pueblo, que 
ignorábamos que el señor Soler Semper 
tiene la carrera de ingeniero de Montes, 
Canales y Puertos”. En la crònica de Las 
Provincias, Josep Francés apareix com 
a “católico-cedista”. Sembla que Josep 
Francés i els altres regidors “católi-
co-cedistas” formaven part de la secció 
local de la Pobla de la DRV. L’agrupació 
local es degué formar a partir de socis 
del sindicat agrari catòlic, la Derecha 
Regional Agraria, els membres del qual 
solien reunir-se en els locals del bar de 
Juanita Santamaria, enfront de l’esglé-
sia parroquial.  Entre els afiliats, hi havia 
un dels seus millors amics, Eleuterio Cli-
ment. Els dos únics membres del consis-
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tori municipal no pertanyents a la DRV 
eren Blai Miquel, del Partido Radical, de 
Alejandro Lerroux, de ideologia republi-
cana, i Joan Baptista Soler Semper, que 
és presentat com a “upetista”, és a dir, de 
la Unión Patriótica, de Primo de Rivera, 
si bé aquest partit s’havia dissolt el 1930. 

La nova corporació municipal  governà 
la Pobla fins que el 24 de febrer de 1936, 
després de la victòria del Front Popular 
en les eleccions generals del 16 de febrer 
del mateix any, tota la corporació fou 
destituïda. L’orde del governador civil 
comportà també la restitució de la cor-
poració municipal elegida el 12 de febrer 
de 1931 i, per tant, la del blasquista Hono-
rat Jornet Boscà com a alcalde28.

Les eleccions generals de 12 febrer de 
1936 comportaren el triomf del Front Po-
pular. El 18 de juliol de 1936 es va produir 
l’alçament militar del general Franco, 
que provocà una guerra civil a Espanya 
des del 18 de juliol de 1936 a l’1 d’abril de 
1939. Per a la Pobla fou el 29 de març. Ja 
ha estat dit que Josep Francés Pastor 
es mantigué al marge de la FET i de la 
nova administració municipal franquista. 
Però, seguint una llarga tradició familiar 
d’implicació en la vida política municipal 
de la Pobla, el seu fill Josep Francés Mar-
tínez en va ser regidor entre 1952 i 1958.

La tradició política d’una família de no-
tables locals vinguda a menys

La incorporació de Josep Francés Pastor 
al govern municipal de la Pobla el 1920 
no és un fet excepcional en la tradició 
familiar dels Francés. Gràcies al llibre 
d’Abel Soler, De la Vilanova de Rugat a la 
Pobla del Duc (1999), sabem que un tei-
xidor, “mestre Francés”, probablement 
procedent de la zona d’Ontinyent-Bocai-
rent-Banyeres, es va instal·lar a la Pobla 
cap al 1500. Ell i el seu fill començaren a 
adquirir terres i, al segle XVII, els seus 
descendents es convertiren en una de 
les principals famílies de la vila i comen-
çaren a  demostrar  un més que notable 
interés per la cosa pública. El 1576 ja era 

justícia de la vila un Gaspar Francés;  al 
segle XVII, consten com a caps del Con-
sell municipal Pere Francés (1622), Gas-
par Francés (1645, 1647), Pere Francés 
(1656) i Josep Francés (1693), com a jurat 
Pere Francés (1619) i com a síndic Gaspar 
Francés (1665). 

Al segle XVIII, els Francés alteren amb 
els Ortolà, els Boscà i els Batallers en 
successius governs municipals, llavors 
proposats als ducs de Gandia, senyors 
de la Pobla, per l’administrador del 
ducat de Gandia, dit Alcalde Major. La 
família dels Francés domina el govern 
municipal sobretot durant l’últim terç 
del segle XVIII i primers anys del XIX, 
fins al punt que hi ha alguna protesta 
per aquesta concentració de poder po-
lític en una mateixa família. Així, veiem 
com a alcaldes Josep Francés (1769)29, 
Gaspar Francés (1783) i Pere Francés 
(1793); com a regidors Baltasar Francés 
(1783), Roc Francés (1783), Gaspar Fran-
cés (1795), Josep Francés (1797) i Balta-
sar Francés (1815); com a síndics Vicent 
Francés (1781), Pere Francés (1783) i 
Gaspar Francés (1786); com a diputats 
municipals Pere Francés (1779, 1780) i 
Josep Francés (1785, 1786). 

El Dietario (1767-1803) del cirurgià Manu-
el Miquel, que conserva la família Capsir, 
aporta diverses notícies sobre els Fran-
cés de la darreria del segle XVIII. Així, en 
comentar una pugna que hi hagué el 1783 
entre l’alcalde de la “Puebla del Duque” i 
el representant de la duquessa de Gan-
dia, senyora de la Pobla, l’Alcalde Major 
don Salvador Bas, es deixa entendre que 
la casa pairal del Francés del carrer Nou 
podia convertir-se en lloc de reunió de 
l’Ajuntament de la Pobla. Això solia ser 
així en els pobles menuts. Heus ací la no-
tícia a què faig referència, on s’observa 
el predomini dels Francés en el govern 
municipal (fol. 48r)

El día 11 de febrero de este año 1783, 
martes, a la noche, en punto de siete y 
ocho, susedió en esta villa de la Puebla 
--¡cosa de admirar, que en jamás se ha 

visto!-- y es que, aviendo concurrido 
los señores del Ayuntamiento a casa 
el Señor Alcalde, que lo era Gaspar 
Francés, para tratar un método --el 
mejor-- para que el maestro de aqué-
lla cumpliesse en su obligación en la 
enseñanza de los niños; advirtiendo no 
siendo junta. A lo qual, los dichos seño-
res de dicho año lo eran: regidor mayor, 
Roque Bataller; en medio, Leonardo 
Bataller; tersero, Baltasar Fransés, 
y, síndico procurador, Pedro Fransés 
(de éstos, faltó Baltazar Franses: éste, 
por haverle avisado), y el cura de esta 
villa, el Doctor Miguel Prefasi, hijo de 
Pedreguer.

Y, estando los dichos dándole una 
correcsión al dicho maestro, hijo de 
Beniarjó, entró en casa del dicho Se-
ñor Alcalde el Señor Alcalde Mayor de 
esta villa, que lo era Don Salvador Bas, 
hijo de Jábea, hombre temerario, y les 
preguntó qué asían. Y dixeron los se-
ñores que le reprendían [al mestre] de 
algunas cosas mal echas. Y, entonses, 
el dicho Alcalde Mayor les puso pena 
de cinqüenta libras. Se presentaron en 
la Sala Capitular, menos el cura. Vista 
ésta, sin haser el dicho alcalde mención 
alguna que tenía auturidad para mucho 
más que el otro, sin replicar, se fueron a 
dicha Sala.30

El 1783 eren, per tant, membres de la cor-
poració municipal al mateix temps l’alcal-
de Gaspar Francés, el regidor tercer Bal-
tasar Francés i el síndic procurador Pere 
Francés. El mateix Dietario reporta la no-
tícia que el 1793 era regidor segon Vicent 
Bataller Francés; que el 1795 era regidor 
major Gaspar Francés i regidor tercer Vi-
cent Pons Francés; que el 1797 era regidor 
tercer Josep Francés; i que el 1800, l’al-
calde Josep Francés continuà l’empedrat 
dels carrers que havia iniciat l’any ante-
rior el seu predecessor Blai Boscà Fayos. 
Entre el XVII i el XVIII hi hagué, per tant, 
almenys sis alcaldes Francés.

Al segle XIX, les successives particions 
de les propietats dels Francés entre 
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molts fills havien reduït el pes econòmic 
i polític local d’una nissaga familiar que 
havia aconseguit ser una de les més im-
portants de la vila als segles XVII i XVIII.  
Només cal pensar que els pares del ja 
citat Blai Francés Bataller, Baltasar Vi-
cent Francés Perelló i Maria Bernarda 
Bataller Ballester, havien tingut 8 fills 
(Maria Bernarda, Anna Maria, Emeren-
ciana, Josep Maties, Vicenta Maria, Joa-
quim, Antoni Vicent i Blai) i que els seus 
avis paterns, Baltasar Francés Merí i Jo-
sefa Maria Perelló, n’havien tingut 4 (Jo-
sep, Melxor, Gaspar i Baltasar Vicent). 
Una família que, a més de la predilecció 
pel nom de Josep entre els hòmens i de 
Vicenta entre les dones31,  va reiterar en 
nombroses ocasions els noms dels tres 
Reis d’Orient, fins a punt que tres ger-
mans, els suara esmentats, portaren els 
noms de Melxor, Gaspar i Baltasar. 

A principis del segle XIX, fou regidor de 
la vila Baltasar Francés (1815-1819). Amb 
la introducció del règim liberal (1833), 
ara amb competició electoral entre els 
terratinents més importants, les coses 
de la política no degueren anar tan bé 
per als Francés com abans, ja que a pe-
nes trobem membres de la família del 
Francés ocupant càrrecs municipals. 
L’últim Francés de l’època que hem do-
cumentat com a membre de la corpora-
ció municipal va ser Blai Francés Bata-
ller, que el 1840, als 31 anys d’edat, va ser 
elegit regidor de la Pobla de Rugat dins 
el sistema electoral del primer període 
del règim liberal, que concedia el vot no-
més als caps de família benestants. La 
presentació a les eleccions comportava 
unes despeses personals que, sobretot 
en cas de fracàs, no sempre era fàcil de 
recuperar. Segurament es pot trobar ací 
les raons de la l’escassa presència dels 
Francés, i potser del mateix Blai Fran-
cés després del 1840, en els governs 
municipals del XIX. El seu net, Josep 
Francés Pastor, encara el va tractar de 
xiquet. Qui sap si el fet de conéixer la 
tradició política familiar va suscitar en 
ell la mateixa vocació! En tot cas, l’alcal-
de Josep Francés Pastor de 1920-1923 

i 1930-1931 ja  havia deixat de tenir el 
pes social i econòmic que nombrosos 
membres de la família havien tingut en 
el passat.  

Records familiars i personals

A pesar d’haver nascut jo i de viure els 
anys d’infantesa a Benicolet, eren mol-
tes les ocasions que els pares em por-
taven a la Pobla, especialment en els 
períodes de vacances escolars, per a es-
tar-me amb els iaios. M’hi reclamaven, i 
també la tia Adelina. La iaia era la meua 
padrina de bateig. D’ací que conserve 
uns quants records d’ells, de la casa pai-
ral i de la vida al carrer Nou32. 

La casa dels iaios, que tenia uns grans 
arcs al bell mig de les tres primeres na-
vades i diverses habitacions a cada cos-
tat, em pareixia immensa, solemne. For-
mava part de la casa l’estable, amb un 
cavall i una burra. No calia anar a abeurar 
els animals a l’abeurador que hi havia al 
carrer Nou, davant la casa de les Planes, 
a tocar del carrer Malta33. La casa tenia 
un pou prop de l’estable. I, després de 
cinc navades, s’obria a un gran corral, on 
hi havia un trull, un cup, unes bodegues, 
una porquera, uns galliners, un pedregar, 
un cobert per al ramat de cabres34, el co-
bert de la portella... Per a mi era un espai 
per a jugar privilegiat. Ja no funcionava 
l’almàssera ni es xafigava raïm en el cup, 
però hi restaven encara moltes gerres 
d’oli, bótes de vi i tota mena dels atifells 
del camp o de la matança del porc. Les 
cambres de dalt servien per a guardar 
ametles, garrofes, palla, ordi, blat, olives, 
figues, bellotes, melons d’Alger i de tot 
l’any... Eren testimoniatges d’una econo-
mia que tendia a ser autosuficient. Els 
sobrants solien vendre’s als mercats de 
Gandia i Xàtiva. 

Sempre em van cridar l’atenció que la 
casa dels iaios de la Pobla es convertia 
cada dia, cap al tard, en lloc de trobada 
d’amics, parents, veïns i coneguts. Si era 
l’hivern, el lloc de reunió era la saleta de 
l’esquerra presidida per sant Francesc 

d’Assís, calfada amb el braser de la copa 
i connectada amb el dormitori dels iaios. 
Les converses alternaven amb el joc de 
cartes –sobretot al burro, a la brisca, 
al cinquet– i, de tant en tant, roses, ca-
cauets i tramussos. Si era l’estiu, el lloc 
de trobada eren els voltants exteriors i 
interiors de la portella, situada al nord i 
protegida per uns imponents oms –ta-
llats als anys setanta per orde municipal, 
perquè les arrels, esteses a desenes de 
metres, feien brotar omets no desitjats 
entre els veïns–, que tanmateix deixaven 
entrar un aire suau i veure un magnífic 
paisatge amb Benigànim, Quatretonda i, 
molt al fons, el castell de Xàtiva perfec-
tament visibles. Als hiverns, recorde que 
el iaio s’assentava al costat esquerre de 
la xumenera trencant pacientment bran-
quetes de llenya, vares i sarments per a 
anar alimentant el foc. L’última imatge 
d’eixe record va ser el dia 1 de novembre 
de 1956, mentres mon pare li preguntava 
quin era la millor carretera per a anar amb 
la seua moto Ossa a la fira de Cocentaina. 
A mi em portava en el selló de la moto. 
Feia fred. Als estius, al meu iaio li agra-
dava assentar-se en una cadira de repòs 
a la porta del carrer i a mi assentar-me 
al seu costat al portal, mentre véiem els 
carros transportant amunt i avall raïm de 
rosetti o melons. Començaven a ser anys 
de prosperitat de la Pobla a causa d’una 
intensa exportació, sobretot del raïm 
de rosetti. En dóna un testimoni molt 
eloqüent l’extraordinari llibre de festes 
Puebla de Duc. Programa de fiestas. Año 
1959. 

El iaio que vaig tractar ja era septuage-
nari. Es queixava dels lloms i anava un 
poc acatxat, però no deixava d’anar al 
bancal i se m’emportava. D’ací que re-
corde els noms de les partides: la Bosca, 
l’Albacor,.... Sempre em va cridar l’aten-
ció els noms de Benifumet i del camí 
de Rafalgani. Després sabria que són 
records vius de l’onomàstica morisca. 
També em feia gràcia el nom del Lunes, 
on la petita horta abastia la casa de ver-
dures i llegums. Una de les meues desti-
nacions preferides era el camp del Mo-
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rer o de l’Estació, per la il·lusió de veure 
com s’acostaven els trens, amb unes 
rodes de ferro imponents, tirant fum i 
anunciant l’arribada amb un xiulit escri-
dassador. El ritual de l’anada era sempre 
el mateix: el iaio aparellava la burra amb 
l’albarda i la sària ben subjectes per baix 
del ventre i la tafarra per baix de la coa o 
rabo, l’arrimava al marge de la pujadeta 
particular d’accés a la portella del dar-
rere-cases, s’hi assentava ell primer i 
després m’ajudava a pujar darrere d’ell i, 
amb uns “arres” intermitents, ens posa-
ven en menys de mitja hora en el bancal 
del Morer, situat molt a la vora de l’esta-
ció del tren. Mentres ell eixarmentava o 
desmondava, jo m’acostava a les vies a 
l’espera de l’arribada d’un tren que, per 
a mi, en veure’l acostar-se, era com un 
gegant desbocat. I acudia, corrents, a 
donar-li la notícia: “Iaio, iaio, que ve el 
tren...”. I tot seguit li’l descrivia. I només 
de tant en tant l’ajudava, d’aquella ma-
nera, a plegar vares. També es trobava a  
metres de la portella de casa el bancal 
de l’era del Trinquet, que conservava el 

rugló: s’agraïa poder portar fàcilment a 
casa i al qualsevol hora, segons tempo-
rades, raïm, peres (peres de setembre), 
faves, carxofes o penques. Això era més 
cosa de la iaia: més d’una vegada la vaig 
veure menjar pa i penca!

Entre els amics més acostats del iaio 
hi havia Eleuterio Climent Pla, Benjamí 
Pastor Calatayud, Gaspar (“Gasparet”) 
Francés Merí, Fèlix Pastor Benavent, 
Ramon Pastor Calatayud (“Punxó”), 
Salvador (“Salvoret”) Pastor Esteve, 
Batiste Montaner Gomar (“de Delfi-
na”), Blai Gomar Gomar (el tio “Flore-
jat”), i els veïns Celestí Botella Artés i 
Pasqual Bataller Gomar. La major part 
d’ells eren parents, especialment de 
la rama dels Pastor, i alguns molt esti-
mats, como Benjamí Pastor i Gaspar 
Francés. S’ajuntaven sobretot al casino 
de Juanita Santamaria, i a vegades al 
del tio Amadeo, però també uns i altres 
es reunien en algunes de les cases res-
pectives. Xarraven i jugaven, preferent-
ment, al truc. Visitar familiars i amics 

era un costum molt corrent.  A la major 
part d’ells, no els he coneguts. També 
solia vindre per la casa dels iaios Vicent 
Garcia, “Palpeta”, que era el jornaler 
que més seguidament l’ajudava en les 
faenes del camp. També l’ajudaven en 
els treballs del camp Blai Fayos (“el de 
Lucia”), “Clarinet” i Tomàs Perelló. El iaio 
difícilment podia comptar amb el fill Ra-
fael, que no estava amb els seus cabals 
i que de tant en tant li donava més d’un 
bon disgust. Quanta paciència i resigna-
ció, i tanmateix quanta estima i atenció 
envers ell per part del iaio, de la iaia i de 
la tia fadrina Adelina!

El iaio i la iaia eren molt sociables. Ell 
era persona culta, amable i seriosa. “Es 
feia amb tots i era esplèndid”, em deia la 
mare. La filla Adelina n’era una “escopi-
nyà”. La iaia, en canvi, era riallera i bur-
lona i li agradava de fer-se de respec-
tar. A sa casa convergia tota classe de 
persones. I això venia de lluny. La casa, 
sempre la vaig veure plena de gent i he 
sentit a dir que sempre havia sigut així. 
Hi predominaven les visites de dones, 
més relacionades amb la iaia, especial-
ment les de la germana Maria Martínez 
Francés (esposa d’Enrique Fayos), la 
cunyada Maria Francés Pastor, la cosi-
na Rosa Francés Vañó i la neboda Elisa 
Martínez Francés, però també la senyo-
ra Soledat de Bataller, la senyora Feli-
citat, Carme Guarner Espí i la seua ne-
boda Trini Guarner Sena, Anita Climent, 
Justa Montaner, Roseta Perelló, Anita la 
Plana, Amàlia Soriano, Hermila Gomar 
Bataller, Conxita Boscà, Conxa Gomar 
Gomar, etc. Alternaven o compaginaven 
les converses sobre esdeveniments so-
cials i personals, lingüísticament molt 
sucoses, amb treballs de cosir i brodar. 
Jo només he conegut, en uns quants 
casos, les filles35, que van continuar la 
tradició. Però també hi venien els amics 
del iaio, entre els quals era molt assidu 
el cosí Benjamí Pastor, que buscava la 
menor ocasió per a reunir-se amb ell. 
Així, aprofitava els dies que, per raons 
de pluja o neu –llavors freqüents–, no es 
podia eixir al bancal, per a vindre a cor-

Josep Francés Pastor, ja 
complits els 70 anys. Arxiu 
familiar de la Pobla del Duc.
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dellar junts a la porta de casa. Jo tampoc 
no l’he conegut. Abans de la guerra, el 
iaio i el tio Eleuterio, després de missa, 
solien anar a esmorzar a ca el tio Benja-
mí: compraven carn i se la torraven. Bé 
s’ho mereixien després del llarg dejuni 
que imposava la Santa Mare Església si 
volien combregar! En els darrers anys, 
el iaio continuava reunint-se amb els 
amics en el casino d’Angelita Monzó 
Santamaría, especialment cada diu-
menge o festa, després de missa major 
de les 10.  Recorde que, quan jugaven a 
cartes, no usaven diners, sinó pepites 
de garrofa. A mi em portava a missa i, 
acabada aquesta, em duia al casino, em 
comprova una bosseta de papes, i així, 
content, me’n tornava a casa. 

Als iaios els feia molta il·lusió reunir-se a 
casa amb els fills, nets, el gendre Anto-
nio Ferrando Prats i la nora Adela Esteve 
Cortell. Ja era freqüent abans de guerra 
que els familiars de la Pobla anaren a 
Benicolet a veure i, en darrers temps, a 
cuidar els besavis Vicent i Vicenta Ma-
ria. I, després de la guerra, eren els de 
Benicolet que veníem a la Pobla a visitar 
iaios i tios. Quantes vegades he recorre-
gut a peu el mateix camí! Uns i altres, fer 
el camí d’anada o tornada a peu i en una 
hora i tres quarts aproximadament pel 
camí de Llutxent, en direcció a la casa 
Císcar, ens ho trobàvem fet. Ma mare 
sempre ha recordat com, de molt xique-
ta, anava la família a Benicolet, sempre 
pel camí de la Plantada, de la Bosca i de 
la casa Císcar: el iaio aparellava molt bé 
el matxo i sobre l’albarda col·locava la 
sària; hi feia seure la iaia amb el xiquet 
Rafael al braç i a continuació ficava les 
xiquetes Adelina i Anita en els cornia-
lons. Què divertit! Guiava el matxo, a peu, 
el iaio o el germà major, Josep, que feien 
torns anant a peu o cavall de la burra. 

Eren freqüents les reunions de la famí-
lia gran (avis, germans, fills i nets) amb 
motiu de les celebracions de l’onomàs-
tica i de les grans festivitats religioses.  
Els grans referents de la iaia Adelina i 
de ma mare eren les celebracions a casa 

dels besavis de Benicolet, sobretot per 
Nadal i sant Vicent Ferrer. Per a mi el re-
ferent era la casa dels iaios de la Pobla. 
És al balcó central de la casa dels iaios 
de la Pobla que el rei Melxor, el 6 de ge-
ner de 1953 em va deixar un cavall de 
cartó amb rodes, que m’estimava molt i 
que faig fer durar molts anys, fins que se 
li trencà una pota. El 1954, la casa dels 
iaios va allotjar el convit per a celebrar 
la primera missa cantada del carmelità 
Mateu Benavent Martínez, fill de Mateu 
Benavent i d’Elisa Martínez Francés i 
net d’Elisa Francés Vañó, cosina germa-
na de la iaia. El 19 de març de 1956, la ce-
lebració del sant del iaio va ser extraor-
dinària, perquè havíem aconseguit que 
la superiora de les Germanes de la Cari-
tat, de Xàtiva, deixara vindre a la Pobla, 
acompanyada d’una altra monja, la nos-
tra tia monja, sor Presentació Martínez 
Francés, germana de la iaia. N’érem 
molts. La paella estava impressionant, 
però al cap d’una hora tots estàvem 
bossant el que havíem menjat. El metge 
de la família, don Àngel Soler Pastor, no 
en va poder determinar la causa. Dies 
després ja la sabíem: les bosses amb 
les anguiles per a la paella que mon pare 
havia portat de Benicolet, pescades per 
ell, s’havien impregnat de les restes de 
l’arseniat usat per al camp que contenia 
la bossa de goma de la moto, tanmateix 
molt neta, en la qual les havia dutes a la 
Pobla. Amb tot, em queda el record pla-
ent de tota la família gran reunida i una 
certa mania a les anguiles!

L’última volta que vaig veure viu el meu 
iaio era en Nadal de 1956. Ell, la dona i 
els fills Adelina i Rafael es van traslladar 
en un carro cobert a Benicolet pel camí 
reial de Gandia per a conéixer els seus 
dos últims nets, bessons, nascuts el 6 
de desembre: l’un Josep Lluís (el primer 
nom, de secular tradició entre els Fran-
cés) i l’altre Salvador (de ressonàncies 
familiars entre els Ferrando). Ma mare 
estava molt malalta per les complica-
cions del part. Tant és així que la meua 
germana Anna Mari i jo vam passar 
molts dies en casa dels iaios: la meua 

germana a ca’ls iaos de la Pobla i jo a ca 
l’àvia de Benicolet. 

El 16 de gener de 1957 vam rebre per 
telèfon la trista i inesperada notícia: el 
iaio havia mort! La meua germana Anna 
Mari era a la Pobla. Mon pare em va 
portar de Benicolet en la seua Ossa. La 
mare, impedida, es va quedar a Benico-
let. Havia nevat i m’impressionà veure’l 
mort en la sala d’estar, sota la mirada de 
la imatge de sant Francesc d’Assís. Ja no 
podria dir: “Iaio!”. Sempre he tingut i tinc 
present aquella imatge del iaio mort. 
Quina tristesa el dia del seu comiat de-
finitiu! Em queda el consol que el seu llit 
i els mobles de la seua habitació les he 
instal·lades en la meua casa de Benico-
let, presidida pel mateix quadre de sant 
Francesc d’Assís del capçal del seu llit. 

Evocar records des de la distància de 
sis dècades i des de l’infantesa corre el 
risc de la idealització. Però, vistos els 
testimonis dels qui han conegut millor 
el meu iaio, no tinc dubte que fou l’home 
bondadós, treballador, senzill, generós i 
obert que encara vaig conéixer. La seua 
dimensió pública correspon a la d’una 
persona que veia en la intervenció polí-
tica un mitjà per a la defensa dels inte-
ressos dels propietaris agrícoles que 
vivien de la terra, mai per protagonisme 
social ni per a l’enriquiment personal. 
“Et quedaràs amb els saragüells!”, li ad-
vertia sovint la seua dona. Defensava la 
família i les tradicions religioses. Potser 
començà a advertir que s’acostaven 
temps nous, amb canvis socials, econò-
mics i tecnològics que demanaven obrir-
se pas. No deixà de ser mai políticament 
democratacristià i de profundes convic-
cions catòliques. No combregà amb cap 
de les dues dictadures amb què hagué 
de conviure molts anys. Amb ell es tan-
ca una nissaga familiar, profundament 
arrelada a la Pobla,  que va veure en la 
terra i en els valors tradicionals la base i 
el sentit de la seua existència. 
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Notes.-

1. Dec i agraïsc moltes d’estes informacions i 
orientacions a Antonio Calzado, Abel Soler, Ja-
cob Mompó, Santi Vallés, Xavier Asins, Alfons 
Vila, Julio López Iñíguez i Salvador Bravo Soler. 
També agraïsc l’ajuda tècnica de Maite Simon i 
d’Inma Mesa.
2. Era el nom oficial de la vila, que el 26 de juny 
de 1916 serà substituït pel de Puebla del Duc, 
tot i que el nom tradicional havia estat la Pobla 
del Duc, que ara és la denominació oficial.
3. Mariana Pastor Fayos era filla de Fèlix Pastor 
i Manuela Fayos, que vivien al carrer de Sant 
Francesc, núm. 7.  Les dades que anirem adduïnt 
sobre lloc de residència i l’edat de les persones 
esmentades procedeixen dels diferents llibres 
de Matrícula Parroquial de l’Arxiu Parroquial de 
la Pobla. Les dades familiars procedeixen dels 
documents notarials de l’Arxiu familiar de la 
Pobla.
4. La casa pairal s’hauria construït ja al segle 
XVIII, segons Abel Soler, De Vilanova a la Po-
bla del Duc: persones i  fets d’un poble de llau-
radors de la Vall d’Albaida, La Pobla del Duc, 
Ajuntament de la Pobla del Duc, 1999, p. 350. 
Per testament de Blai Francés Bataller, la casa 
pairal es dividí en dos: una anà a parar al fill ma-
jor, Blai Francés Boscà (carrer Nou, 6), i l’altra, al 
fill segon, Josep Francés Pastor (carrer Nou 8). 
Aquest, al seu torn, per testament de 1955, divi-
dí la part que li correspongué de la casa pairal 
entre la seua filla Adelina (ara núm. 10) –hui pro-
pietat del seu net, Antoni Ferrando Francés– i el 
seu altre net José Francés Esteve (ara número 
12) –que ara habita la viuda, Carmen Monzó–. La 
partició efectiva es produí el 1958. Com a testi-
moniatge extern del conjunt primitiu, només en 
resta una façana nova amb decoració homogè-
nia compartida.
5.  És en aquest context que s’entén la tradició 
familiar segons la qual Vicent Martínez Vidal, 
quan venia a la Pobla amb el seu cavall i passa-
va per davant de la casa on vivia la jove Vicenta 
Maria, li reiterava, en veure-la: “Amb tu m’he de 
casar”.
6. Vicenta Maria Francés Boscà, que morí a 
Benicolet, l’1 de juliol de 1928, passà a cuidar el 
seu germà discapacitat Rafael (que també hi va 
morir, el 1920). A canvi, el nebot, Josep Francés 
Pastor, s’ocupava de les terres que Vicente Ma-
ria posseïa a la Pobla. 
7. Hui, la casa del carrer Nou, núm. 6, és propie-
tat de les netes de Blai Francés Boscà: Rosa (di-
funta), Maria i Hermínia Climent Francés, com 
a hereues de la seua segona filla, Rosa Francés 
Vañó, casada amb Eleuterio Climent Pla, i com a 
compradores de la part de dalt, que havia cor-
respost a Elisa Francés Vañó, la germana major. 
Elisa es casà amb Vicent Martínez Roig, dit el 
Senyoret, de Benicolet, i hi vivia al carrer Nou, 
núm. 4.  
8. La imatge de sant Francesc d’Assís, en fusta 
policromada i estofada, és del segle XVII. Hui 
es troba en casa dels hereus de José Francés 
Esteve, carrer Nou, núm. 12, en una fornícula de 
la sala d’estar, que és l’original de la casa. La foto 
que reproduïsc, realitzada per Salvador Climent 
Ferrando, és una gentilesa de Carme Monzó,  
víuda de José Francés Esteve i mare dels hereus 
José Antonio i Alberto Francés Monzó, que tam-
bé han heretat el malnom de Trena.

9. Adelina Martínez Francés, filla de la poblana 
Vicenta Maria Francés Boscà, nasqué a Benico-
let el 2 de març de 1885 i traspassà a la Pobla el 
30 de juliol de 1971. Era germana de Vicent, Joan, 
Leocàdia (que vivien a Benicolet), Presentació 
(monja de les Germanes de la Caritat, a Xàtiva), 
i Maria (que també passà a viure a la Pobla, en 
casar-se amb Enrique Fayos). Adelina passà a 
viure a la Pobla, en casar-se amb Josep Francés 
Pastor (1906). La filla, Anna Francés Martínez, 
coneguda com a Anita, natural de la Pobla, pas-
sarà a viure a Benicolet, en casar-se amb Antoni 
Ferrando Prats (1943), i la neta, Alicia Ferrando 
Francés, de Benicolet, passarà a viure a la Po-
bla en casar-se amb Salvador Climent Ortolà 
(1981).
10. Joan Baptista Soler Semper i Conxa Francés 
Pastor s’instal·laren en la casa del carrer del 
Mesón o de l’Hostal, núm. 19, on nasqueren els 
seus tres fills, Joan, Lluís i Josep, i on hui viu la 
neta, Conxa Soler Pastor. Maria Francés Pastor, 
en casar-se amb Rafael Soler –el tio Rafelet–, 
passà a viure a la casa de la tia Blaia Pastor 
Fayos, el núm. 7 del carrer de Sant Francesc, 
i ací on nasqueren els seus fills Maria, Rafael i 
Felip Soler Francés.
11. Blaia Pastor Fayos (1851-1924) deixà l’herèn-
cia als tres fills de Mariana que la van sobreviu-
re: Conxa, Josep i Maria. 
12. Als estius dels anys vint solia passar llargues 
temporades a la Pobla Manuel Sanchis Guarner, 
orfe de pare i mare. Son tio i tutor, el canonge 
Josep Sanchis Sivera, solia deixar-lo en casa de 
Mercedes Guarner Aguiló (que faltà el 1948 i és 
enterrada a la Pobla), germana de Maria Guar-
ner Aguiló, mare de Manuel Sanchis Guarner, i 
viuda del poblà Francisco Gomar Ferri (1882-
1918), que vivien a la plaça de la Independència, 
núm. 3, de la Pobla. Don Federico i Maria Guar-
ner, filla del militar Ricard Guarner Franco, eren 
parents. Manuel Sanchis Guarner tenia com a 
segon nom propi Ricard, el del seu avi, en record 
d’ell. També tenia casa a la Pobla, en la plaça ho-
mònima, un altre parent de don Federico, el po-
eta Lluís Guarner Perez (1902-1986). 
13. AMPD, Libro de Actas, núm. 13, sessió del 
6-VIII-1936. 
14. Anna Francés, que ja havia destacat al col-
legi de Sant Josep de les Germanes Trinitàries 
per l’afició al teatre, sempre recordà de memò-
ria bona part del paper de Temple y rebeldía 
que li tocà representar i es va alegrar molt quan, 
pocs anys abans de morir, li vaig aconseguir un 
dels pocs originals de l’obreta hui coneguts, ad-
quirit a la llibreria Renacimiento, de Sevilla. 
15.  En el núm. 113 (10-V-1920) del BOPV, Sección 
Ayuntamientos, pàg. 3, apareix el primer edicte 
de Josep Francés com a alcalde de la Pobla, da-
tat el 30-IV-1920. Deixaran d’aparéixer a partir 
d’octubre de 1923. 
16. La documentació de la “Cuenta de Ordena-
ción o de Presupuesto de esta localidad, corres-
pondiente al año 1919-1920, que rinde el alcalde 
D. Juan Bautista Abargues Fayos”, guardada a 
l’Arxiu de la Diputació de València, Secció H.2. 
Contabilidad, expedient 2184, caixa 493, per-
met constatar que aquest encara signava com 
a alcalde el 27 d’abril de 1920, però ja no el 24 de 
maig, en què Josep Francés signa la providència 
que dona per presentats els comptes muni-
cipals de 1919-1920. Componia la corporació 
municipal, a més de l’alcalde, Daniel Sanz Cor-

tés, Vicente Fayos Ferrando, José Gomar Bort, 
Emilio Climent Boscà, Vicente Mompó Mompó, 
Juan Bautista Soler Semper, Salvador Pastor 
Esteve i Blas Bataller Ucheda. Alguns d’ells ja 
havien estat regidors durant el mandat d’Abar-
gues: Daniel Sanz, Vicente Fayos, José Gomar i 
Juan Bautista Soler Semper. De fet, Josep Fran-
cés ja havia pres possessió com alcalde abans 
del 30 d’abril de 1920, ja que en aquesta data 
signa l’edicte que serà publicat al BOPV, núm. 
113, de 10-V-1920, Sección Ayuntamientos, pàg. 
3. En el “Presupuesto” de 1922-1923 figuren com 
a nous regidors Salvador Gomar Climent, Blas 
Gomar Ferrer, Ramón Gomar Gandia (dels dos 
últims consta, en document datat el 5-V-1923, 
que “no saben firmar”; algun altre ho feia amb 
dificultat). Es mantingueren Vicente Fayos, Vi-
cente Mompó, Blas Bataller i Juan Bautista So-
ler. Les darreres eleccions municipals parcials 
foren el 23-IV-1923. Gràcies als arquejos anuals, 
sabem que el dipositari dels fons municipals 
fou Federico Guarner Jornet el 1920 i 1921, i José 
García Blasco, el 1922 i 1923.  
17. Joan Baptista Soler i, sobretot, Fèlix Pastor 
Esteve (1861-1938), germà de Salvador Pastor 
Esteve, són els protagonistes principals d’un 
romanç anònim d’un full que circulava imprés 
per aquells anys (que fa temps vaig publicar 
en un dels llibres de les festes patronals de la 
Pobla), on es retraten molt bé les maniobres 
polítiques del moment per a fer-se amb l’alcal-
dia. Entre els protagonistes de les maniobres 
hi havia fins i tot dones, com Carolina Benavent 
Flores (1865-1949), esposa de Fèlix, en un mo-
ment en què a les dones encara no se les havia 
reconegut el dret a votar. Aquest dret, els serà 
reconegut en la Constitució de 1932.
18. Luis del Valle, “Viticultores … a la lucha”, 
Revista de Gandía, 28-V-1921, pàg. 4. La cròni-
ca publicada en aquesta Revista, dirigida per 
Josep Maria Capsir Banquells (1887-1960), da-
tada el 20-V-1921, fa referència a la lectura de 
les conclusions d’una assemblea d’agricultors 
celebrada al Teatre Olimpia, de València, el 8 de 
maig, i a “varios discursos fogosos, por cierto 
muy bien documentados, de algunos asistentes 
al acto”, així com a d’altres intervencions que 
“sirvieron de revulsivo a las masas agrarias allí 
congregadas, harto pacíficas y resignadas has-
ta hoy”. El cronista acaba així: “labradores, viti-
cultores, esclavos de la tierra, … organizaos, 
uníos, de los contrario pereceréis”. 
19. Les despeses ocasionades “en el viaje veri-
ficado á Madrid, el dia 24 de Mayo último, en 
representación de la Corporación” van pujar a 
75 pessetes, segons consta en el “Presupuesto” 
de 1921-1922, guardat a l’ADPV, Secció H.2. Con-
tabilidad, expedient 2896, caixa 824.  
20. A l’ADV es conserven els expedients gene-
rals de quintes (sorteig i allistament) de 1920 
(15-II-1920), que firma encara l’alcalde Abar-
gues,  els de 1921 (9-I-1921), 1922 (8-I-1922) i 
1923 (7-I-1923), que signa l’alcalde Francés, i 
el de 1924 (6-I-1924), que signa el nou alcalde 
Francisco Climent Savall. No se’n conserven de 
posteriors. Les Actes aporten els noms de l’al-
calde i dels regidors, i a vegades els del jutge i 
del rector de la parròquia. El 1922, el rector és 
Francisco Ferri Pascual; el 1923, el jutge és Edu-
ard Guarner Espí (que ja ho havia estat el 1920, 
segons BOPV, 93, de 16-IV-1920) i el rector, Al-
fredo Benavent; el 1924, el jutge és Ladislao So-
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Josep Francés Pastor (1880-1957), alcalde de la Pobla del Duc (1920-1923 i 1930-1931)

riano i el rector, Alfredo Benavent.  Gràcies a les 
certificacions a propòsit de les quintes  podem 
conéixer dades sobre la vida social i econòmica 
de la vila, com ara la del 6-II-1923, on es fa cons-
tar que el jornal mitjà que s’hi pagava era de 3 
pessetes.
21. José-María Capsir y Banquells, El Santísimo 
Cristo de la Pobla del Duc. Monografia escrita 
en valenciano y traducida por su autor, Valèn-
cia, 1955, pàg. 22. Entre les manifestacions re-
ligioses del moment, que hi assenyala Capsir,  
destaquen la represa de la construcció de la 
capella de la Comunió, al temple parroquial, el 
31 de juliol de 1923, i la creació, el 20 de maig 
del mateix any, del Col·legi de Sant Josep, enco-
manat a les monges trinitàries, per disposició 
testamentària d’Elisa Jordà, viuda de Pla, que 
donà a tal efecte la casa que posseïa al carrer 
de sant Cristòfol. Fou el col·legi en el qual van 
ser educades les filles de Josep Francés, Anita 
i Adelina, on s’imposaven castics o pagar una 
multa si s’escapava alguna paraula en valencià. 
Concretament, en una ocasió a Anita li van im-
posar una multa de 10 cèntims, que, avergonyi-
da, hagué de demanar a sa mare. La dictadura 
primoriverista intensificà l’ofensiva en favor de 
la castellanització. Cfr. Julio López Iñíguez, “La 
Unión Patriótica primorriverista en la Vall d’Al-
baida”, Almaig, 30 (2014), pp. 193-196.
22. En el núm. 13 (15-I-1930) del BOPV, Sección 
Ayuntamientos, pàg. 4, apareix l’últim edicte 
signat per l’alcalde primoriverista Francisco 
Climent Savall, datat el 2-I-1930. En el núm. 83 
(7-IV-1930), Sección Ayuntamientos, pàg. 4, 
apareix el primer edicte signat pel nou alcalde 
Rafael Lluesma Gras, datat el 26-III-1930. L’úl-
tim edicte signat per ell apareix al núm. 261 (31-
X-1930), pàg. 6, datat el 17-X-1930.
23.  El primer edicte de Josep Francés com a al-
calde la Pobla publicat al BOPV apareix al núm. 
273 (14-XI-1930), pàg. 8, datat el 3-XI-1930. 
24. No sols han desaparegut els Libros de Ac-
tas de l’Ajuntament de la Pobla, sinó també les 
Pressupostos corresponents a 1930-1931, ab-
sents a l’ADV. Tampoc no es troben ací els expe-
dients de les quintes de 1930 i 1931.   
25. Padrón municipal de los vecinos domicilia-
dos (presentes y ausentes) y transeuntes que 
se inscribieron en este término el día 31 de dici-
embre de 1930, AMPD, caixa 219. El darrer núm. 
del BOPV que porta un edicte de l’alcalde Josep 
Francés és el 55 (5-III-1931), pàg. 3, amb data de 
27 de febrer de 1931, encara que amb “firma ile-
gible”.  
26. AMPD, Libro de Actas, núm. 12, pàg. 44.
27. “De Puebla del Duc. Nuevo Ayuntamiento”, 
dins la secció Noticias de la Región, Las Provin-
cias (28-XII-1934), pàg. 12.
28. Arxiu Municipal de la Pobla del Duc (AMPD), 
Libro de Actas, núm. 12, pàg. 44, sessió extra-
ordinària del 24-II-1936. És el primer Libro de 
Actas de la Pobla que s’ha conservat. Conté 
les sessions celebrades entre el 10 de febrer 
de 1935 fins al 29 d’abril de 1936. Porta nom-
broses dades sobre situació social, política i 
econòmica de la Pobla d’aquesta època Anto-
nio Calzado, II República, guerra civil y primer 
franquismo: la Vall d’Albaida (1931-1959), tesi 
doctoral dirigida per Albert Girona, Universitat 
de València, Facultat de Geografia i Història, 
Departament d’Història Contemporània, 2004.
29. Paco Gomar, «Nomenament de càrrecs mu-

nicipals de la Pobla a l’any 1769», en La Pobla 
del Duc. Festes 2006, agost 2006, pp. 92-95, on 
publica el nomenament de Joseph Francés com 
a alcalde de la Pobla. L’autor constata que: «el 
poder econòmic i polític de la Pobla estava con-
trolat per un grup de famílies com els Bataller, 
els Francés i els Boscà (encara que eixe nom no 
aparega), les quals mantindrien una estreta re-
lació amb el Governador de la casa de Gandia». 
30. Dec la transcripció a Abel Soler Molina.
31. Així, els pares de Baltasar Francés Merí fo-
ren Josep Francés i Vicenta Merí, que van viure 
a la primera meitat del segle XVIII. El fill major, 
el net major i el besnet major de Josep Francés 
Pastor porten com a primer nom propi el de Jo-
sep. També ha portat el nom de Josep, la seua 
besneta Maria Josep Gomar Francés (1969-
2018), filla de Maria Francés Esteve i de Juan 
Gomar. 
32. Els records familiars, quan no són perso-
nals, procedeixen de ma mare, Anna, de ma tia, 
Adelina Francés Martínez, ja difuntes, i, en els 
darrers mesos, d’altres familiars, com Maria i 
Hermínia Climent Francés, de 97 i 94 anys res-
pectivament, i de diversos veïns de  carrer. A 
tots ells, moltes gràcies.
33.  El carrer de Malta és el que conduïa a la font  
i al llavador del poble. No es pot descartar que 
Malta siga una deformació d’Al-Mata, nom àrab 
que significa ‘la font’. Així, el camí d’Al-Mata 
a’hauria convertit amb el temps en el carrer de 
la Malta o Malta.
34. Al cobert del corral guardava les cabres del 
seu ramat Pepe, germà de la tia Pauleta, la dona 
de Lluís Tormo. En un primer moment, Pepe por-
tava les cabres a les cases que volien comprar 
llet, i l’esmunyia a l’instant, però després eren 
les persones interessades les que acudien al 
corral del tio Trena i s’emportaven la llet a casa.
35. Entre elles, especialment Maria Soler Fran-
cés, filla de Maria Francés Pastor, i les germa-
nes Maria, Leocàdia i Angelita Fayos Martínez, 
filles de Maria Martínez Francés i Enrique 
Fayos. Visitar els parents és un costum que 
practicà habitualment la tia Adelina Francés 
Martínez: els meus records de Maria Francés 
Pastor, tan delicada dels ossos, i de Joan Bap-
tista Soler Semper, ja irremeiablement malalt 
en el llit (traspassats el 1958), tals com els vaig 
conéixer, van associats a eixes visites, perquè 
ella m’hi solia dur. 
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L’absència d’estudis monogràfics 
i l’escassa atenció prestada per 
la historiografia és resultat de la 

remarcable dispersió i/o escassesa de 
dades documentals sobre Benissuera. 
Aquesta circumstància obliga a la re-
construcció de la trajectòria històrica de 
la població, a partir de l’arduosa recollida 
de dades i a la seua contextualització.1 

El topònim Benissuera s’ha de relacio-
nar amb una etimologia àrab. Però com 
sol passar quasi sempre no està total-
ment aclarit. S’ha d’interpretar com un 
nom de persona o sobrenom femení. 
Asín Palacios proposa una interpretació, 
recollida per Alcover-Moll, “banī ̣zu’ai-
ra”, és a dir: els descendents de la bella. 
Tot i això, s’ha proposat recentment una 
altra interpretació, ben peculiar això sí: 
els descendents de Floreta.2

1. Els senyors

1.1. Els segles medievals: de l’ocupació 
cristiana als Bellvís

Benissuera apareix esmentada per pri-
mera volta com una de les alqueries si-
tuades en l’òrbita de la Xàtiva islàmica. 
Després, a partir de la conquesta cristi-
ana, formarà part del terme general de 
Xàtiva (vila primer i, des de 1347, ciutat) 
a partir de la capitulació de la ciutat en 
maig de 1244.3 Això explica la relació 
amb nombrosos llinatges nobiliaris i pa-
tricis xativins que gaudiran de la titulari-
tat de la senyoria de Benissuera. 

No disposem de dades sobre els ava-
tars de Benissuera durant el període 
comprés entre l’ocupació cristiana i els 
anys finals del segle xiv. Es desconeix el 

moment en què va ser senyorialitzada i 
també qui va ser el seu primer senyor. És 
improbable que en un primer moment 
servira de base a una senyoria; sembla, 
pel contrari, que el territori es va repar-
tir segons donacions de lots entre co-
lons cristians en un intent de crear una 
unitat de població cristiana, frustrada 

al remat.4 Tot apunta que va quedar 
constituïda com a senyoria a partir de 
la promulgació en 1329 del fur d’Alfons 
ii de València (iv d’Aragó). Eixe nou marc 
legal facilitava la constitució de senyori-
es denominades “alfonsines” en aquells 
termes de viles o ciutats on el rei, els 
eclesiàstics o els nobles tenien el mer 

Senyors i llauradors. Benissuera de 
la conquesta cristiana al segle xx
Vicent Terol i Reig

Palau de Benissuera . Façana principal (1994)
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imperi o jurisdicció plena, sobre els mí-
nims legals de quinze cases de cristians 
i de set cases de sarraïns en la senyoria i 
tres en el reialenc.5

En contra del que s’ha afirmat repeti-
dament, Benissuera no va pertànyer al 
llinatge dels Bellvís fins a les dècades 
finals del segle xvi. Abans es van suc-
ceir no menys de sis llinatges, nobiliaris 
la majoria, encara que hi havia també 
juristes que pertanyien al patriciat, a la 
classe dels ciutadans, de Xàtiva. 

Els primers senyors documentats sense 
cap mena de dubtes són els Ferrer, cava-
llers de Xàtiva. Els documentem com a 
senyors de Guadasséquies cap a 1349.6 
Fa l’efecte que en aquests moments 
ensenyoririen també Benissuera. El ben 
cert és que la primera dada documen-
tal ens indica que en 1397 era senyora 
Gueraldona Ferrer, junt al seu marit, 
el cavaller xativí Francesc Martínez 
de Morera.7 Tot i això, l’esment d’un fill 
d’aquesta, Bernat Despuig, ens permet 
pensar que s’hauria casat en segones 
núpcies amb el cavaller i batle de Xàtiva, 
Martínez de Morera, però que en pri-
meres núpcies s’hauria casat amb un 
Despuig. S’endevina una complexa suc-
cessió, que explicaria algunes notícies 
contradictòries, com ara la notícia del 
testament de Francesc Ferrer, senyor 
de Guadasséquies i, fa l’efecte que tam-
bé de Benissuera, en 1406.8 

Els Martínez de Morera, cavallers de 
Xàtiva, havien mantingut vinculacions 
amb la Vall d’Albaida durant els segles 
anteriors. El 1288 Alfons Martínez de 
Morera, era senyor de les alqueries de 
Missena, Muntis, Beniluprí i Beninoguera, 
compreses dins la jurisdicció del castell i 
honor de Carbonera.9 A mitjan segle xiv 
un altre Alfons Martínez de Morera era 
senyor de Tibi i gran propietari en terme 
de la vila d’Ontinyent.10 Arribaran a ser 
batles de Xàtiva a finals del xiv.

A principis del segle xv els Despuig havi-
en accedit a la titularitat de la senyoria, 

i –insistim en la doble coincidència— 
també a la batlia de Xàtiva. Comptat i 
debatut, Bernat Despuig hauria succeït 
Francesc Martínez de Morera, qui fa 
l’efecte que era el seu padrastre, com 
acabem de veure. Despuig apareix do-
cumentat com a senyor de Benissuera 
en 1418.11 És ben probable, també, que 
els Despuig conservarien la titularitat 
de la senyoria durant la primera meitat 
del Quatre-cents. La promoció social del 
llinatge, originàriament de juristes, serà 
espectacular: batles de Xàtiva durant 
tot el segle xv, alguns dels seus mem-
bres arribaran a ser també lloctinents 
de governador a Xàtiva, mestres de 
l’Orde de Montesa, virreis de València i 
cardenals.12

Escut de Benissuera (VTiR).
Disseny de Xavi Garcia  

els casos de llocs de sarraïns, en molts 
dels quals s’havien constituït senyories 
alfonsines hereves del procés de sim-
plificació encetat l’endemà mateix de 
l’ocupació cristiana i potenciat per la 
promulgació del fur 78 que configura la 
jurisdicció alfonsina. El regnat de Ferran 
el Catòlic (1479-1516) suposa una etapa 
de recuperació demogràfica, no exemp-
ta tanmateix de sotracs i crisis. 

Comptat i debatut, abans de 1487 
Benissuera era propietat del cavaller 
Joan de Torrelles.14 Poc després fou ve-
nuda en pública subhasta per la cort de 
la Governació de València, a causa dels 
deutes de la senyoria. La crítica situació 
financera de la senyoria explica que a 
causa de les contínues penyores i exe-
cucions judicials de què eren objecte 
provocaren la demanda d’empara a la 
cort del governador de València per part 
de l’aljama sarraïna benissuerana, mit-
jançant el seu procurador, el notari Lluís 
Collar en novembre de 1487.15 La situació 
s’havia agreujat des de 1485, quan es de-
tecten les primeres queixes de l’aljama.16

A la mort de Joan de Torrelles, cavaller, la 
seua vídua Caterina de Lihori, no va po-
der encarar els deutes.17 En 1488 va ser 
adquirida en pública subhasta de la cort 
de la Governació de València per misser 
Pere Miquel, jurista vinculat a aquest 
tribunal de la governació de València. 
En 1499 ja havia mort i eren senyors els 
seus hereus.18 

En 1489 es produeix un conflicte en-
tre Pere Miquel, senyor de Benissuera, 
i Pere Ciurana, “ciutadà, senyor qui·s 
diu del loch de Alfarrazí”. Pere Miquel 
denuncia que els d’Alfarrasí “volen fer 
grans novitats en lo teme del dit loch de 
Benizuera, ço és que volen fer passar les 
bèsties de lauró e bestiars menuts del 
dit loc de Alfarrazí e per los parrats del 
dit loch de Benizuera. E encara volen fer 
camí per loch on jamés n’i han tengud n’i 
han acostumat de passar bestiar  ni bès-
ties grosses, ço és per una partida del dit 
loch de Benizuera appel·lada lo Lopayre. 

Des de la segona meitat del Quatre-
cents, assistim al que s’endivina com una 
vertiginosa successió de llinatges com a 
titulars de Benissuera. S’ha de remarcar 
la dificultosa reconstrucció de la trajec-
tòria històrica de la població durant els 
segles medievals. Fet i fet, Benissuera 
sortejarà amb èxit un context presidit 
per les dificultats demogràfiques dels 
dos primers terços del Quatre-cents. 
Un indici d’aquesta conjuntura és que 
setze alqueries de la banda central i ori-
ental de la Vall d’Albaida es despoblen 
en aquesta centúria.13 Es tracta en tots 
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Y encara volen passar per la céquia ma-
jor del dit loch de Benizuera e rompre los 
quexers de aquella e passada la céquia 
volen volen entrar en los laurats del dit 
loch de Benizuera”.19 Queda clar que el 
senyor d’Alfarrasí havia mirat d’aprofi-
tar els daltabaixos en la titularitat de la 
senyoria veïna i la debilitat dels sarraïns 
benissuerans per tal d’alterar el sempre 
precari statu quo vigent en benefici pro-
pi. La ràpida reacció del nou senyor de 
Benissuera i el recurs als tribunals reials 
permet de suposar que va ser suficient-
ment dissuasori. 

Posteriorment va passar a mans del lli-
natge dels Sant Ramon, encara que no 
disposem d’informació per poder oferir 
major concreció cronològica.20 Fet i fet, 
pocs anys després, a mitjan segle xvi 
Benissuera havia passat a mans d’un al-
tre llinatge: els Olaso, llinatge de la Safor 
vinculat als Borja, ducs de Gandia.21

1.2. Els Bellvís

S’ha relacionat els Bellvís amb 
Benissuera, però això és resultat d’una 
lectura lineal de l’evolució de la titulari-
tat senyorial de la població, atés que és 
cert que ells foren qui la posseïren de 
manera més dilatada. Però això va ser 
prou més tard, a les acaballes del segle 
xvi, moment de redacció de la majoria 
de les obres dels cronistes regníco-
les. Alguns indicis han fet pensar que 
una branca dels Bellvís ensenyoriria 
Benissuera i Colata a finals del segle xiv i 
principis del segle xv: Gilabert de Bellvís 
i de Centelles, tercer fill de Francesc 
de Bellvís i de Calataiud i d’Aldonça de 
Centelles i de Rabassa.22 Tot i això, el 
cronista dominic frare Francesc Diago, 
qui dóna notícia d’aquesta circumstàn-
cia, es limita a indicar que seria la branca 
del llinatge de la qual descendirien els 
senyors de Colata i de Benissuera, sense 
indicar causa o efecte, ni tampoc mo-
ment cronològic. Tanmateix, s’hi fa es-
ment explícit que la baronia de Torralba 
era ensenyorida per l’avi de Gilabert de 
Bellvís i de Centelles des de 1368 i per 

son pare des de 1414.23 Hem de consi-
derar que Benissuera i Colata formaven 
part del terme de Xàtiva, mentre que 
Torralba pertanyia al terme de l’honor o 
castell de Carbonera. Aquesta atribució 
als Bellvís la recolza també, paradoxal-
ment, Ventura Pascual i Beltran,24 qui ens 
aporta, tanmateix, informació documen-
tal molt precisa sobre Guadasséquies i 
altres llocs del terme de Xàtiva. 

És incontrovertible que els Bellvís ac-
cediran a la senyoria de Benissuera en 
les dècades finals del segle xvi. O la 
recuperarien, si alguna volta la van pos-
seir anteriorment, cosa que no ha estat 
verificada documentalment encara i 
que s’endevina certament improbable. 
Sembla que la causa l’hem de recercar 

segle xv, li perdem la pista. En aquest 
moment va ser adquirida per Francesc 
Joan, ciutadà de Xàtiva, fins que va ser 
venuda en pública subhasta per la cort 
de la Governació a causa dels deutes de 
la senyoria, enèsima prova valldalbaidina 
del  fenomen general valencià que podrí-
em definir com la insostenibilitat de les 
petites senyories medievals. Cap a 1480 
va ser adquirida per Miquel Dalmau, un 
dels juristes més destacats de la ciutat 
de València.27 Després el va succeir el 
seu fill Pere Ramon Dalmau, qui va aca-
bar venent la baronia d’Otos al primer 
comte d’Albaida en 1497.28 Colata, per la 
seua banda, va ser venuda també en 1497 
al notari Francesc Ferran, de la classe de 
ciutadans de Xàtiva. El lloc de Colata va 
servir al notari Ferran per a constituir, tot 
hi apunta, el dot aportat per tal d’aconse-
guir el matrimoni (i ennobliment) de la 
filla amb Joan de Bellvís.29 Aquesta seria, 
fa l’efecte, la fórmula arbitrada per Joan 
de Bellvís per tal de fer-se amb el seu 
control.

Comptat i debatut, a principis del se-
gle xvii, en temps del cronista Gaspar 
Escolano, era senyor de Benissuera 
Martí de Bellvís, mentre que Colata per-
tanyia a Maria de Bellvís.30 En 1611 Miquel 
de Bellvís era senyor de Benissuera.31 En 
1623 ho era el seu germà Dídac, el qual 
va ser habilitat per assistir a Corts en 
1604.32

Benissuera i els seus senyors van tindre 
protagonisme propi durant la Guerra 
de Successió. Els senyors, una branca 
secundària dels Bellvís molt vinculats 
a Xàtiva, seran austriacistes. Miquel de 
Bellvís, casat amb Lluïsa de Veràstegui, 
desterrat a Carrión de los Condes en 
gener de 1709. Van passar a Barcelona. 
Els seus fills vivien amb ell en 1711: Lluís 
(qui hi morirà a finals de 1711), Martí (qui 
heretarà el títol) i Pasqual. Tanmateix, 
després tornaran a València i seguiran 
gaudint dels seus títols.33 Els benissu-
erans, per la seua banda, manifestaran 
una vehement militància austriacista, 
segons ho proven les evidències docu-

Palau de Benissuera . Detall de la porta princi-
pal de la façana amb l’escut dels Bellvís (1994)

en la circumstància que ja eren titulars 
del lloc adjacent de Colata, també en 
terme de Xàtiva. Joan de Bellvís n’era 
titular almenys entre 1510 i 1531.25 S’ha 
d’apuntar que la successió de titulars a 
Colata és, encara, més nombrosa i ful-
gurant. És cert que això és conseqüència 
d’una circumstància excepcional, atés 
que disposem d’informació documental 
més nombrosa. Apareix als registres del 
Repartiment, lliurada a Eiximén d’Aür; 
va ser lliurada el 1266 a Martín López 
de Castellote; va pertànyer després a 
Domingo Chico.26 Després, fins a mitjan 
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Palau de Benissuera, part posterior

mentals. Aquest comportament s’expli-
ca perquè les fidelitats dels vassalls als 
seus senyors implicaven de vegades la 
seua militància en un o en l’altre bàndol. A 
Sant Pere d’Albaida, la influència del seu 
senyor Jordi Nunyes i de Vallterra, senyor 
també de Setla (l’Alcoià-el Comtat) bor-
bònic, serà determinant.34 Com ho va ser 
a Benissuera la del seu senyor. Prova de 
l’austriacisme de Benissuera és que (com 
a la Pobla del Duc del duc i a Benigànim) 
s’hi constaten els intents infructuosos de 
les milícies austriacistes locals per con-
tenir l’avanç inexorable de les tropes bor-
bòniques que progressaven des de l’es-
cenari victoriós d’Almansa, les quals pel 
que sembla van irrompre a la Vall el 4 de 
maig de 1707. Així les coses, Josep Pla, de 
Benissuera va ser soterrat a la Pobla del 
Duc el 6 de maig, “el qual mataren a esco-
petades los soldats del rey Felip Quint”.35 

Al llarg del segle xviii els Bellvís, de la 
casa de Benimuslem, continuaran sent 
senyors de Benissuera.36 A finals del se-
gle era titular Josep de Bellvís.37 

Les referències de què disposem no són 
sempre precises. En 1804, a tall d’exemple, 
una descripció de Benissuera incorpora el 
despoblat de Colata a la seua jurisdicció i 
ens indica que continuava sent el seu se-
nyor Josep de Bellvís.38 Ja en el segle xix 
passarà a mans del comte de Casal.39 

El cas de Benissuera no és excepcional: la 
forta mobilitat de la titularitat senyorial 
en època medieval contrasta amb l’esta-
bilitat en l’època moderna. La causa rau 
en la difusió generalitzada en l’edat mo-
derna del mecanisme que protegirà els 
patrimonis nobiliaris: la vinculació, ver-
sió autòctona del mayorazgo castellà, 
transcendental per tal de resoldre qües-
tions de simbologia com les que en ocu-
pen. Aquesta circumstància ens permet 
d’apuntar que si la trajectòria històrica ha 
de servir de referent a l’hora de fixar l’he-
ràldica municipal de la població hem de 
considerar la seqüència cronològica: el lli-
natge dels Bellvís ha estat el que ha exer-
cit la seua titularitat durant més temps. 

Quadre I . Titulars de Benissuera documentats

El llinatge que es vincula amb major 
intensitat i amplitud cronològica és el 
dels Bellvís, sense cap mena de dubte. 
Convé recordar que els Bellvís eren se-
nyors d’una extensa àrea de la part ori-
ental de la Vall d’Albaida (titulars dels 
castells de Rugat, la Mola i Carbonera 
des de finals del segle xiii). S’entén així 
que alguns dels topònims majors com 
ara la Pobla d’En Bellvís (o de Rugat, en 
l’actualitat Pobla del Duc) o la de vayll 
d’En Bellvís es documente a principis 
del segle xv per tal de remarcar aques-
ta circumstància, que s’amplia a moltes 
altres unitats de població medieval fora 
dels termes castrals descrits, els quals 
no han perdurat, llevat de Benissuera i 
Bellús.

2. El poble: aspectes demogràfics, so-
cials i econòmics

Benissuera va ser una alqueria islàmica. 
S’ha de recordar que la societat medi-
eval de la Vall d’Albaida i del Regne de 

València estava conformada pels cristi-
ans, però també pels sarraïns, mudèjars 
o moros (coneguts per moriscos des-
prés de la conversió forçosa de 1525) i 
en un percentatge quasi testimonial 
pels jueus. Això era producte del procés 
d’ocupació i colonització de la Vall d’Al-
baida a mitjanies del segle xiii. 

Com apuntaven adés, és quasi segur que 
fins la promulgació del fur 78, d’Alfons 
II de València (IV d’Aragó), no es cons-
tituïra com a senyoria “alfonsina”, sent 
un dels nombrosos satèl·lits senyorials 
del terme general de la ciutat de Xàtiva. 
Aquesta circumstància i la pervivència 
de població mudèjar són fenòmens pa-
ral·lels, quasi simultanis: la geografia 
mudèjar/morisca és una geografia pre-
dominantment senyorial. Les facilitats 
eren molt majors (o les exigències eren 
menors, segons es mire) per aconseguir 
set vassalls mudèjars o sarraïns en la se-
nyoria o tres en el reialenc que no quin-
ze cristians. A partir d’aquell moment, 
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Quadre II. Demografia històrica de Benissuera (1510-1857)

1510: Valldecabres Rodrigo, Rafael. El 
Cens de 1510. Relació dels focs valenci-
ans ordenada per les Corts de Montsó, 
València: Universitat de València, 2002, 
pàg. 64-67 i 504-521.

1565-1572: cens de Jeroni Muñoz publi-
cat en Halperin Dongui, Tulio. Un con-
flicto nacional: moriscos y cristianos 
viejos en Valencia. Valencia: Institució 
Alfons el Magnànim, 1980, pàg. 287-293.

1584, 1587 i 1602a: ARV, Reial Audiencia, 
Procesos de la Tercera Part-Apèndix, 
exp. 6.089, ff. 115v (1584), 116 r-v (1587) y 
116v-117r (1602).

1590:  dades del Morabatí de 1590, ARV, 
Maestre Racional, 11.810, ff. 604r-666r.

1596: dades del Morabatí de 1596, 
en ARV, Maestre Racional, 11.811, ff. 
513r-561r (les discrepàncies de les xifres 
reflecteixen les discrepàncies dels còm-
puts parcials i totals del propi document, 
tal volta resultat de la diferència entre 
cases totals i cases contribuents.

1602b: Relació fiscal dels moriscos 
del Regne de València (ARV, Mestre 
Racional, 10.009) publicat per Lapeyre, 
Henri. Geografía de la España moris-
ca. Valencia: Diputació Provincial de 
València, 1986, pàg. 267-278.

1606 y 1607: Són dos còmputs distints 
(encara que paradoxalment procedents 
de la mateixa font): les xifres més eleva-
des procedeixen del llibre del compta-
dor del dret del Real de la Sal del Quart 
de Ponent en els dos primers anys de vi-
gència del nou impost, Melcior Roqueta, 
tot i que  certificats en 1631 pel seu 
successor Pere García de Ferrer que 
apareix en ARV, Processos de Madrid, 
lletra S, exp. 519, “procés primitiu”, ff. 
86v-87v; les xifres més baixes proce-
deixen d’un certificat firmat pel notari 
de València Cristòfol Pintor, que havia 
consultat directament els llibres del 
dret del Real de la Sal en l’Arxiu de la 
Generalitat Valenciana de 1606 i 1607, 
els quals figuren en ARV, Processos de 
Madrid, lletra S, exp. 519, procés poste-
rior, ff. 137r-140r.

1609: Cens de Caracena o Relación de las 
casa de christianos viejos y nuevos que 
ay en las ciudades, villas y lugares deste 
Reyno de Valencia... año 1609, publicat per 
Halperin Dongui, Tulio. Un conflicto nacio-
nal..., pàg. 294-300.

1617: Relació topogràfica dels llocs que van 
quedar despoblats després de l’expulsió 
de 1609: Robres Lluch, Ramon. “Catálogo 
y nuevas notas sobre las rectorías que 
fueron de moriscos en el Arzobispado de 
Valencia y su repoblación (1527-1663)”, en 
Anthologica Annua, 10, Roma, 1962, pàg. 
143-191, especialment 164 i 183.

1622: Relationes status ecclesiarum, 
Valentia in Hispania, Arxiu de la Sagrada 
Congregació del Concili, (Arxiu Secret 
Vaticà, Roma). Citat per Robres Lluch, 
Ramon. “Catálogo y nuevas notas...” pàg. 
164 i 188. 

1646: cens del Regne de València ordenat 
confeccionar per la Generalitat, publicat a 
Halperin Dongui, Tulio. Un conflicto naci-
onal..., pàg. 300-304.

1654 i 1663: segons les Visitationes ad 
Limina, de l’Arxiu de la Sagrada Congregació 
del Concili (Arxiu Secret Vaticà, Roma), 
Citat per Robres Lluch, Ramon. “Catálogo 
y nuevas notas...” pàg. 149-150 i 164. 

1782: relació en el manuscrit de Josep 
Joaquim Castelló: Benavent Benavent, 
Rafael. “La Vall d’Albaida al manuscrit de 
Josep Joaquim Castelló (1782)”, Alba, 5-6, 
Ontinyent, 1990-1991, pàg. 112-176, pàg. 116.

1692, 1712-1713, 1730, 1768, 1786, 
1793-1794, 1842 i 1857: veïnatge de 
Campoflorido, padró per a l’equivalent de 
1730, cens d’Aranda, cens de Floridablanca, 
Observaciones de Cavanilles, cens de 
1842 publicat per Madoz i cens de 1857 
(respectivament), en Bernat i Martí, Joan 
Serafí-Badenes Martín, Miquel Àngel: 
Crecimiento de la población valenciana 
(1609-1857), València: Edicions Alfons el 
Magnànim, 1994, pàg. 195, 211, 229, 248, 
266, 305, 325 i 343, respectivament.

Fonts demogràfiques: censos, veïnatges, registres fiscals i relacions parroquials 
(1510-1857)
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Benissuera serà un territori senyorial, 
poblat de mudèjars. Això significava 
que el “mer imperi” o jurisdicció supre-
ma corresponia a la ciutat, mentre que 
la jurisdicció que competia a la senyo-
ria era tota la civil i la criminal, excepció 
feta dels delictes castigats amb penes 
corporals.

L’expulsió de la minoria morisca de-
cretada en 1609 per la monarquia 
hispànica suposarà la despoblació de 
Benissuera. Es produïa, així, el trenca-
ment de la continuïtat poblacional que 
s’havia mantingut des de la nit dels 
temps. Ja s’havia vist molt alterada per 
l’arribada dels nous colons, no només 
però sobretot, catalans a partir de la 
conquesta de Jaume I. 

eren molt joves, circumstància que ex-
plica que els dènou veïns equivalguen 
només a quaranta persones de comu-
nió, encara que el número d’ànimes 
o habitants totals seria prou major, 
atés que la majoria dels descendents 
d’aquestes parelles serien encara de 
molt poca edat. 

Una certa estabilitat demogràfica és 
la tònica. L’anàlisi de les dades42 de 
1622, verificada amb les de 1646 ens 
ofereixen lleus matisos, amb un des-
cens que alça acta de les dificultats 
subsegüents a la reestructuració que 
suposava la repoblació després de 
l’expulsió dels moriscos en 1609. No 
són tan fiables, per la seua remarcable 
tendència a la repetició, les relacions 
parroquials derivades de les visites ad 
Limina de 1654 i 1663.

En 1782 Benissuera tenia 50 veïns i l’es-
tructura econòmica descansava, com 
sempre havia succeït, sobre l’agricul-
tura. Les produccions més importants, 
com la resta dels altres tres poblets 
del riu, eren: l’arròs, la seda, el cànem, 
el blat, la dacsa, l’oli, les garrofes i les 
hortalisses.43 La situació es mantenia 
quasi inalterable dècades més tard, 
segons se’n fa ressò el diccionari de 
Madoz (1845-1850). En aquest moment 
les principals produccions consistien 
en blat, dacsa, ordi, vi, oli, algunes lle-
gums i un poc de lli. El terme continua-
va estant dedicat a cereals, amb algu-
nes parts dedicades a vinya i oliveres.44 

La divisió en províncies i en partits ju-
dicials va ser auspiciada pels diversos 
governs liberals durant el segle xix. La 
primera divisió provincial data de 1822-
1823, quan el territori valencià és dividit 
en quatre províncies. Benissuera com la 
resta de la Vall d’Albaida quedaran com-
preses en la de Xàtiva fins 1833, quan 
desapareixerà la de Xàtiva i durant un 
breu interval (1833-1836) formarà part 
de la província d’Alacant, encara que a 
partir de 1836 pertanyeran definitiva-
ment a la de València. 

Els Bellvís gestionarien directament 
l’explotació de la propietat senyorial i 
de les fonts de renda o monopolis. La 
senyoria estava molt interessada en la 
continuïtat del poblament i, amb això, 
del seu mode de vida. A canvi va haver 
d’ofertar unes condicions atractives 
als nous pobladors cristians, per via de 
contracte o “carta de població”. Aquest 
document cabdal de la història de 
Benissuera no ha estat localitzada fins 
el moment i sembla que s’ha perdut, 
com sembla que ha esdevingut amb els 
poblets del riu veïns de Guadasséquies 
o de Sant Pere d’Albaida. Aquests do-
cuments, carta-pobla, era, en realitat, 
la concreció de la negociació entre les 
parts de les condicions que regularien 
la seua relació futura com a vassalls i 
senyor. Era, doncs, una solució de com-
promís entre les exigències del senyor 
i les reivindicacions dels vassalls. Una 
de les condicions sine qua non que 
exigiria la senyoria seria la residència. 
No és improbable que les condicions 
pactades cap a 1617 a Benissuera can-
viarien al llarg del Sis-cents, com hem 
verificat en el cas de Castelló de Rugat 
i d’Aielo de Rugat o Benicolet.40 No di-
feririen excessivament de les de la ve-
ïna Alfarrasí, renegociades també en 
1629.41

El procés de substitució poblacional 
posterior a l’expulsió dels moriscos 
de 1609 presenta tres característi-
ques molt remarcables: la repoblació 
de Benissuera va ser endògena, de les 
poblacions veïnes, encara que futures 
recerques ho hauran de verificar. S’hi 
endevinen aportacions de Benigànim 
(Esparça), de la Pobla del Duc (Ortolà), 
d’Albaida / el Palomar / Montaverner 
(Mollà, Pla, Tormo), d’Ontinyent (Úbeda, 
Ferri, Gomis) i de Xàtiva (Benet, Juan) 
si atenem l’onomàstica dels llinatges 
dels pobladors. En segon lloc, va ser 
prou tardana, atés que havia quedat 
despoblat, segons alcen acta de mane-
ra inequívoca les dades, fins 1617. Les 
dades de 1622, finalment, reflecteixen 
una realitat nítida: els repobladors 

Hi ha una circumstància que permet ex-
plicar la continuïtat de Benissuera com 
a unitat de poblament, fins als nos-
tres dies: era la base d’una senyoria, 
la d’una rama dels Bellvís. Tanmateix, 
la presència senyorial i la intensa me-
diatització que suposava sobre els po-
bladors d’un xicotet llogaret senyorial 
com Benissuera ens ofereix una de les 
claus explicatives en bona part l’es-
tancament demogràfic que ha carac-
teritzat la població i que ha perdurat 
fins els nostres dies. Aquesta situació 
també és producte de la migrada ex-
tensió o base territorial del terme de 
Benissuera. S’ha de dir que, en efecte, 
la reestructuració posterior a 1609 
determina el paisatge que presenta la 
comarca en l’actualitat.

Bandera de Benissuera (VTiR) 
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ons. El d’Ontinyent englobarà les cinc 
poblacions restants, a més de la Font 
de la Figuera. En 1969 el d’Albaida fou 
suprimit i Benissuera va passar al de 
Xàtiva. Les últimes reformes (1988-
1989) contemplen el fet comarcal i totes 
les poblacions de la Vall formen un únic 
districte judicial la capital del qual és 
Ontinyent.45

Els partits judicials s’organitzen en 1834. 
Les trenta-quatre poblacions de la co-
marca es reparteixen majoritàriament 
entre Ontinyent i Albaida, caps de par-
tit, tot i que alguns pobles recauran en 
els de Xàtiva i Gandia. Benissuera, per 
un error administratiu, serà assignada 
al d’Alzira! Quan es rectifiquen els límits 
provincials entre Alacant i València en 
1836 es van reorganitzar els partits ju-
dicials i Benissuera quedarà inclós en 
el d’Albaida, que comprén 28 poblaci-
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Quadre III. Producció agrícola a Benissuera (1860-1861)

Font: Arxiu Municipal d’Albaida, llig. 1862. 
Magnituds expressades en hectòlitres i litres.



A L M A I G ,  E S T U D I S  I  D O C U M E N T S  2 0 1 82 0 0

Senyors i llauradors. Benissuera de la conquesta cristiana al segle XX

16. L’aljama invocava que malgrat “l’estil de la 
governació” que pemetia penyorar bens i pro-
pietats dels vassalls per deutes dels senyors 
(com de fet havia dictat la pròpia cort de la go-
vernació, que havia tramés porters per a efec-
tuar els embargaments judicials), en aquest 
cas concorria una circumstància que havia de 
ser considerada: el mer imperi era de la corona. 
Segons exposarà Joan Pérez, notari i síndic de 
l’aljama de Benissuera: “lo que per justícia no·s 
pot ni·s deu fer, per quant la suprema jurisdicció 
del dit loch és de la magestat del senyor rey”. El 
governador va dictar provisió atenent les al·le-
gacions dels sarraïns benissuerans l’11 de febrer 
d’aquest any. ARV, Governació, Litium, 2.374, ff. 
347r-348r
17. ARV, Governació, Litium, 2.383, ff. 20r, 
39r-40r, 382r-383r, 407 r-v. 
18. ARV, Governació, Litium, 2.405, ff. 18v-20r, 
(18-04-1499, Rafalgànim) declaració de Joan 
de Llistó, cavaller de Xàtiva, terratinent en la 
Pobla i senyor de Rafalgànim. Hauria escol-
tat dir “a molts pagesos los noms dels quals a 
present no·s recorda” que el Pla de Missena era 
terme de la Pobla. Esmenta com a precedent 
d’aquesta jurisdicció que el guarda del terme 
de la Pobla va confiscar “bèsties” a uns sarraïns 
de Benissuera  per dur-les a pasturar al Pla de 
Cartaina. El senyor Benissuera era en aquells 
moments Pere Miquel, ja difunt en 1499, qui 
hauria demanat a Francesc Aguiló, senyor de la 
Pobla llavors, que com a senyor del mer imperi 
ordenara que es restituïren les bèsties. En el 
procés adés citat va prestar declaració (ff. 38 
r-v) Abdal·là Ballester, sarraí de Benissuera, de 
80 anys.
19. ARV, Governació, Litium, 2.388, ff. 62r i 
341r-342v. La data del procés, que no continua, 
és 20-3-1489.
20. Així apareix reflectit en el quadre de domi-
nis senyorials en els quatre quarters i l’horta de 
la ciutat de Xàtiva a finals del segle XV i primer 
terç del XVI: Pérez García, Pablo. “Los conflic-
tos territoriales”, cap. I del vol. IV de la Història 
de Xàtiva realitzada per la Universitat de Valèn-
cia, ara mateix en procés d’edició. 
21. Viciana, Rafael Martí de. Crónica de la íncli-
ta y coronada ciudad de Valencia, [Barcelona, 
1580, 4 vols.] Estudi preliminar i notes a cura de 
Sebastià García Martínez, València: Universitat 
de València, 1972-1983, 5 vol., vol. III, pàg. 330.
22. Diago, fr. Francesc (OP): Apuntamientos..., 
vol. I, pàg. 207. També Noticias genealógicas del 
Exmo. Sr. Don Pascual Benito Belvís de Monca-
da, Marqués de Bélgida y Mondéjar: Arxiu His-
tòric Municipal de Xàtiva, Lg-2.194.
23. Diago, fr. Francesc (OP): Apuntamientos..., 
pàg. 203.
24. “Algo de toponimía setabense”, Anales del 
Centro de Cultura Valenciana, València, 1948, 
(Arxiu Municipal de Xàtiva, BJLS-1.547), pàg. 23.  
Remet a altres treballs seus sobre el llinatge 
dels Bellvís. Sospitem però que la seua font pri-
mària seria frare Francesc Diago.
25. Valldecabres, Rafael: El cens de 1510..., pàg. 
505. També en AMO, Cort del justicia 1515, m. 8, 
ff. 21r-22r. La referencia que correspon a 1531 en 
Terol i Reig, Vicent. L’index general de consells 
i actes de l’Arxiu Municipal de Xàtiva (1500-
1550), València: Universitat de València, 2006, 
pàg. 340. 
26. Torró, Josep: “Assentaments i heretats. 

Consideracions sobre la colonització a la Vall 
d’Albaida (1245-1295)”, en Terol i Reig, Vicent 
(ed.): 750 anys com a valencians. Albaida i la 
Vall, 1245-1995, Caixa d’Ontinyent-Ajuntament 
d’Albaida, Ontinyent, 1995, pàg. 93-110. 
27. Arxiu de Protocols del Patriarca de València, 
sign. 18.561, Lluís Masquefà (1489), s/f, 19-11-
1489. 
28. Terol i Reig, Vicent. Un regne sense cava-
llers? La Germania a la sotsgovernació de 
Xàtiva, tesi doctoral, València: Universitat de 
València, 2002.
29. ARV, Governació 174, mà 31. f. 40r-v. el Fons 
Genealògic Cerveró (ARV) dóna notícia d’aquest 
document, tot i que amb data errònia (1498). 
Abel Soler cita aquesta documentació (però 
no la font, que és FGC) i perpetua aquesta data 
errònia (Soler, Abel; Calzado, Antonio. Història 
de Montaverner, Montaverner: Ajuntament de 
Montaverner, 2011, pàg. 107) per a  afirmar (tot i 
que sense cap aval documental) que Benissuera 
i Colata haurien quedat unides des de llavors en 
funció del matrimoni d’una filla del cavaller Joan 
Bellvís, qui ja seria senyor de Benissuera, amb 
el notari Francesc Ferran, que seria de València. 
En realitat Bellvís era el gendre i no el sogre de 
Ferran, qui a més era de Xàtiva. Benissuera no 
pertanyia a Joan de Bellvís (com ja hem vist). El 
document en qüestió correspon a la reclamació 
presentada als tribunals, dos anys després de 
la compra (16-12-1497) sobre la cancel·lació i 
amortització d’una part d’un censal carregat 
prèviament sobre Colata. Pere Ramon Dalmau 
no havia complit el compromís en el termini fi-
xat de dos anys. El procés executiu contra Dal-
mau va començar en la cort de la Governació de 
València el 21 de maig de 1500.
30. Escolano, Gaspar. Décadas de la insigne y 
coronada ciudad de Valencia. [València: Patri-
cio Mey, 1610-1611, 4 vols.] Edició facsímil, Valèn-
cia: Universitat de València, 1972, 6 vols., vo. V, 
llibre IX, col. 1.201.
31. ARV, Manaments i empares, any 1694, llibre 
3, mà 27, ff. 1 i ss. 
32. ARV, Fons Genalògic Cerveró, veu “Bellvís”.
33. Terol i Reig, Vicent. “La Guerra de Successió 
a la Vall d’Albaida”, en Aguaits, núm. 24-25, la 
Marina Alta, 2007, pàg. 217-251. Referències 
proporcionades amablement per José Luis Cer-
vera Torrejón.
34. Frasquet Faus, Eduard. “La  lluita  per  la ju-
risdicció feudal. Els senyors de Sant Pere front 
la vila de la Pobla Franca de Rugat (1730-1766)”, 
Almaig. Estudis i documents, VII, Ontinyent, 
1991, pàg. 114-121.
35. Soler i Molina, Abel. De  Vilanova  de  Rugat  
a  la Pobla del Duc. Persones i fets d’un poble de 
llauradors de la Vall  d’Albaida, Ontinyent: Ajun-
tament  de  la  Pobla  del Duc, 1999, pàg. 296. 
36. Catalá Sanz, Jorge Antonio. Rentas y pa-
trimonios de la nobleza valenciana en el siglo 
xviii, Madrid: Siglo XXI, 1995, pàg. 290-292. La 
referencia correspon a 1745.
37. Codina, Juan. Descripción geográfica del 
Reyno de Valencia formada por corregimien-
tos, de Dn. Josef Castelló, de la Real Academia 
de la Historia (1783), València: Diputació de Va-
lència, 2000, pàg. 195-196.
38. Franco, Vicente Ignacio. Noticia de la actual 
población del Reyno de Valencia: la de sus Des-
poblados desde la Conquista por el Rey Don 
Jayme Primero, las leguas que distan de la Ca-

pital, los Señoríos directos que los poseen y las 
Diócesis á que pertenecen, València: Oficina del 
Diario de Valencia, 1804 [ed. facsímil, València: 
llibreries París-Valencia, 1979], pàg. 28. 
39. Madoz, Pascual. Diccionario geográfico-es-
tadístico-histórico de España y sus posesiones 
en Ultramar, Madrid, 1845-1850, vol. IV, pàg. 225.
40. La de Castelló és de 1653, la de Benicolet de 
1648: Terol i Reig, Vicent. “Les arrels contem-
porànies: de l’expulsió dels moriscos a la Nova 
Planta (1609-1707)”, en Castelló de Rugat. Me-
mòria d’un poble, Ontinyent: Caixa d’Ontinyent, 
1999, pàg. 130-139; Ciscar Pallares, Eugenio. 
Moriscos, nobles y repobladores. Estudios 
sobre el siglo XVII en Valencia, Valencia: IAM, 
1993, pàg. 218.
41. Moscardó i Úbeda, Josep; Calabuig i Calvo, 
Joan Frederic. “Una aportació a la història d’Al-
farrasí: noves capitulacions i millores fetes en 
1629 sobre la carta pobla de 1611”, Alba, revista 
d’estudis comarcals de la Vall d’Albaida, 7, 1992, 
pàg. 161-167. 
42. Agraïm al profesor Pablo Pérez Garcia que 
ens haja facilitat les dades corresponents a 
1584, 1587, 1602ª, 1590, 1596, 1606 i 1607, inclo-
ses en els capítols dedicats a la història de Xàti-
va, realitzada per la Universitat de València, en 
la qual hem participat també, la qual es troba en 
procés de publicació.
43. Codina, Juan. Descripción geográfica del 
Reyno de Valencia formada por corregimien-
tos, de Dn. Josef Castelló, de la Real Academia 
de la Historia (1783), València: Diputació de Va-
lència, 2000, pàg. 195-196.
44. Madoz, Pascual. Diccionario geográfico-es-
tadístico-histórico de España y sus posesiones 
en Ultramar, Madrid, 1845-1850, vol. IV, pàg. 
225.
45. Terol i Reig, Vicent. “Els orígens d’una identi-
tat: el que diu la Història. Segona part: de l’ocu-
pació i colonització cristiana als nostres dies” 
en La comarca de la Vall d’Albaida. Ecoguia 
d’itineraris ambientals i culturals, Ontinyent: 
Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida, 
2000, pàg. 71-78. 



La sitja eneolítica de Vencinill-1 (Ontinyent)

A L M A I G ,  E S T U D I S  I  D O C U M E N T S  2 0 1 8 2 0 1

Introducció

Pel març de 1995, durant una ins-
pecció rutinària pel terme del 
Servei d’Arqueologia d’Ontinyent, 

detectàrem l’existència d’una estructura 
subterrània reblerta, tallada pel talús de 
la carretera de l’Ombria (CV-655, d’On-
tinyent a Fontanars pel Pou Clar), poc 
abans d’arribar al barranc de Vencinill, 
encara dins terres de la finca Presència. 

Fetes les observacions pertinents, amb 
neteja de tall, comprovàrem que es 
tractava d’una fossa o sitja, de secció 
aproximadament rectangular, o cilíndri-
ca, però prou axatada i arrodonida, així 
com la presència al seu interior de ma-
terials arqueològics prehistòrics. De la 
recollida del material d’aquesta primera 
neteja del tall, conjunt MAOVA 95.33, 
ja es podia despendre una cronologia 
avançada de l’estructura, ja que a ban-
da d’alguns fragments ceràmics a mà i 
una fulla de sílex, es comptava amb una 
dena o compte de collar en pedra negra, 
bitroncocònica, que solen ser correntes 
cap a la meitat del IIIer. mil·leni a.n.e.

Explorats els voltants immediats no es 
pogué detectar cap altra estructura al tall,  
que es presentava net en tot el seu recor-
regut fins al barranc, ni tampoc a la super-
ficie del bancal suprajacent, cosa normal 
si pensem que la profunditat a que apa-
reixia l’estructura constatada era de més 
d’1,5 m. Molt probablement l’estructura 
estaria completa i invisible fins al 1993, 
any en que la Diputació de València va re-
alitzar ja algunes obres d’ampliació de la 
carretera, motiu pel qual ja es va actuar a 
altre sector de la finca Presència, de cro-
nologia tardo-romana  (Ribera, 1996).

Vist l’ interès cert de l’estructura i del 
seu contingut, es redacta la correspo-
nent fitxa d’inventari de jaciments ar-
queològics, que es remeté a Direcció 
General de Patrimoni Cultural i poste-
riorment, el 2001, s’inclogué al PGOU 
d’Ontinyent, com a jaciment arqueolò-
gic protegit (fitxa Arqueologia núm. 58).

Passat els anys i davant les obres anun-
ciades de l’ampliació de la carretera, 
el 2006, es feren gestions davant Di-
putació i Conselleria, per tal de que es 
realitzaren els treballs prèviament  a 
les obres, que amenaçaven amb la seua 
desaparició1.

Emplaçament

Com s’ha dit, el punt on s’ubicava la sitja 
és en un talús de la carretera de l’Om-
bria, a uns 6 km al sud-oest del nucli 
urbà d’Ontinyent, dins la parcel·la 20b 

del polígon 2, pertanyent a l’heretat de 
Presència. Coordenades geogràfiques: 
38º, 47’, 50.20” N  i  0º 40’  9.95” W. Utm: 
X: 702.394,87;  Y: 4.296.860,69; tro-
bant-se a uns 455 m d‘altura s.n.m. 

És un lloc de vessant suau, en descens 
cap al nord i, contràriament al que sol 
ser més habitual, ara no es troba im-
mediat a cap punta, o confluència de 
barrancs, tot i que, com es pot veure a 
la foto aèria, aquesta mena de puntes 
són abundants i marquen el territori en 
tota aquesta zona. De fet és molt pos-
sible que, be per causes naturals o per 
la posada en conreu dels bancals, s’haja 
modificat l’entorn, en temps històrics, 
amb el rebliment d’un barranquet que 
s’intueix al llevant de l’estructura i que 
confluiria amb el de Vencinill, confor-
mant una punteta o interfluvi d’unes 10 
o 12 Ha. en mig del qual es trobaria el 
jaciment.

La sitja eneolítica de Vencinill-1 
(Ontinyent)
Agustí Ribera, Josep Pascual Beneyto, Maria Barberà, Joan Manuel Belda 
Museu Arqueològic d’Ontinyent i la Vall d’Albaida (MAOVA)

Fig. 1: La sitja de Vencinill I en procés d’excavació
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Tot i ser una estructura isolada, és de 
creure que, com sol ser més corrent, 
n’existiran altres ara invisibles, soter-
rades al bancal adjunt al sud, sobretot, 
raó per la que caldrà deixar-ho previst al 
planejament, per a futurs projectes de 
desenvolupament o transformacions 
del territori.

De secció aproximadament rectangular, 
amb els costats arrodonits, es va cons-
truir excavant en un estrat geològic de 
tap groguenc, estant coberta per un po-
tent nivell sedimentari de prou més d’un 
metre d’espessor, coronat pel nivellet 
de terra vegetal. El bancal aleshores era 
de terra campa i obert; En el moment de 
l’actuació ja es trobava plantat d’olive-
res i clos per una tanca de reixat metàl-
lic, com segueix en l’actualitat.

Vam prendre com a nom del jaciment 
el del barranc que es troba més proper: 
Vencinill, topònim un tant estrany, del 
que, per ara, no disposem informació 

Fig. 2: Foto aèria de l’emplaçament de Vencinill I

ni del seu significat ni del seu origen o 
antiguitat2. 

Treballs

El motiu de l’actuació realitzada va ser 
el projecte d’ampliació i millora de la 
carretera CV-655 que discorre des de 
Fontanars dels Alforins a Ontinyent, 
que aleshores tenia una amplària mitja 
d’uns 5,5 m i que després de l’ampliació 
va passar a uns 6,50 metres. Açò va pro-
vocar que afectara de manera directa a 
dos jaciments un dels quals el que ara 

Fig. 3: Neteja del tall de Vencinill I en 1995; Vista 
general

Fig. 4: Neteja del tall de Vencinill I en 1995; De-
tall

ens interessa,  la sitja-fossa de Venci-
nill-I (pk. 11,6) i d’altra banda, part del 
jaciment romà de la Casa Baixa. 

Els treballs d’excavació arqueològica 
començaren el 8 de maig de –una ve-
gada rebut el preceptiu permís d’exca-
vació de la Direcció General de Patri-
moni, Exp. 2006/0414.V-, i finalitzaren 
el 25 del mateix mes, centrant-se en la 
zona de la corba de la Casa Baixa, que 
ocuparen la major part del temps i els 
esforços, per a acabar amb l’excavació 
del que restava de la fossa en Vencinill.
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Per a ambdues actuacions comptarem 
amb personal cedit per l’empresa adju-
dicatària, segons acord amb la Diputa-
ció, promotora de les obres3.  

La excavació arqueològica es va realit-
zar de forma manual, aplicant el mètode 
d’excavació seqüencial, per capes natu-
rals, registrant tots els canvis observats 
de caràcter natural o antròpic, mètode 
establert per E.C. Harris i documentat 
mitjançant fitxes de registre, fotografia 
i planimetria. La documentació de l’ex-
cavació es va registrar en fitxes-tipus. 

Es realitzaren els treballs de planime-
tria habituals, plantes i seccions, regis-
trant les cotes, un ampli registre foto-
gràfic, així com la recollida de mostres 
de sediments, carbons i tot tipus de re-
gistre material per  posteriors anàlisis.

Utilitzàrem garbell doble i es passaren 
mostres de sediment de totes les uni-
tats estratigràfiques per la màquina de 
flotació, per tal de localitzar preferent-
ment llavors. 

Com es comprovà en finalitzar els tre-
balls, poguérem excavar i documentar 
aproximadament la meitat d’una sit-
ja-fossa amb materials prehistòrics. 
Encara que del conservat es pot deduir 
perfectament la forma del que faltava 
de la part fonda de la sitja, no sabem en 
altura com evolucionaria, ni cap detall 
del sòl original, en no haver pogut obrir 
cap extensió, donades les característi-
ques de salvament i urgència de la inter-
venció. 

Es distingiren les següents unitats es-
tratigràfiques (de les quals obviem me-

sures i morfologia per quedar  reflecti-
des a l’aparell gràfic): 

- UE: 400: Ampli nivell sedimentari de 
terres marrons clares, amb escassa 
fracció menuda. Aportacions col·luvials

- UE: 500: Nivell geològic base. Tap gro-
guenc, fluix, probablement part superior 
o de transició al tap blanc, que es super-
posa al tap blau, dur,  pròpiament miocè.

- UE: 1000: Fenomen antròpic. Facció de 
l’estructura. UE negativa.

- UE 1001: Sediment marró clar amb 
quelcom de fracció sobretot menuda 
(graves), formada preferentment per 
llims i argiles. Presenta alguns materi-
als arqueològics: ceràmica a mà i alguns 
fragments de sílex.

Fig. 5: Neteja del tall de Vencinill I en 2006    

Fig. 7: Procés d’excavació arqueològica, en 2006    

Fig. 6: Vencinill I en procés d’excavació arqueològica

Fig. 8: Procés d’excavació arqueològica
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- UE 1002: Sediment marró fosc forma-
da per llims i argiles  amb petits blocs i 
amb abundància de materials arqueolò-
gics (preferentment ceràmica). 

- UE 1003: Cap a llevant vam distingir 
una nova UE de color marró ataronjat 
(bossada) amb poca fracció i una impor-
tant component argilenca. Solament es 
troba present en aquesta part de l’es-
tructura. Presenta escassos materials 
arqueològics.

- UE 1004: Sediment molt fosc amb gran 
quantitat de matèria orgànica –llimós- 
poca fracció algun bloc i materials ar-
queològics (ceràmica i sílex).

Materials. Inventari

MAOVA 95.33. Producte de la neteja 
del tall per poder-la observar, realitzada 
el dia de març de 1995.

- 95.33.01: Dena o compte de collar, de pe-
dra negra de petit tamany, facetada per 
complet, de forma bitroncocònica amb 
aresta central, secció circular i perforació 
central. Mesures aprox.: 15x10x10 mm. 

- 95.33.02: Fulla de sílex gris obscur, 
amb truncadura (retoc abrupte) distal, 
mosses directes i irregulars en la part 
esquerra de la peça i retocs marginals 
inversos en la zona distal. Mesures 
aprox.: 17x8 mm. 

- 95.33.03: Fragment ceràmic a mà, part 
de la vora, amb llavi arrodonit, i amb un 
mamelló – llengüeta a la part externa, 
d’un vas indeterminat. (Vid. Dibuix).

- 95.33.04-07: 4 fragments ceràmics a 
mà, atípics del mateix vas, indetermi-
nat.

- 95.33.08-21: 14 fragments ceràmics 
a mà, atípics. La majoria són coccions 
oxidants amb alguna taca reductora, 
superfícies curades-allisades, desgrei-
xant petit i parets fines.

- 95.33.22: 1 fragment de pedra sorren-
ca, possible part activa de molí (mane-
ta) molt afectada per l’acció del foc. 

MAOVA 206.126. Corresponen a l’actu-
ació a la Sitja Vencinill I. Unitat Estrati-
gràfica 1001

-206.126.01-02: Dos fragments cerà-
mics a mà, casats d’una olla globular, 
classe C, llavi engrossit extern, superfí-
cie allisada interior, desgreixant mitjà i 
cocció oxidant. (Vid. Dibuix).

- 206.126.03: Fragment ceràmic a mà, 
part de la vora, llavi arrodonit, d’un vas 
indeterminat.

- 206.126.04: Fragment ceràmic a mà, 
part de la vora, llavi arrodonit, d’un mi-
crovàs indeterminat.

- 206.126.05-13: 9 fragments atípics la 
majoria de cocció oxidant, desgreixant 
mitjà i grossor menor de 7mm.

- 206.126.14: 1 fulla retocada amb retocs 
marginals directes, sílex melat amb ta-
ques blancoses.

- 206.126.15: 1 ascla laminar sense re-
tocs.

- 206.126.16: 1 ascla laminar o bé un cresta 
preparatòria per treure làmines o fules.

- 206.126.17: 1 trencall senyals de tèrmi-
ques.

- 206.126.18: 1 nucli irregular.

- 206.126.19: petit subconjunt de car-
bons.

MAOVA 206.127. Corresponen a l’actu-
ació a la Sitja Vencinill I. Unitat Estrati-
gràfica 1002

-206.127.01-83: 83 fragments ceràmics 
a mà, atípics, la majoria oxidants, pastes 
curades i superfícies allisades, grossor 
mig.

-206.127.84: 1 fulleta de sílex amb se-
nyals d’ús.

-206.127.85: 1 matxacador, possible nò-
dul de sílex.

Fig. 9: Ultimant el procés d’excavació      Fig. 10: Vista general  amb la sitja ja buida
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-206.127.86: 1 fragment molí, part passiva.

-206.127.87: 1 fragment informe de fang 
cuit.

MAOVA 206.128. Corresponen a l’actu-
ació a la Sitja Vencinill I. Unitat Estrati-
gràfica 1003

-206.128.01-08: 8 fragments ceràmics 
a mà, atípics, pastes fines, superfícies 
allisades, molt bona cocció oxidant.

MAOVA 206.129. Corresponen a l’actu-
ació a la Sitja Vencinill I. Unitat Estrati-
gràfica 1004.

-206.129.01: 1 fragment ceràmic a mà, 
amb llavi engrossit extern, superfície 
allisada, cocció oxidant, desgreixant 
mitjà. En inclinem a pensar que es tracta 
d’un vas globular, en concret un olla glo-
bular (Classe C). (Vid. dibuix).

-206.129.02: 1 fragment ceràmic a mà, 
amb llavi engrossit exterior, super-
fície allisada/concrecionada, cocció 
oxidant-reductora exterior i interior, 8 
mm de grossor. Forma tancada globular 
possiblement classe C (Olla globular). 
(Vid. dibuix).

-206.129.03: 1 fragment ceràmic a mà, 
amb llavi engrossit exterior, superfície 
erosionada, cocció oxidant, grossor 9 
mm. Forma tancada globular, olla globu-
lar. (Classe C). (Vid. dibuix).

 -206.129.04: 1 fragment ceràmic a mà, 
amb llavi bisellat arrodonit, superfície 
concrecionada (calç), cocció oxidant, 
desgreixant mitjà, 1 cm de grossor. Pos-
siblement es tracte d’una forma oberta. 
(Classe A).

-206.129.05: 1 fragment ceràmic a mà, 
amb llavi arrodonit bisellat, superfície 

allisada, desgreixant mitjà/gran, 0,8 de 
grossor, possiblement forma oberta 
(Classe A).

-206.129.06-08: 3 fragments cerà-
mics a mà, amb llavi engrossit extern, 
superfícies concrecionades, cocció 
oxidant, desgreixant mitjà, 8 mm de 
grossor, semblen  de forma oberta 
(classe A).

-206.129.09: 1 fragment ceràmic a mà, 
amb llavi arrodonit, superfície molt 
erosionada, cocció  oxidant exterior i 
reductora interior, desgreixant mitjà, 9 
mm de grossor. Forma globular (Classe 
B/C).

-206.129.10-66: 57 fragments ceràmics 
a mà, atípics, que tenen les mateixes 
característiques que la major part del 
conjunt, és a dir bona factura i coccions 
oxidants.

Fig. 11: Materials: Dibuix de formes ceràmiques; Foto de silex i dena de collar
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-206.129.67: 1 fragment de fulla sílex ne-
gre amb retocs marginals.

-206.129.68: 1 ascla laminar amb mossa 
retocada sobre sílex melat.

-206.129.69: 1 ascla sense retocar sílex

Interpretació i  valoració

La relativa escassetat del registre ma-
terial recuperat i sobretot la seua inde-
finició, amb pocs elements significatius, 
ens impedeix poder precisar la cronolo-
gia d’aquesta troballa i del jaciment. No 

-206.129.70-75: 6 fragments de malaco-
fauna, pecten, molt concrecionades. 
D’aquestes, dues presenten la vora re-
tallada intencionalment.

-206.129.76-78: 3 fragments informes 
de fang cuit.

Fig. 12: Mostra de material ceràmic     Fig. 13: Mostra de fang cuit, pedra i fulla de sílex

Fig. 14: Malacofauna i mostra de sílex
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obstant això, es pot dir que es tracta  
d’un jaciment, clarament Calcolític, del 
III mil·lenni a.n.e. A pesar de l’exigüitat 
material,  la presència destacada de 
formes oberts  (classe A), es a dir, plats/
fons i escudelles i també la destacada 
de formes  de la classe C, o siga vasos 
com les olles globulars així com també 
la factura de la ceràmica, amb presèn-
cia majoritària de parets mitges i fines, 
els acabats allisats i algun brunyit, tot 
plegat fa que ens inclinem a pesar que 
estem davant d’un jaciment de cap a 
la meitat del III mil·lenni. El compte 
de collar bitroncocònic corroboraria 
la cronologia proposada ja que solen 
aparèixer en contextos del Calcolític 
o Neolític IIB, allargant-se fins a l’HCT, 
-o cultura Campaniforme-, en la majo-
ria de casos en contextos funeraris del 
III mil·lenni a.n.e. (Pascual Benito  J. Ll, 
1998. p. 24). Al menys es coneixen un 
total de 132 comptes bitroncoconics de 
diverses materials: pedra verda, pedra 
blanca, lignit os i fusta. De tota manera 

el més sovint estan fets en pedra blan-
ca, un total de 101, en canvi són menys 
nombrosos en els altres materials. Tan 
sols 12 estan fets en pedra negra, lignit, 
com en el cas de Vencinill i tots ells pro-
venen d’una àrea relativament propera: 
Cueva de las Delicias, a Villena (Soler, 
1981, fig. 34), Les Jovades, a Cocentai-
na (Pascual Benito, 1990), la Cova del 
Partidor i del Sol a Banyeres de Mariola 
(Aparicio et alii, 1981) i la Cova de la Pas-
tora, d’Alcoi (Pascual Benito, 1998).

Les altres restes: sílex, pedra, malaco-
fauna, no ens proporcionen elements 
suficients per poder matisar  el que 
hem afirmat, són per contra unes res-
tes que apareixen arreu del fenomen 
neolític.

Assenyalar que com en altres jaciments 
coetanis tant en la nostra comarca com 
més enllà, els senyals de foc, siga per 
cuinar, tallar sílex, etc. estan presents a 
l’estructura de Vencinill.  

Els fragments de fang cuit, encara que 
molt erosionats, els trobem en molts ja-
ciments, i es relacionen normalment amb 
estructures aèries (cabanes) o bé for-
mant part de la sitja, com a contenidors 
o d’elements mobles realitzats en fang.

Per últim la troballa de sis fragments de 
malacofauna (pecten) molt concrecio-
nades, dues d’elles amb la vora retallada 
intencionalment, ens donen fe de les re-
lacions d’intercanvi costa - interior, així 
com l’ús d’aquests com elements d’or-
nament i de prestigi.

Amb tot, l’estructura ara documentada, 
en aproximadament la meitat del seu es-
pai, potser correspondria a una sitja d’em-
magatzematge de cereals típica de les 
societats del neolític avançat, de les que 
hi ha abundants exemples a la Vall d’Albai-
da i altres comarques, sobretot al sud.

Això no obstant, no és la seua forma la 
més habitual, car una majoria solen ser 

Fig. 15: Planimetria de Vencinill I, amb les unitats estratigràfiques advertides
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troncocòniques, en els casos en que 
s’han pogut documentar mínimament 
senceres. Tampoc sabem si realment  
l’estructura seguiria en altura o si fou 
concebuda tal com s’ha conservat, ja 
que dissortadament no es va poder ex-
cavar en extensió, ni que fora mínima, al 
seu damunt. En qualsevol cas, l’observa-
ció superficial del tall no ens mostrava 
tampoc cap indici ni de continuïtat ni de 
nivell amb possibles restes d’hàbitat o 
freqüentació, entre la UE 400, estrat 
suprajacent col·luvial, i la UE 500, base 
geològica, cosa que ens indicaria que, o 
bé estava prou completa tal com l’hem 
documentat, o bé la desaparició de la 
part faltant o superior, hauria segut 

en temps molt reculats i segurament 
obeint a fenòmens no antròpics.

El fet de que no es constate cap altra 
sitja pot ser tan fortuït, creguem no-
saltres,  com la direcció de l’únic tall on 
podem observar-ho. És evident però, 
que no hi haurà molta densitat, almenys 
en aquest sector. Inclús suposant que 
l’estructura estiguera aïllada, o formara 
part d’un nucli reduït, tampoc no seria 
un fet excepcional, com vam comprovar, 
sense anar més lluny a Montés -1, a la 
vora mateix del nucli urbà d’Ontinyent, 
(Ribera et al. 2004). En l’estudi d’aque-
lla sitja de Montés 1, ja fèiem diverses 
consideracions sobre aquest fet i tam-

bé sobre altres aspectes d’aquestes 
estructures, que no repetirem ací i a les 
que remetem.  Bé és cert que el regis-
tre material de Montés-1, era molt més 
ampli que el que ha donat Vencinill, on 
per exemple no s’ha documentat cap 
resta d’os, -a pesar de la cura posada en 
la intervenció-, el que vindria a demos-
trar, una vegada més, l’aleatorietat dels 
dipòsits que rebleixen les sitges amb 
posterioritat al seu ús original.    

En definitiva, potser un aspecte inte-
ressant de Vencenill, a nivell local, siga 
la cronologia de mitjans del III mil·lenni 
que sembla inferir-se del seu registre, 
ja que ens situaria aquesta estació com 

Fig. 16: Context de Vencinill I dins la valleta d’Ontinyent. Referències: 1: Arenal de la Costa. 2: Punta de Torús. 3: El Castellar Gran. 4: El Morenet. 5: Vencenill I. 
6: Punta de Morera. 7: Punta de Tirirant. 8: Cova del Garrofer. 9: Coveta Guerola. 10: Cova del  Torrater. 11: Cova de l’Hedra. 12: Abric de la Pedrera. 13: Coveta de 
la Seix. 14: Cau de la Penya de l’Àguila. 15: Ca Martí I. 16: Cova del Cau Fumat. 17: Cova de la Conyesa. 18: Cova dels Pilarets. 19: Cova de l’Avern. 20: Cova Gran de 
la Fos de l’Agrillent. 21: Montés I. 22: Tabalet I.



A L M A I G ,  E S T U D I S  I  D O C U M E N T S  2 0 1 8 2 0 9

La sitja eneolítica de Vencinill-1 (Ontinyent)

una baula entre Montés -1, de cap a fi-
nals del IV o principis del III mil·lenni, i el 
més evolucionat de l’Arenal de la Costa, 
a principis del II mil·lenni a.n.e.

Per últim, si mirem el mapa del context 
de Vencinill, en la valleta d’Ontinyent, 
pot semblar un panorama prou inte-
ressant per al coneixement del neolític 
avançat, per les nombroses troballes 
indicades tant de poblament a l’aire lliu-
re (III mil·lenni), com de coves sepulcrals 
i/o d’altres usos (III-II mil·lennis). En re-
alitat però, són escassos els jaciments 
realment estudiats, i que es poden va-
lorar: Arenal de la Costa, Montes.-1, i ara 
Vencinill-1, per al poblament, així com 
la Cova del Garrofer únicament, per a 
les coves sepulcrals. En la resta de ca-
sos -no entrarem ara al detall-, l’entitat 
del registre és molt variable i atzarosa, 
sempre superficial i per tant poques ve-
gades comptem amb una mostra àmplia 
de restes, i menys encara d’elements 
significatius. Però tot i això, i estar pen-
dents de correcta avaluació, són testi-
monis certs de l’ocupació de l’espai en 
aquells mil·lennis. 

En alguns casos els contextos s’han 
desfet o han desaparegut, però en bona 
part d’ells encara es conserven els seus 
dipòsits sedimentaris, tan fràgils com 
ignots, esperant aproximacions o estu-
dis en profunditat. 
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Notes.-

1. Igualment es procedí en el jaciment romà de 
la Casa Baixa, situat proper al ponent, on les 
obres afectaven a un gran abocador ubicat en 
plena corba de la carretera. Aquests treballs, 
de molt major envergadura i amb abundants 
materials, encara resten inèdits –llevat dels 
curts avanços preliminars-, com tants altres, a 
pesar dels anys transcorreguts. Fem notar que 
no és per deixació ni per falta de voluntat, ans 
al contrari, sinó per excés continuat de feina, 
falta de personal i de mitjans de tota mena. Així 
les coses, no sabem si en vindre la jubilació ho 
podrem resoldre.
2. Per alguns documents conservats a l’AMO, 
tot i no haver fet cap recerca exhaustiva, sabem 
que apareix almenys al segle XIX, en la versió 
Vencinill (ca.: 1888); En un mapa de cap a 1904, 
prou castellanitzat, apareix en la versió barran-
co de Bensenil.
3. Concretament, a banda dels tècnics directors 
nominals de l’excavació (J.P.B.. i A.R.G., en codi-
recció), i personal del Servei, comptarem amb 
alguns peons facilitats pel promotor per mig de 
l’empresa adjudicatària (Asfaltos Guerola S.A)., 
amb l’assistència de l’arqueòloga Maria Bar-
berà i dels ajudants voluntaris Esteve Ribera i 
Àngel Cambra.
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