
Seria bo que cada vegada més els 
metges i els científi cs escriguérem 
en revistes comarcals com l’Almaig 
per a divulgar la nostra tasca i, so-
bretot, fer que la cultura científi ca 
estiga tant present com la cultura 
humanística i la història en la vida 
de les persones, de manera que 
en situacions de crisi com l’actual 
poguérem processar millor la infor-
mació i no caure en els paranys de 
les xarxes.

Conxa Cerdà Micó
Directora Mèdica Assistencial-Consorci 
Hospital General Universitari de València
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L’Associació Cultural de la Nostra Terra
vol manifestar el seu reconeixement 

a tots aquells que han treballat
i treballen per ajudar els altres

En record de les víctimes 
d’aquesta pandèmia
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PRÒLEG
“Com a hipòtesi sobre l’origen del contagi explosiu a les 
partides dels Alforins, cap assenyalar que hagueren estat 
en les festes de Moros i Cristians, amb la seua indiscutible 
capacitat de convocatòria” (Bordera-Francés)

“En segundo lugar, en contraposición al miedo, la figura del 
médico que, de manera especial, pasaba a convertirse en el 
nuevo héroe para los medios y las Instituciones/.../ se les ca-
talogaba de héroes que no habían dudado en ejercer su tra-
bajo a pesar del riesgo; y, por el elevado número de víctimas 
que la gripe causó entre ellos, se les tildó de mártires caídos,  
siguiendo la jerga militar- “en acto de Servicio” (Laguna)

 “Com a consideració general, la grip de 1918 va incidir en 
tres onades: per la primavera va hi haure la primera, de ca-
ràcter un tant benigne: La segona a la tardor, va ser la més 
fulminant. La tercera es va estendre fins l’hivern de 1919” 
(Bordera-Francés)

“La pandemia mató, pero lo hizo más en quien menos tenía. 
La pandemia tuvo una marcada dimensión social, a pesar de 
provocar decesos en todas las clases sociales (Laguna)

En desembre de 2019 es van produir uns casos de pneumònia a 
la ciutat xinesa de Wuhan. El 7 de gener de 2020 les autoritats 
xineses van identificar com a agent causant del brot un nou virus 
de la família Coronaviridae anomenat SARS-CoV-2. La malaltia 
que causa este nou virus es diu COVID-19, impedint així que es 
pose un nom geogràfic o nacional com va ocórrer amb el nom de 
Grip espanyola en 1918. El comité d’Emergències del Reglament 
Sanitari Internacional (RSI,2005), va declarar el brot com una 
Emergència de Salut Pública d’Importància Internacional (ESPI) 
en reunió del 30 de gener de 2020. Posteriorment, l’OMS va reco-
néixer la pandèmia global l’11 de març de 2020.

Des de llavors hem llegit i sentit moltes opinions diferents so-
bre que una pandèmia com esta no s’havia viscut fins ara. Els 
que afirmaven que sí que n’hi havia hagut altres i pitjors fan 
referència a la grip asiàtica, al MERS, al SARS i, sobretot, a la 
mal anomenada Grip Espanyola de 1918, que en realitat fou una 
epidèmia d’origen americà que es va estendre per Europa per 
culpa de la I Guerra Mundial, que va durar entre 1918 i 1920. 

Jo, que com a professional sanitària, he estat treballant en esta 
pandèmia, i per sort encara indemne, des que vaig rebre la in-
vitació de l’associació La Nostra Terra de prologar el número 
XXXVI de la revista Almaig, deferència que agraïsc de cor, he 

anat pensant com podria contar una part del que hem viscut 
comparant-ho, alhora, amb allò que es degué viure a Ontinyent 
i la Vall d’Albaida en la pandèmia de Grip de 1918.

Intentaré, en efecte, establir un paral·lelisme entre la situació 
de 1918 i l’actual de 2020, una pandèmia malauradament no er-
radicada i amb una situació de segona onada, que en el moment 
de redactar estes paraules, primeries d’octubre, es presenta 
plena d’interrogants pel que fa al seu futur, i que podria posar 
en risc la fiabilitat d’algunes dades que aportaré perquè estes 
canvien d’unes setmanes a unes altres.

Des de 1918, el món ha experimentat altres tres greus pandè-
mies: en 1957, la Grip Asiàtica; en 1968 la Grip de Hong Kong; 
i més recentment, la Influença A en el 2009. Estes pandèmies 
van ser menys severes i van causar uns índexs de mortalitat 
molt més baixos que els de la pandèmia de 1918. La pandèmia 
d’Influença H2N2 de 1957 i la pandèmia d’H3N2 de 1968 van dei-
xar un resultat d’un milió de morts a nivell mundial, mentre que 
la pandèmia d’Influença A H1N1 2009 un 0.3 milió de morts du-
rant el seu primer any. I no podem obviar les causades pel SIDA, 
2012 MERS-CoV i 2013 Ébola.

La pandèmia d’Influença de 1918 va ser la pandèmia més greu 
de la història recent. Va ser causada pel virus H1N1 amb gens 
d’origen aviari. Este virus és una espècie de Influenzavirus ti-
pus A del virus de la grip, pertanyent a la família dels Orthomy-
xoviridae.

SARS-CoV-2 és un virus ARN pertanyent a la família Coronavi-
ridae. Vists al microscopi, apareixen com a cercles amb un halo
irregular, la qual cosa va portar a donar-los el nom per la seua 
forma de corona.

El virus consta de tres parts: el nucli, on estan els gens en for-
ma d’una cadena simple, l’embolcall, format per àcids grassos 
com en les nostres cèl·lules i les espigues, que proporcionen la 
capacitat d’adherir-se i “obrir” les cèl·lules del cos que envaïxen 
(PROTEÏNA S).

Quina era la mortalitat aproximadament per edats i quines les cau-
ses de la Grip de 1918? L’esperança de vida en nàixer en la primera 
mitat del segle XX era de 41 anys, que actualment s’ha duplicat a 
83,2 anys (2014). Eren molt poques les persones majors a la prime-
ra mitat del segle XX que amb sort arribaven als 60-70 anys. Amb 
una sanitat pública encara sense desenvolupar, i que precisament 
esta epidèmia va ajudar a potenciar, no existia la tecnologia sanità-



ria ni les vacunes contra bacteris del tipus pneumococ i Haemophi-
lus influenzae, les quals començarien a ser usades per eixos anys. 
La pobresa i les males condicions de salubritat i higiene sembraven 
el terreny a una expansió ràpida del virus.

Es calcula que entre de 50 i 100 milions de persones moriren 
per la Influenzavirus  tipus A (al voltant del 2’5% de la pobla-
ció total (675 000 als Estats Units), i infectà un terç de la po-
blació mundial. Huit milions d’infectats i entre dos-cents mil i 
tres-cents mil defuncions ocorregueren a Espanya segons les 
fonts (tenint en compte les morts per grip i pneumònia). La taxa 
de mortalitat va ser més alta entre els menors d’1 any, el grup 
d’edat de 20 i 40 anys i els majors de 65 anys. El grup d’edat de 
25-35 anys va triplicar les taxes de morts, i això va ocórrer pel 
fet que, a diferència d’altres virus que afecten bàsicament xi-
quets i ancians, molts dels jóvens i adults saludables entre 20 i 
40 anys, potser no havien estat exposats al virus durant la seua 
infantesa i no comptaven amb immunitat natural.

Com era l’estructura sanitària que permetia acostar l’assistèn-
cia sanitària al pacient en la primera part del segle XX? Es va 
entrar en aquell segle amb la consciència de viure en un greu 
endarreriment, amb una situació sanitària que es qualificava 
de desastrosa i amb una vocació de modernització de la vida 
espanyola, en particular de l’Administració de l’Estat, amb la 
creació en 1908 de l’Institut Nacional de Previsió, primera insti-
tució oficial encarregada de la Seguretat Social i de l’assistèn-
cia sanitària a Espanya, de la Direcció General de Sanitat (1922) 
i la promulgació del Reglament de Sanitat Provincial de 1925 
que va crear els Instituts provincials d’Higiene de l’administra-
ció sanitària perifèrica. Es pretenia adaptar a les condicions 
espanyoles les pautes i estructures dels països que es conside-
raven civilitzats, com era el cas dels europeus occidentals. Les 
diferències i deficiències pel costat espanyol en els aspectes 
sanitaris, com el subministrament d’aigua, el clavegueram o al-
bellonat urbà, l’àmplia prevalença de malalties infecto-contagi-
oses, la major mortalitat general, ens col·locava en una posició 
molt lamentable i endarrerida. 

En la primera dècada del segle es va crear, també, l’Oficina In-
ternacional d’Higiene Pública amb competències universals 
que obligaven fins i tot a la signatura d’acords com la notificació 
de brots epidèmics, pautes internacionals de comportament 
respecte a la pesta, còlera i regulacions sanitàries internes que 
s’hi degueren ajustar.

Des de la Direcció General de Sanitat i la Instrucció General de 
Sanitat, la línia executiva estava unida al Ministeri de Governació, 
la línia consultiva s’articulava a través del Real Consell de Sanitat i 
Juntes de Sanitat provincial i municipals i la Funció Inspectora tenia 
caràcter general, provincial i municipal.

És dubtós que els inspectors municipals de sanitat pogueren exer-
cir plenament la seua funció abans dels anys 30, a pesar que ja els 
veem actuar en la Grip 1918. Hi havia una mescladissa de laborato-

ris i serveis municipals de desinfecció, laboratoris químics, fins 
que es van fusionar en Instituts d’Higiene Urbana. 

L’assegurança obligatòria de malaltia no la vam tindre al nostre 
abast fins després de la Guerra civil (1942); fins llavors funci-
onaven diverses companyies privades d’assegurances i socie-
tats de Socors Mutus. No existia un sistema hospitalari com el 
que coneixem, ni privat ni públic. Els hospitals de beneficència 
pública municipals, de la Diputació, militars o monogràfics se-
gons patologies (lepra, malalties psiquiàtriques) no estaven en 
xarxa sinó desconnectats entre si i costava molt la notificació 
i regulació de qualsevol avanç o experiència positiva per a con-
trolar el virus. A estes institucions hem d’afegir els sanatoris i 
cases de caritat procedents de l’àmbit privat com l’Església.

Mirem una descripció de la situació a partir del text d’Antoni 
Laguna: “En cualquier caso, la preocupación reinante en Valen-
cia era más el cómo conseguir comer que el de enfermar. Y eso 
puede que explique el nombre, tan rápidamente generalizado, 
con el que los valencianos identificaron a la nueva epidemia: 
“cucaracha” -o “panderola” en idioma propio-, en una clara aso-
ciación de la enfermedad con las condiciones míseras en las 
que vivían. Especialmente peligrosas resultan las condiciones 
de higiene en ámbitos tan vitales como la cría y matanza de 
animales o la recogida de basuras de la ciudad. En muchas 
casas sigue siendo práctica habitual la cría de animales y su 
sacrificio para consumo o venta, sin pasar por el Matadero 
municipal ni filtro higiénico alguno. Las viviendas de los sec-
tores sociales más pobres carecen de agua corriente, lo que 
obliga, entre otras cosas, a lavar la ropa en acequias y fuentes, 
al tiempo que sostiene el negocio de venta de agua por la calle 
procedente de manantiales de Paterna o Torrent. Y el cuarto 
de baño es un servicio compartido por varios vecinos -de ahí su 
nombre en valenciano, “el comú”-, siendo en muchos casos un 
pozo ciego el destino de la defecación. A esto hay que sumar 
que la higiene urbana descansaba sobre un sistema de reco-
gida de basuras que no había variado desde el siglo anterior, 
siendo los huertanos de la periferia urbana -conocidos como 
“fematers”- los encargados de recoger en sus carros, en las 
primeras horas de la mañana, el estiércol de las caballerías y 
los desechos depositados por los vecinos en las puertas de sus 
casas. La recogida era manual, sin la más mínima medida de 
protección/.../ “Por desgracia, se trata de una enfermedad con 
la que apenas es posible luchar, desde el punto de vista epide-
miológico. Deben acogerse, por lo tanto, con serenidad y con 
respeto las aparentes faltas de eficacia de la acción sanitaria 
del Estado, siendo de todo punto injusto y revelador de un pe-
noso grado de incultura el hacer responsable de cosas bioló-
gicamente irremediables a los organismos y personalidades 
encargados de la defensa sanitaria de la nación”

Com és l’estructura sanitària del segle XXI? La Constitució es-
panyola de 1978 va posar els fonaments del dret a la protecció 
de la salut (art 43, 1) i va garantir l’assistència i prestacions so-
cials per a tots amb el règim públic de la Seguretat Social (art. 

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 86



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 2 0 7

41). Des de la Llei General de Sanitat (LGS) de 1985 que va univer-
salitzar l’assistència sanitària i posteriorment amb les transfe-
rències de competències en matèria sanitària a les Comunitats 
Autònomes, cada comunitat realitza la planificació, administra-
ció i gestió dels serveis sanitaris del seu territori, seguint les 
directrius marcades per la LGS. El Ministeri de Sanitat és res-
ponsable d’àrees estratègiques, coordinació general i legislació 
sanitària bàsiques així com la definició de la cartera de servicis 
bàsica del SNS. Té també el Ministeri la potestat de la política 
farmacèutica, educació sanitària pre i postgrau, i assegura la co-
operació entre les diferents Comunitats Autònomes. El Consell 
Interterritorial de Sanitat promou la cohesió i la qualitat del sis-
tema. Totes les despeses sanitàries públiques es cobreixen amb 
els impostos generals de l’Estat, no existeix copagament farma-
cèutic i la cobertura és universal.

Aproximadament disposem de 3,1 metges / cada 1.000 habi-
tants, 55,7% dones, i 2,37 llits d’hospital /1000 habitants (any 
2018). Es presta servici a uns cinc milions d’habitants a la Co-
munitat Valenciana en centres d’Atenció Primària i Atenció Es-
pecialitzada, centres de Salut Pública, Hospitals, Fundacions i 
centres d’investigació. 

Disposem d’una sanitat moderna, a l’altura d’Europa i del món, 
amb característiques pròpies aconseguides amb molt d’esforç 
per part dels professionals sanitaris com són Qualitat, Eficièn-
cia, Innovació i Investigació. 

L’esperança de vida era fins a l’arribada de la pandèmia 2020 de 
les més altes de la Unió Europea.

Revisant les causes de mort, estes se situen des de 2010 en 
aproximadament 829,2/100.000 habitants amb algunes varia-
cions fins a 2019 i, vençudes les malalties infeccioses, les cau-
ses principals (60%) en són càncer, malalties del cor i malalti-
es cerebrovasculars,  més freqüents en hòmens. Les taxes de 
mortalitat infantil continuen millorant respecte a les de 2001. 

El progressiu envelliment de la població, com a conseqüència 
de la baixada de mortalitat i el consegüent augment en l’espe-
rança de vida, ha fet que la sanitat tinga com un dels principals 
objectius el tractament de la cronicitat, de la millora de les 
malalties cròniques i els factors associats a l’estil de vida com 
l’obesitat, diabetis, etc. Es preveu un Decenni de l’Envelliment 
Saludable 2020-2030, deu anys de col·laboració concertada, 
catalitzadora i sostinguda, sota la direcció de l’OMS. Les per-
sones majors seran l’eix central de la iniciativa, que conjumi-
narà governs, la societat civil, els organismes internacionals, 
els professionals, les institucions acadèmiques, els mitjans de 
comunicació i el sector privat per a millorar les vides d’estes 
persones, les seues famílies i les comunitats en les quals viuen.

La COVID-19 ha suposat globalment 37.483.911 casos fins a 
mitjan octubre de 2020 i ha causat 1.076.846 de defuncions (a 
primeries de novembre, ja en són 48.300.000 de contagiats i 

1.230.000 morts). Al nostre País, a mitjan octubre, existien 
aproximadament 861.112 -ara arriba a 1.280.000 infectats- ca-
sos confirmats, dels quals s’han produït 32.929 decessos -ac-
tualment 38.118-. En la Comunitat Valenciana hi ha hagut 67.842 
casos i 1857 morts a dia de hui. 

L’edat mitjana ha oscil·lat en les dues ones en què es desenvo-
lupa l’epidèmia. Des del començament d’esta, els majors de 80 
anys constituïen el grup d’edat més afectat. Actualment ha dis-
minuït l’edat situant-se la mitjana de major incidència entre els 
40-49 anys amb una prevalença major en dones, 39 anys (Font: 
Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica RENAVE).

Ha augmentat la incidència acumulada però la mortalitat ha 
caigut quasi a la quarta part encara que no deixa de ser signi-
ficatiu que han mort 8/9 de cada 100 persones diagnosticades 
amb COVID-19.

DETECCIÓ DEL VIRUS

En l’any 1918 no existien proves de diagnòstic que detectaren 
una infecció pel virus de la Influença, entre altres motius per-
què encara faltaven algunes dècades per al descobriment del 
microscopi electrònic que permetrà la seua visualització. De 
fet, els metges no sabien que existien virus de la influença. 
Molts experts de la salut d’aquells moments pensaven que la 
pandèmia de 1918 era causada per un bacteri anomenat “bacil 
de Pfeiffer” que actualment se’l coneix com a “Haemophilus in-
fluenzae”. Rontgen va rebre el primer premi Nobel de Física en 
1901 pel seu descobriment sobre els raigs X.  

Amb l’evolució tecnològica hem aconseguit gran capacitat de 
mètodes diagnòstics: mètodes de biologia molecular, PCR i els 
d’estudis serològics com ELISA, determinació d’antígens, a més 
de les ajudes fonamentals de les tecnologies del diagnòstic per 
la imatge com les simples però necessàries radiografies, pas-
sant per les tomografies les quals es desconeixien en l’època. 

Tenint en compte l’estructura simple del virus, podem distingir 
tres diferents maneres de saber si una persona està infecta-
da, detectant: 1. La coberta del virus, incloses les espigues 2. 
La presència dels gens del virus 3. Els anticossos produïts en 
lluitar el cos contra el virus.

La detecció més complexa és la dels seus gens. Si es fa correc-
tament és infal·lible, ja que el virus, com tot ésser viu, està com-
pletament definit pels seus gens. Si està el gen, n’hi ha virus, hi 
ha infecció. És la “Reacció en Cadena de la Polimerasa”, tècnica 
de diagnòstic que s’abreuja per les seues sigles en anglés (PCR).

Els tests serològics es basen en la detecció indirecta del vi-
rus, a través de la mesura específica dels anticossos generats 
pel propi organisme de la persona infectada. Existeixen di-
versos tipus d’anticossos que es produeixen en les diferents 
fases de la malaltia, per la qual cosa també poden indicar si la 
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infecció està començant (immunoglobulines M) i les indicati-
ves d’haver passat la infecció (les immunoglobulines G, més 
abundants). 

SIMPTOMATOLOGIA

La “cucaratxa”, com qualsevol grip molt intensa, provocà cefalea, 
febre elevada, tos, mal d’orella, cansament corporal, diarrees i 
vòmits ocasionals, símptomes propis d’esta malaltia vírica.

Encara que la “dama espanyola” de 1918 va ser produïda per un 
virus, va provocar moltes complicacions bacterianes: el curs 
clínic es complicava amb pneumònia i morien. La gent podia 
morir ràpidament després de l’aparició dels primers símpto-
mes, a vegades en menys de cinc dies; de fet, molts especialis-
tes l’anomenaven la “malaltia dels tres dies”. Si a això li afegim 
les condicions sanitàries com hem indicat adés, i que els paci-
ents s’amuntegaven en espais reduïts i sense ventilació i els 
cossos en les morgues o depòsits de cadàvers i els cementeris, 
podem comprendre les morts.

També llavors un reduït sector de gent va usar la màscara, però 
de tela i gasa, amb les quals la població se sentia més tranquil-
la, encara que foren del tot inútils.

La COVID-19 és insidiosa, més de la mitat dels contagis es 
produeixen en fase asimptomàtica. Es transmet de persona a 
persona a través de les gotícules que ixen llançades pel nas o la 
boca des d’una persona infectada en tossir, esternudar o parlar. 
Un terç dels infectats conviu amb el virus i el transmet sense 
arribar a adonar-se’n i la resta pot contagiar als altres diver-
sos dies abans de tindre’n símptomes. A alguns dels infectats 
no els en provoca gens de mal i no obstant això en uns altres 
provoca una greu malaltia. Les persones contagiades amb in-
tensitat lleu o moderada se solen recuperar sense necessitat 
d’hospitalització. Els símptomes habituals són febre, tos seca, 
cansament, molèsties i dolor muscular, mal de gola, diarrea, 
mal de cap, pèrdua del sentit del gust i l’olfacte.

Si necessiten hospitalització, requereixen no sols les proves 
diagnòstiques descrites, sinó proves més específiques, cures 
més intenses, més recursos, més personal, més EPIs, tracta-
ment adequat, seguiment estret i si arriba el moment, ingrés 
en UCI.

TRACTAMENT

Sense vacunes per a protegir-se contra la infecció per la Influ-
ença i sense antibiòtics per a tractar infeccions bacterianes se-
cundàries que pogueren estar associades a les infeccions pel 
virus (la penicil·lina no es va descobrir fins a 1928), els esforços 
de control a nivell mundial es van limitar a intervencions no far-
macèutiques, en realitat semblants a les que s’han pres en l’ac-
tual pandèmia i en qualsevol pesta o còlera anterior: aïllament, 
quarantena, bons hàbits d’higiene personal, ventilació, ús de 

desinfectants de tipus àcid fenòlic o creolina (ZOTAL), carrers 
regats amb una mescla d’aigua i lleixiu, limitacions de reunions 
públiques, tancament d’escoles i més tard llocs de culte, que es 
van portar a terme de manera desigual. Alguns pacients sí que 
van poder ser traslladats als hospitals, molt pocs.

La malaltia actual, fins ara, no té tractament específic però, és 
precisament per la qualitat de la medicina exercida al país, en 
la Comunitat, que s’ha pogut resoldre amb altres tractaments 
que ens ha permés contrarestar-la.

Les mesures preventives ja són àmpliament conegudes encara 
que no totalment utilitzades per tots com caldria. La distància 
social, l’ús de la màscara, la rentada de mans, els gels hidro-al-
cohòlics, no tocar-se o abraçar-se si no és necessari, la ventila-
ció de les nostres cases i dels locals, per més senzilles i fàcils 
de posar en marxa són menys útils?, em pregunte. Són potser 
un castic?, s’ha entés així?, tan poc i malament s’ha explicat? Es 
pot entendre que existisquen tantes diferents explicacions i 
variacions sobre la norma com a persones viuen en un poble, 
ciutat, província i Comunitat autònoma? Fins ara cadascú es-
tablia si decidia posar-se o no la màscara dins de la seua finca, 
sobretot a l’ascensor, a pesar de ser obligatori, però no pensa-
va emprar-la en sa casa quan arribava a visitar-lo un familiar, 
“perquè és de la família”, encara que visquera en un altre barri 
amb una incidència major de casos. 

Cada dia en sessions clíniques, en revisions bibliogràfiques 
en les quals s’actualitzava qualsevol xicotet avanç o variació, 
actitud terapèutica que fora útil per al pacient, es comentava, 
discutia la possibilitat d’introduir eixa novetat que a Alema-
nya, Gran Bretanya, els EUA, estava aconseguint una xicoteta 
millora. No sols això, els metges en la primera onada, sobretot, 
compartien experiència, estaven en contacte amb els seus col-
legues de la ciutat i altres ciutats, les que anaven bé i les que 
no anaven tan bé, es passaven informació sobre fàrmacs que 
semblava que estaven fent millor o pitjor efecte. S’ha hagut de 
treballar amb l’experiència derivada del moment, acostumats 
com estàvem a treballar amb la medicina basada en l’evidència.

Actualment no hi ha tractament específic, però no cal dir la 
quantitat d’Assajos Clínics i investigacions que s’han posat 
en marxa. El ritme de les investigacions actualment sobre els 
tractaments i els efectes en els pacients fa que haja millorat el 
temps d’estada hospitalari i sobretot que estiguem a punt de 
tindre una vacuna.

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (TIC)

Per la informació, per les tecnologies de la informació, ens hem 
mantingut al dia sobre el que succeïa ací i en el món, notícies, 
dades, gràfics que ens situaven en el context de la malaltia i la 
seua difusió en el món. En l’educació ha sigut fonamental l’ús de 
plataformes perquè alumnes i professors continuaren el curs 
acadèmic fins a arribar als exàmens finals.
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Internet, ràdio, televisió que han tingut una gran demanda però 
que també ens ha donat la sensació de sobre-informació i per 
desgràcia a problemes de divulgació de falses notícies o faules, 
com també va ocórrer en la publicitat en la Grip 1918. Amb les 
fake news hem topat. Els missatges de bona voluntat, d’ajuda, 
quan per xarxes es llançaven notícies que no tenien base real.
La comunicació entre els propis professionals sanitaris ha si-
gut fonamental. L’accés a la informació científica que a cada 
moment s’oferia de manera oberta per a ús de tots ells, ha sigut 
absolutament beneficiosa. Comparem-ho amb la dificultat de 
saber què passava fora d’Ontinyent i de la Vall l’any 1918 i l’ansi-
etat i por que això podia crear, que només es coneixia a través 
de circulars governatives i diaris o per l’incipient telèfon. 

Però si, ara com ara, el sistema sanitari estava tan preparat, a 
tan alt nivell, com pot ser, a  què es deu, entre altres coses, el 
desequilibri produït? Hem llegit i escoltat nombroses expli-
cacions. Des de científics, filòsofs, tertulians diversos, divul-
gadors científics. En respectem moltes d’elles i evidentment 
d’elles traurem ensenyaments per al nostre dia a dia i per a la 
millora de la nostra professió. 

Ací afegiré algunes idees que m’han sorgit i he comentat amb 
altres companys que m’han acompanyat en la diària preocu-
pació de l’atenció al pacient durant estes duríssims mesos de 
pandèmia.

En la primera fase (febrer - març 2020) de la COVID en la qual 
tot es va precipitar, començàrem a veure la gran quantitat de 
pacients que acudien al mateix temps als Centres d’Atenció 
Primària, les Urgències Hospitalàries que van generar col·lap-
ses en els Serveis d’Urgències i un altíssim nombre d’ingressos 
hospitalaris, i posteriorment, per la gravetat de l’evolució en 
alguns dels casos, tants ingressos en les Unitats de Vigilància 
intensiva (UCI).

El que vull assenyalar amb això és que van acudir al sistema, al 
mateix temps, moltes persones, moltes d’elles greus que van 
necessitar ingrés hospitalari i part d’elles, més de les acostu-
mades, van necessitar també al mateix temps llits de vigilància 
intensiva. Això evidentment produïa un coll de botella, ja que 
les estades es van allargar en el temps, es tardà més a desocu-
par un llit, i amb això augmentà la pressió per entrar o ingres-
sar. Per este motiu contínuament escoltàrem i llegírem que el 
sistema sanitari estava col·lapsat, que la pressió era molt gran. 

Les estades hospitalàries van ser en la primera onada més 
llargues que les que sembla que observem en l’actualitat en els 
mateixos tipus de pacients. En la segona onada de la pandèmia 
ha canviat l’edat mitjana dels ingressats i la seua condició física 
prèvia, cosa que facilita l’acurtament de l’ingrés.

Fa uns anys i, precisament per la millora en l’atenció als paci-
ents, s’ha anat aconseguint que les estades hospitalàries foren 
més curtes. A més a més, es van començar a posar en marxa 

sistemes d’assistència extrahospitalaris que proporcionen les 
cures com si el pacient fora allí mateix.

Entre estes noves maneres de treballar, coneixem les ex-
pressions CMA, cirurgia major ambulatòria, que permet inter-
vencions quirúrgiques sense ingrés hospitalari; UHD, unitats 
d’hospitalització domiciliària, que permeten administrar trac-
taments farmacològics i cures mèdiques hospitalàries en el 
domicili del pacient. 

El sistema sanitari en la seua millora en la vigilància i control de 
la Salut Pública havia aconseguit dominar les infeccions. Més 
encara, s’han fet importants avanços en les àrees de tecnolo-
gia de la salut, vigilància de la malaltia, atenció mèdica, medi-
caments, vacunes i planificació per a les epidèmies, però, els 
nostres sistemes sanitaris, en general, no estaven preparats 
per a rebre massives entrades de pacients amb malalties infec-
cioses per a les quals no es tenia disponibilitat de tractament, 
perquè  es tracta d’una patologia aguda no esperada que dura 
un temps llarg, la qual cosa no ocorre amb les malalties infecci-
oses controlables i preventives.

Encara que l’OMS ha publicat instruccions perquè els països 
puguen crear els seus propis plans nacionals per a una pandè-
mia, a més d’una llista de verificació per a l’administració de 
riscs i impacte de la influença pandèmica, en molts dels països 
que pertanyen a l’OMS encara manca un pla nacional per a una 
pandèmia. En el 2005, es van crear indicadors en les Regulaci-
ons internacionals de salut (IHR) perquè els països milloraren 
la seua capacitat de resposta davant les emergències de salut 
pública, però en el 2016 només un terç dels països complia amb 
els requisits.

Els escassos recursos humans  dels quals es disposava en 1918 
també van emmalaltir, van morir. No crec que es trobaren en 
disposició de cobrir les baixes com s’ha pogut fer en esta oca-
sió. En aquella època uns metges eren cridats a files i els altres 
que es quedaven i emmalaltien tenien escassa substitució. Es 
va recórrer a estudiants de medicina i voluntaris, gent que d’al-
guna manera aportava el seu xicotet bon fer pels altres.

També ara com al segle passat, n’han caigut molts. Però tanma-
teix el sistema no ha col·lapsat. Tant prompte com podien, els 
sanitaris es reincorporaven al treball per ajudar i tirar avant cada 
dia. De fet, els professionals sanitaris han hagut de suportar jor-
nades maratonianes, doblant torns, perquè no es trobava sufici-
ent personal en les borses per a atendre la ingent demanda. 

Els ciutadans i ciutadanes ens ho han reconegut. Saben del seu 
valor treballant encara que poden caure com qualsevol. Recor-
darem sempre els dies d’aplaudiments, la calor sentida per tots 
nosaltres.

El sistema ha sigut colpejat i estomacat, la grip del 18 va durar 
quasi 3 anys amb almenys tres o quatre onades. Esta pandèmia 
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porta aparença de no durar menys de dos anys amb les pre-
visions més optimistes, però el sistema ha respost, ha donat 
una gran resposta. S’ha reforçat Atenció Primària, sistemes de 
rastrejaments, detecció i capacitat de fer PCR i notificar resul-
tats. És un desafiament per a un sistema de salut sobrecarre-
gat. Coneixem més el virus i més aspectes d’ell que facilitarà la 
seua superació prompte.

No em puc llevar del cap una dita agullentina, que conec des de 
menuda: “Trellat, trellat, trau-me d’este forat”, i és per això que 
hem d’afegir amb rotunditat que en absència de la immunitat 
col·lectiva, és necessària més disciplina i col·laboració social 
que mai, molt de sentit comú i trellat, perquè la millor vacuna 
i el millor remei ara com ara és la precaució i el respecte als al-
tres i a u mateix.

Acabe ja amb satisfacció perquè, a més del tipus d’articles 
habituals, en el número d’enguany podrem llegir cinc articles 
relacionats amb altres pandèmies i amb mitjans sanitaris com 
el centre primari de salut d’Atzeneta, el balneari la Salut d’Onti-
nyent i la presència de la grip de 1918 de la comarca en la prem-
sa. Seria bo que cada vegada més el metges i els científics es-
criguérem en revistes comarcals com l’Almaig per a divulgar la 
nostra tasca i, sobretot, fer que la cultura científica estiga tant 
present com la cultura humanística i la història en la vida de 
les persones, de manera que en situacions de crisi com l’actual 

poguérem processar millor la informació i no caure en els pa-
ranys de les xarxes. Hui com sempre per a parar la pandèmia es 
necessita combinar acció personal (bona alimentació, bona hi-
giene, ventilació adequada, precaució, atenció, disciplina social 
i seguiment a les autoritats sanitàries, quarantenes, distància 
social i trellat) i acció mèdica, si per mala sort falla la primera. 
Esperem que prompte el CoVid 19 siga un record com la Grip de 
1918 i que servisca com aquella per a millorar tant com es puga 
els nostres sistemes nacional i autonòmic de salut i la nostra 
actitud davant de la vida. 

  Agullent-València 10 d’octubre de 2020

*He usat per a escriure estes ratlles, entre altres, articles com els de Bor-
dera, Tomàs F.-Francés i Doménech, Vicent (2008)), “La grip de 1918 a Onti-
nyent”, en Salut i societat als municipis valencians: una perspectiva històri-
ca, Ontinyent: Denes p.91-125; Benavent, Rafael (2003), “L’epidèmia de 1890 
a la Vall d’Albaida. Cròniques de premsa”, en Almaig, 19, p.133-36 i Laguna, 
Antonio (2020), La gestión del miedo: La pandèmia de 1918 en Valencia, 
València: Tirant lo Blanc. 

**Agraïsc a Antoni Laguna i a Emili Casanova la revisió d’este escrit.

Conxa Cerdà Micó
Directora Mèdica Assistencial-Consorci Hospital General 

Universitari de València
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Rafael Bernabeu Galbis, escultor de memòries

Rafael Bernabeu Galbis va nàixer 
a Ontinyent l’any 1930. Fou aquell 
un moment singular en el trans-

curs d’aquell segle XX canviant i convuls. 
La dictadura de Primo de Rivera, l’adve-
niment de la II República i, poc després, 
el colp d’estat fallit del general Franco i 
la guerra civil que el va seguir. En aquell 
moment Rafael Bernabeu contava no-
més amb 6 anys de vida i, malgrat el 
context difícil que hem apuntat i la seua 
curta edat, ja s’havia enfrontat tot sol (i 
n’havia eixit vencedor) de la seua batalla 
personal. Aquella que se li va presentar 
amb només dos anys d’edat com a con-
seqüència d’un accident domèstic que 
el marcà per a tota la vida. Després ar-
ribà la dictadura i quan ja contava amb 
mig segle de vida va arribar la transició i 
de bracet la democràcia. 

Esdeveniments, tots aquells, que caben 
dins d’una vida.

Però no és aquest un espai pensat per 
glossar el context polític i social que 
emmarca la fi gura del nostre protago-

nista. Perquè allò que el caracteritza, 
allò pel qual ocupa un espai en aquesta 
publicació, és pel seu compromís i de-
dicació en un àmbit més modest, però 
també més necessari, aquell que abraça 
el solar del poble que el va vore nàixer.

Una dèria que va manifestar des de ben 
jove i que va materialitzar des d’àmbits 
diversos. Tots ells units pel nexe del 
compromís amb la història i la cultura 
d’Ontinyent. No debades va participar 
de manera activa a l’agrupació fotogrà-
fi ca Ontinyent AFO, a la penya excur-
sionista Fontinyent (més tard “Centre 
excursionista”), a l’associació “La Nostra 
Terra”, a la Societat de Festers del San-
tíssim Crist de l’Agonia d’Ontinyent, a 
l’Associació de Festes de la Puríssima, a 
la Societat Unió Artística Musical d’Onti-
nyent, als setmanaris Escala, i a la prem-
sa Ciudad, Onclar i Loclar entre altres. 
I suposem que a cada pas que feia dins 
del teixit associatiu abans descrit, Rafa-
el feia relacions i apilava coneixements 
que esdevingueren les bases posteriors 
dels seus estudis i divulgacions.

Perquè aquesta també és una part de 
la seua vida que caldria posar en valor. 
Aquella que resulta d’una feina calla-
da, covada en silenci i en solitud durant 
molts anys, i que va anar desgranant en 
un seguit de publicacions que han que-
dat per sempre. Sovint com a únic tes-
timoni d’una part del nostre patrimoni 
històric i col·lectiu que només coneixem 
gràcies als seus escrits. Un cofre de co-
neixements que de tant en tant obria 
per oferir-nos els seus tresors en forma 
de llibres: San José de Ontinyent, naci-
miento y desarrollo de una parroquia
(1997), de Oratorios y ermitas Ontinyent
(2000), Iconografi a Mariana (2004), 
Los escudos nobiliarios de Ontinyent
(2006), Imágenes devocionales de On-
tinyent (2007), Les nostres fonts (2009), 
Ontinyent, arte e Iglesias (2009).

Però tan important com les lletres 
que va escriure han estat les imatges 
que ens ha regalat. Resulta que Rafael 
Bernabeu va compilar una nombrosa 
col·lecció fotogràfi ca i fílmica que ha 

Rafael Bernabeu Galbis, 
escultor de memòries
La Nostra Terra

Rafael Bernabeu  i amics a la Vila d’Ontinyent
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Rafael Bernabeu Galbis, escultor de memòries

carrera lluny dels àmbits acadèmics i 
institucionals, arrecerat del focus me-
diàtic. Una feina que ha apuntat en dues 
direccions. La primera, que ja hem dei-
xat escrita, la de recuperar aquella me-
mòria que se’ns escapoleix pels badalls 
del temps. La segona, la de transformar 
la forma de relacionar-nos i entendre el 
nostre poble. Per això el seu llegat és 
tan important.

Queda a les nostres mans decidir què 
fer amb aquest tresor. 

esdevingut un dels arxius personals 
més importants del nostre poble i la 
seua comarca. Una documentació que 
arranca dels anys 40 del segle passat 
i que descriu la resta de la centúria al 
seu pas per Ontinyent. Una part fo-
namental de la seua obra que hui vos 
presentem, de la mà de Jordi Mollà, 
en aquest recull d’imatges que de ben 
segur vos transportaran a aquell Onti-
nyent mig oblidat i perdut al calaix de 
la memòria. Aquell de les ermites que 
han desaparegut, les finques caigu-

des i els carrers lliures d’asfalt. Aquell 
poble de cases baixes i bancals es-
ventrats per sèquies treballades per 
hòmens decidits i dones valentes dels 
quals només ens queda, en el millor 
dels casos, un efímer record covat en 
l’escalf familiar.

Queden els seus llibres, fotografies i 
treballs audiovisuals com a testimoni 
d’una vida dedicada a rescabalar la me-
mòria fugissera. Una tasca duta a terme 
per algú que va desenvolupar la seua 



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 2 01 4

Rafael Bernabeu Galbis, escultor de memòries
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Rafael Bernabeu Galbis, escultor de memòries



Pinzellades del mal . La còlera de Déu

Tema redundant el de la pandèmia 
patida que ens porta a tots a re-
buscar precedents que ens aju-

den a caminar per la nova experiència.

Molt ja n’hi ha escrit i més que se n’es-
criurà ara. Jo he volgut, al tornar la vista 
enrere, buscar pel segle en què els mo-
riscos van escriure la seua història. El 
cas és que, realment, he trobat ben poc, 
perquè sembla que no van escriure una 
pàgina especial o diferent a la que van 
patir els seus veïns cristians. Inclús és 
possible que patiren tal vegada menys 
pel seu aïllament a les muntanyes, allu-
nyats de grans vies de comunicació. El 
cas és que ben poquet n’hem trobat. Si 
fem cas al que els va passar als moris-
cos de Benilloba, que sembla que es van 
lliurar, quan altres viles com ara Muro era 
delmada per una onada de pestilència, 
vorem que tot és possible.

El cas és que en compte de fer un es-
tudi aprofundint sobre una epidèmia 
concreta, he pensat que podria resultar 
més atractiu fer una sèrie de “pinzella-
des sobre mal”, tractant aspectes cu-
riosos que puguen interessar el lector. 
D’ací el títol de l’article.

El corpus fonamental del meu estudi 
consisteix en uns 320 documents que 
sobre la pesta s’han agrupat sota el nom 
de “Negocios Notables” i resten emma-
gatzemats a l’Arxiu de la Corona d’Ara-
gó1. El total del conjunt representa uns 
1.296 fulls en els quals s’han arreplegat, 
sobretot, correspondència entre la cort 
i els municipis, amb molt diverses entra-
des de distint interès. Per a facilitar la 
referència documental de cada cita, que 
seran abundants, indicaré el nombre del 
full determinat, sense repetir contínua-
ment la cita arxivística.

D’aquesta manera tractaré de totes les 
epidèmies i de cap, arreplegant allò més 
atractiu i curiós en cada cas.

Per començar a fer pinzellades, bé es-
taria que vérem com van anomenar a 
aquella malaltia, que periòdicament va 
delmar la població, no sols a la comarca, 
sinó al món sencer.

Del nom de les pandèmies

Resulta molt signifi cativa la quantitat de 
noms amb què es van conéixer les ona-
des de mortaldat, però això va ser degut 
a dues causes: d’un costat, a tot allò que 
matava col·lectiva, rapida i irremissible-
ment se li va dir pesta, per facilitar la 

seua comprensió, però ara vorem com hi 
havia moltes classes del mortaldat. Per 
un altre costat, sembla que la por a uti-
litzar el nom real i vertader feia que bus-
caren altres curioses maneres de iden-
tifi car-lo. Ben cert és que al poble que 
li queia la desgràcia damunt, patia unes 
conseqüències econòmiques tant dolen-
tes, que molts ajuntaments es resistien 
a reconéixer la veritat, buscant noms al-
ternatius que amagaren la realitat.

Només a la documentació referida tro-
bem que apareix sota el nom de “morbii” 
(full 40), morbo (f 62), contagión (f 73), 
mal contagiós (f 81), pesta (f 112), pesti-
lència (f 132), contagi maligne (f 216) febre 
podrida maligna, contagiosa i endèmica. 

Pinzellades del mal
La còlera de Déu
Ignacio Gironés Guillem  

Les claus ocultes del triomf de la mort. Pieter Bruegel
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Tabardillo (f 224), pesta encesa (f 304), 
picat de pesta (f 430), malalties de tan 
mala qualitat (f 434), tocats del mal (f 
476) “male moris”, febre pestilent. (f 484), 
febre maligna contagiosa pestilent (però 
no pesta) (f 516), xacra (f 528), ferits del 
mal (f 658), morbaria” (f 892), calentures 
ardents amb dolors de costat (f 1032).

A la pesta de 1508 la van anomenar la pes-
ta cruel o l’epidèmia de les morts grans2.

A Almansa, la van enregistrar com una 
malaltia de caràcter infecto-contagiós 
que afecta a humans i a animals, amb 
eufemisme de dir-li “enfermedad traba-
josa”, evitant així anomenar-la pesta3.

A Requena li deien “mal contagiós”, mo-
dorra (tabardillo) quan “ja el mal anava 
molt desvergonyit per València”. Com les 
puces, originàries de la malaltia, les so-
lien portar els conills, esquirols, llebres, 
rates del camp, l’anomenaren pesta rural. 
Però com la paraula pesta era tabú l’ano-
menaven malaltia de “molta malicia”4.

La onada de 1599 la van anomenar Pesta 
Atlàntica perquè entrà per Santander. I 
a una altra malaltia l’anomenaren “gar-
rotillo”, perquè atacava la gola de la víc-
tima a la manera semblant al “garrot” del 
botxí.

Els metges aplicaren indistintament el 
nom de pesta o pestilència a qualsevol 
malaltia epidèmica de elevada mortal-
dat, ja fóra pesta bubònica o pneumò-
nica, tifus, tabardillo, verola, xarampió, 
pulmonies, disenteria, di½èria, apople-
xies o còlics tancats5. 

El metge Diego Anés de Mudarra fa un 
informe per a la ciutat de Toledo que diu: 
la pesta és una malaltia vulgar, comú, 
pèssima i perniciosíssima, de sòrdida 
i profunda putrefacció que conté en si 
seminaris de profund contagi6.

Total, que entre tots no es van aclarir.

De la freqüència i durada

El pas següent que hem de tractar és la 
freqüència i durada de la malaltia, tenint 

ja en compte que les contaven totes 
com una sola mortaldat.

Les epidèmies de pesta bubònica que va 
patir el regne de València per als segles 
XVI i XVII (segles moriscos) contant les 
des de 1508, es repeteixen en 1519 –la 
d’aquest any hi ha autors que la consi-
deren una de les causes de les Germa-
nies-; torna en 1523, 1530, 1550, 1557, 1558 
– quan la ciutat d’Alacant va haver de 
ser repoblada -, 1595 i 1599. No poques 
d’elles amb rebrots i totes, sense excep-
ció, devastadores demogràfica i econò-
micament. De pont entre els dos segles, 
la pesta Atlàntica durà del 1599 al 1602 
- especialment en 1607 es produí un gran 
repunt de la mortaldat sense especificar 
el mal, i continua en 1609, 1611, 1615, 1618, 
1619, 1622, 1625 y 1628, la pesta mediter-
rània, de 1647 a 1652. que, de València es 
propagà per la resta de la península.

F. Gavaldá, testimoni de l’última gran plaga 
negra, la de 1647-48, conta que com no ha-
via qui enterrés els morts, l’ajuntament va 
comprar esclaus, «i no 
bastant amb açò, es 
van ajudar amb alguns 
empresonats»7.

Com a curiositat pun-
tual d’alguna data, 
sobre la de 1519, Fr. 
Bartolomé Ribelles, 
en la crònica que fa en 
1804, diu que aquesta 
pesta començà a sen-
tir-se en València pel 
juliol i que la va posar 
en el major conflicte 
per produir-se abans 
unes fatalitats que 
els van alarmar. En 
l’any 1517, Xàtiva havia 
estat afligida amb 
repetits terratrèmols 
pel novembre. El 19 
de febrer de 1519 un 
llamp caigué sobre el 
capitell de fusta que 
cobria la campana de 
les hores del Miguele-
te8 considerant-ho tot 
com a premonitori.

Respecte a la durabilitat de cada una 
de les epidèmies evidentment, veient 
la freqüència amb la qual es reproduïen, 
es pot deduir que, pràcticament, vivien 
en un permanent estat d’alerta i que tot 
el període es podria considerar com tot 
un cicle. Respecte al que afecta a cadas-
cuna de les viles o ciutats empestades, 
aquestes onades podien durar al voltant 
de tres mesos, encara que se sap que hi 
va haver recels i reticències que van fer 
que es perllongaren els períodes de qua-
rantena. Com a exemple, durant la pesta 
que va afectar Requena en l’any 1647, des 
de setembre d’aquell any fins a març de 
1648, va romandre retinguda una carrega 
de llana d’un comerciant9.

Com es propagava en les bales de llenç, que 
no s’havien desplegat en terra, en el temps 
de calor, en què s’apega i comunica més de 
pressa i fàcilment el contagi, més d’un any 
se sol conservar en la roba el contagi i, al 
desplegar-se, infecciona l’aire… i la roba de 
llana rep més fàcilment “la contagión” i es 
conserva encara més temps (f 73).

Portada del “Compendio histórico de todas las epidemias padecidas 
en Valencia antes del año 1647”. Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
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De com es reconeixia… o s’ocultava

Reconéixer l’existència de malaltia con-
tagiosa en un poble era una responsabi-
litat i una obligació per part de les autori-
tats, però també un gran prejudici, ja que 
d’immediat es tancava tota comunicació 
i comerç, tant d’entrada com d’eixida, i 
tenia unes conseqüències econòmiques 
tant llargues de reviscolar o més que la 
pròpia malaltia.

Tal vegada algú es pregunte per què 
aquesta pinzellada té un títol tan es-
trany. Mireu només un cas: el contagi es 
va originar quan va anar, des de València, 
un pobre home amb la dona i dos fills; la 
dona es va quedar morta a la serra abans 
d’arribar al lloc, però la resta arribaren a 
una casa i un veí, mogut de pietat, els va 
acollir i va morir el que venia de València i 
els seus dos fills, dintre dels primers qua-
tre dies; després van morir tots els de la 
casa i d’allí s’ha sabut que moren molts 
altres. Havent consultat al metge de la 
vila, va dir que era una malaltia contagio-
sa, però que ell no la diria pesta...“perquè 
a València no es determinara resoldre la 
quarantena”… (f 64). Mireu si el pànic a 
quedar aïllats era gran.

En una altra ocasió, la pesta es va decla-
rar en un poble sols i els altres intenta-
ven protegir-se contra ell, però una veïna 
d’aquell entrà ocultament al lloc. Quan la 
van localitzar, la van traure de la casa i la 
van portar “al molí” (que havien habilitat 
per quarantena) amb el mateix llit en què 
estava. La van enterrar amb molta “mal-
zina” i van demanar que els altres de la 
casa feren quarantena en una ermita del 
terme i la casa es va purificar amb romer 
i altres herbes bones. Però el document 
acaba dient: “i va parèixer forçós no ama-
gar-los, com es sol fer”... (f 472)

Va haver metges que tenien reticències 
a l’hora d’informar sobre la malaltia... 
“per a que no es tornara la vila contra ells 
per haver donat avis de pesta”.(f 778)

Fóra com fóra, devia ser “su divina Ma-
jestat” qui donara per confirmada la 
salut d’una ciutat per a poder, d’aquesta 
manera, alçar la prohibició de la entrada 

De tota manera, com volem fer una pinze-
llada sobre com es defenien contra la 
malaltia i una de les maneres era aïllant 
una població, allí tornarem a entrar en 
el tema de la durada, així que no ho fem 
massa llarg en aquet moment.

De com es propagava

L’element més transcendent a l’hora de 
intentar lliurar-se del contagi era la in-
formació. D’aquesta manera apareixen 
notícies que ho demostren:

El virrei d’Aragó ha escrit que a Tolosa 
(França) s’ha sabut que hi ha pesta i que 
va creixent i apropant-se per Bearn (f 8) 
i ha manat a la gent dels castells que no 
admeten comerç ni roba;…que facen 
les prevencions necessàries i acostu-
mades perquè no s’apegue el mal (f 11). 
Es van paralitzar unes barques d’Arlés 
que venien amb roba de Lyon, i eren al 
port de Dénia (f 40) i era eminentíssim 
el perill d’infestar-se, tant més per la 
cobdícia dels francesos que, ajudats 
de mercaders i gent de la terra, s’atre-
veixen a vindre amb els seus vaixells a 
portar roba estant prohibit (f 52).

En altra ocasió, sa Majestat ha entés que 
a Barberia hi ha malaltia de pesta i s’ha 
donat avís als llocs marítims que visquen 
amb gran recat en la comunicació amb 
aquelles parts i que procuren evitar els 
danys irreparables que podrien resultar 
de portar mercaderies i esclaus d’eixos 
regnes (f 12). Tenint la notícia de pestilèn-
cia a Alger i Tunísia, arribà a la platja una 
barca d’Alger en què venia un “moro de 
pau” que solia portar, per al seu rescat, 
alguns captius cristians i, malgrat portar 
document de fe que no hi havia contagi 
pestilent a aquelles parts, sinó unes fe-
bres malignes i que ja havien cessat”, no 
s’ha permés que se li done “plàtica” fins 
que passen els quaranta dies.(f 136)

També va ocórrer que, de moltes mer-
caderies, una vegada ja a terra, en obrir 
uns fardells de roba donà, als qui els 
varen obrir, una malaltia maligna que 
va obligar a tancar-los, no soles la casa, 
sinó el carrer i tot.(f 156)

En una altra ocasió, adverteixen que 
seria molt perillós si el contagi entra-
va dintre d’una caserna d’infanteria o 
cavalleria que després es desplaçaven 
per tot el territori (f 216), com a Eivissa, 
on es va originar la malaltia d’un sac de 
roba que va portar l’exèrcit (f 669).

En un altre moment, la pesta va ser 
transmesa per un traginer del poble de 
Sant Mateu, del regne de València, que 
va caure malalt i la dona del qual va morir. 
I de vint-i-quatre malalts van morir setze 
amb tan gran celeritat que quatre ho fe-
ren de la nit al matí del mateix dia.(f 224)

Arriben a atribuir-li efectes a l’estat de 
la lluna. Així diuen que l’últim quart crei-
xent va ser més “criminós” amb calors 
d’aire boxornós (f 690). 

També s’adonen que la malaltia no ha to-
cat les persones de porte (rics).

Bartolomé Ribelles, que va publicar l’es-
tudi al segle XIX, parla d’una pesta que, 
amb crueltat horrible, va entrar als po-
bles de la Mariana i, singularment, a Be-
nissa, on va matar a tots, no perdonant 
ni gats ni gossos10.

Dos notes més per acabar aquesta pin-
zellada. Per una part es parla dels carros 
de blat que sempre podien portar rates, 
per l’afició dels “rosegadors” als cereals.

L’altre cas d’infecció possible ens el con-
ten des de Xinxilla que parlen d’un roba-
tori de roba en Almansa per part de gita-
nos. Segurament es tractava de roba de 
morts i/o malalts, que estava apunt de 
ser cremada, per a la seua posterior ven-
da, ús molt habitual entre els pobres11.

També eren propagadors els rodamóns, 
els ramaders transhumants i els soldats de 
pas. Però en altres ocasions tiraven la cul-
pa al fet d’haver menjat massa peix (f 488) 
o per haver portat vestits dels empestats.

Del cas de la propagació del la pesta 
Atlàntica de 1599 en parlarem en un 
apartat que hem destinat a notícies de 
la comarca.
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i el comerç (f 1036). Quan així era, s’en-
viaven cartes per tot el regne donant la 
notícia que ja “havien llevat les guardes 
de les portes” (f 170), però també hi ha-
via ocasions en què recomanaven dila-
tar la franquícia del comerç entre dos i 
quatre mesos més.(f 1188)

Les conseqüències per a les localitats 
contagiades eren terribles ja que l’aïlla-
ment aguditzava la fam i incrementava 
la mortaldat. D’ací que la pesta fóra 
“quelcom que ocultar”12.

Aquesta actitud generava disputes en-
tre pobles veïns i feia, moltes vegades, 
que, quan la malaltia era reconeguda, 
ja fóra massa tard per a les poblacions 
circumdants, desconeixedores de la si-
tuació. S’ocultaven generalment notí-
cies sobre els primers malalts i morts.

Dels símptomes

Per a vigilar l’estat sanitari de les ciutats 
es va instituir l’ofici de superintendent 
de les coses tocants a la preservació i 
guarda de la malaltia del contagi.

Respecte a les manifestacions externes 
de la malaltia als empestats, tornen els 
metges a mesclar tot tipus de malalti-
es, encara que les més clàssiques són 
els grans o bubons a les axil·les o cin-
gles, però altres inclouen febres, deliris, 
paròtides, ànsies, desmais, pústules 
pestilents, letargies, disenteries, vòmits, 
pols lànguida, dificultat de respirar.

Hi ha anècdotes de situacions difícils 
d’identificar: Un jove va morir amb “car-
diàlgia” i vòmits de bilis “porràçia”. El dia 
que va caure malalt corria, per aposta, 
moltes carreres amb altres de la seua 
edat (15 anys) i després d’haver corregut 
va tirar molta sang per la boca (f 484).

L’anècdota més extensa que narra una 
infecció apareix al full 468 i descriu 
el següent: un metge fou cridat a un 
hostal per visitar a una filla de ‘ hosta-
ler, d’edat de 16 anys, la qual va morir 
al quart dia amb “diversos accidents”. 
Després emmalaltí son pare, qui va 
començar amb una febre maligna i, 

al braç dret, prop de l’axil·la, al sext dia 
aparegué un carboncle i morí a l’onzé. 
Aleshores, es va rumorejar que havia en-
trat un home, cautelosament, malgrat els 
pregons i bàndols, al qui tiraren la culpa. 
Assistiren la malaltia de l’hostaler, entre 
d’altres, una neboda, que va morir en vint 
i quatre hores…I, entenent que una dona 
havia anat a l’hostal a cobrar i que estava 
malalta, quan va anar a vore el seu marit 
que era a la presó, els van fer eixir a tots 
dos per a fer la quarantena. Tanta era la 
por que deixaren lliure al pres.

De com es defenien contra ella: Dels remeis

La primera provisió que es recomanava 
era “que visquen amb gran pudor en la co-
municació amb aquells llocs empestats 
(f 12) i que no deixen entrar roba ni gents 
d’allí. (f 28) Que no se’ls permeta entrar ni 
desembarcar “pena de la vida” (f 96).

Es van construir tàpies per tancar es-
pecíficament algunes entrades. On hi 
havia ravals que mancaven de portes, es 
tapiaven els carrers. Si algun veí tenia 
a sa casa porta al camp, rebia severes 
amenaces de gastar-la. Es prohibia que 
ningú entrara pels ravals, portes falses, 
portells, ni per dalt de cercats o fines-
tres. Que tot es tancara a “cal i canto” 
inclús albellons o clavegueres.

Respecte al correu, havia d’esperar fora. 
El qui entregava el correu havia d’anar 

vestit de “bocací” o tafetà, però no de 
llana; les cartes es transportaven en una 
borsa o manega de “bocací”.

Es prohibia l’entrada, amb especial refe-
rència a la tonyina, peix i melons13. A les 
epidèmies de 1565, 1584 i1599 es va pro-
hibir el peix en escabetx que, amb el ca-
lor, era susceptible de corrompre’s. A la 
de 1599 es prohibeix la venda de melons 
i la llet, que es podia perdre pel calor14.

Es traïen a tots els malalts fora de la 
ciutat a hospitals, ermites i cases de 
camps. i senyalen amb creus les cases 
d’on havien tret empestats. Complint 
aquesta requisitòria es va produir un 
cas extrem a la ciutat d’Alcanyiz per-
què el frares dels quatre monestirs 
van acordar fer-se càrrec dels malalts 
ocupant el castell que quedava fora i 
aïllat on els van instal·lar. (f 236) El go-
vernador intenta tirar-los per no haver 
demanat permís, però aquells, tancats 
dintre, van acomiadar el governador a 
pedrades.

A més de la senyal a les portes de les ca-
ses, es va exigir que els convalescents 
dugueren com a identificació, fàcil de 
veure, una canya a les mans “a manera 
de bàcul” (f 646)

El cas és que les diferents maneres d’en-
tendre el remei contra el contagi va pro-
duir altres anècdotes molts curioses:

Miniatura de la Bíblia de Toggenburg (Suïsa, 1411)
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Respecte a la arribada de vaixells als 
ports, les barques que estan detingu-
des al port de Dénia, que porten més 
de quaranta sis dies, malgrat que as-
seguren plena salut, sense rastre de 
perill, els demanen que es “desvien” a 
una part deserta de Dénia (f 57). Allí, que 
despleguen las bales o fardells de roba i 
l’estenguen en arbres i cordes, en la part 
més alta de muntanyes i sequerals, lluny 
de la ciutat (f 77) i que les peces de lli 
purguen per quaranta dies i les de llana 
per cinquanta o seixanta.

En altres ocasions es parla d’assegurar 
els vaixells, llevant-los el timó i veles, 
perquè no se’n vagen, a la seua voluntat, 
a altres llocs i els contagien el mal (f 74). 
Inclús es pot donar el cas que s’haja de 
cremar el vaixell i mercaderies, com es 
va fer a València, anys enrere.

Una altra anècdota és la del catedràtic 
de “vespres”15, de Zaragoza, Marcel·lí 
Uberte, que va fer la proposta, com a 
remei contra la pesta, d’utilitzar pólvora 
que s’havia de cremar en abundància 
per a purificar l’aire. Demanava a sa 
Majestat que enviara artilleria per a 
les places. Argumentava que era un 
remei cosí-germà del que va utilitzar 
Hipòcrates per curar la pesta que ve-
nia d’Etiòpia, quan va ordenar encendre 
moltes fogueres para purificar el aire (f 
177). A més reforça la teoria narrant un 
succeït històric que ell anomena “Estro-
pici bombardic”. Conta que a la ciutat 
de Malines, a Flandes, en 1546 la reina 
María tenia, a la seua torre, 800 barrils 
de pólvora i un dia entrà una centella i 
500 edificis s’arruïnaren (f 180), del que 
es deduïa la gran activitat del foc de la 
pólvora per purificar el aire.

De fet es disparaven, dintre de les ca-
ses “mosquetaços” i es cremava en elles 
pólvora, salnitre, sofre, tancades portes 
i finestres.

Altra anècdota la troben a la cort, on 
volen guardar les portes de la ciutat i 
diuen que, a l’eixida i tornada de la gent 
que en cotxes i a cavall i a peu baixen al 
riu en l’estiu, com el numero és exces-

siu i no pot haver registre ni diligència 
de cèdules ni altra cosa que siga segura 
i que no estiga subjecta a engany, a la 
tornada de tanta diversitat y multitud 
de gents i encara que s’ha disposat que 
es tanque la porta a les nou, el tropell de 
la gent que torna, porta a alguns a voler 
forçar que se’ls obriga. Sembla que el 
millor remei seria no deixar eixir a ningú, 
sinó és a la gent de treball i bugaderes (f 
204). Es solien posar cartels o tabletes 
a les portes d’entrada de les poblacions 
per avisar els guardes de les poblacions 
que estaven afectades per la malaltia. 
Es creava un sistema de passes i certifi-
cats per a entrar i eixir de la ciutat. Per a 
eixir es rebia una senyal que calia tornar 
per a poder entrar de nou16.

Per a defendre’s contra la pestilència 
calia buidar els carrers. El governador de 
Tortosa va manar que, “pena de la vida”, 
tots els naturals que no tingueren que-
viures per a quatre mesos, isqueren de 
la ciutat. D’aquesta manera anaven mo-
rint de fam per les serres i fugien sense 
control (f 340). De fet, a tots els llocs es 
va procedir al control dels pobres d’una 
o altra manera. També gran nombre de 
“mujercillas” – les «cases de la mance-
bía» - haurien caigut malaltes o mortes 
de fam per falta de clients (f 720).

Bartolome Ribelles17 (l’autor del segle 
XIX) van contar que a València van ex-
perimentar efectes molt saludables els 
qui, amb fe viva, van beure aigua del pou 
de la cel·la de san Vicente Ferrer; donat 
l’èxit, prompte els frares van tancar el 
pou amb tres forrellats. Per cert que 
també fa una declaració bastant in-
comprensible quan assegura que “es va 
llavar, ja en aquesta ocasió, la roba inte-
rior dels frares que moriren empestats 
“abans de repartir-la” entre els pobres.

Per la seua part, la corona va decretar 
una sèrie d’instruccions consecutives 
per intentar controlar la situació, de les 
quals, la primera de totes la considerem 
la més important perquè dóna les mes 
elementals mesures per a complir. Això 
apareix al full 746 de la documentació 
per a la Corona d’Aragó.

“Ordre del Consell que van fer els metges 
de càmera de sa Majestat amb que puri-
ficar les ciutats, viles i llocs que havien 
patit malaltia de contagi, ara ja extingit”:

1. S’encomana als prelats l’extirpació de 
pecats i la reforma de costums.

2. Netejar d’ escombraries places i carrers.

3. Encendre fogueres amb llenyes oloro-
ses, xiprer, saonía, ginebre, rames de pi 
verd, lentisc, llorer, romer, timó i semblants.

4. Que els recuperats no porten robes 
d’abans; que les llaven amb cocció d’her-
bes oloroses en vinagre aigualit.

5. Obrir portes i finestres per vaporitzar 
alguns dies amb perfumes i, al final fer 
un sahumeri de pólvora. Qui haja d’en-
trar que duga un llenç o esponja amb 
vinagre o aigua olorosa.

6. De les cambres es picaran parets, sol i 
trespol, dos dits o més, llevant la costra 
i tirant les runes a un descampat adient 
on no es puguen reutilitzar.

7. Es lluiran les parets amb cals i les por-
tes i finestres s’envernissaran.

8. La roba de malalt o difunt es cremarà im-
mediatament; matalàs, llençols, cobertors i 
domassos de llit, “siguen preciosos o no”.

9. L’altra roba la posaran al forn a foc, 
“poc més que lent”, repetidament, tra-
ient-la de nit al ras i aire, tornant-la al 
forn si fóra de llana, lli, cànem i cotó més 
temps i de seda bastant menys. El lli en 
arques tancades, en calderes grans, amb 
lleixiu molt fort de salobre, ruda, sàlvia, 
espígol, sal, cals, vinagre i pedra alum.

10. Les joies d’or i argent podran pas-
sar-se per vinagre i posar-les al calor del 
forn. Les monedes de velló i joies de me-
tall, bronze, coure, estany es passaran 
per vinagre. Es cremaran els sacs i talecs.

Els baguls, cadires, escriptoris, bufets, tau-
les, bancs de llits i quadres es faran amb 
lleixius i vinagre fort, rentant-los i molt secs.
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11. Els nínxols i sepultures de contagiats 
no s’obriran ni s’enterrarà a altres. Pel 
perill dels vapors es tirarà cals i sorra. 
Sobre les “zanjes” –dits “carners”- que 
van necessitar obrir per sepultar els 
morts del contagi, posar mitja vara en 
alt d’argamassa amb cals.(f 828)

12. Als hospitals es picaran més fondes 
les parets i es multiplicaran els sahume-
ris de pólvora.

Al marge d’aquestes instruccions, enca-
ra queden un parell d’aspectes a tenir en 
compte respecte a la defensa contra el 
contagi: la pesta era, naturalment, molt 
temuda, tant que es creia que l’única 
manera de salvar-se de la seua mortal 
envestida era fugir. “Fugir de la pesti-
lència és bona ciència” es deia, i es creia, 
llavors, que sols es podia fer tres coses 
davant d’ella: “Fugir, després fugir molt 
lluny i fugir per molt de temps” diu Juan 
Sorapan de Rieros al seu llibre Medici-
na española contenido en proverbios 
vulgares de nuestra lengua18.

Tot just quan es corria la veu, desapa-
reixien de la ciutat els ministres de jus-
tícia i oficials reials, juntament amb els 
nobles, ciutadans, mercaders i gent rica. 
A vista de tal destrossa, a València van 
fugir fins i tot el governador, el batlle 
general i el justícia criminal.19

En la fugida als camps, els habitants 
d’Almansa, van construir barraques de 
fusta amb les seues mans i l’ajuntament 
no va sancionar la tala de pins20.

Respecte al que fa a la instal·lació d’hos-
pitals, caldria diferenciar entre aques-
tos i el famosos llatzerets -  que eren un 
mer dipòsit de pobres, on una persona 
els portava menjar sense detindre’s a 
parlar amb ells -. Els hospitals eren ca-
ses de “curació” on s’aplicava una qua-
rantena completa en un lloc apartat. Si 
el número d’afectats els desbordava, es 
recorria a portar als malalts amb el seu 
propi llit, a més de buscar cadires de mà 
per a portar a altres impedits.

Per a ubicar els hospitals es triaven di-
versos descampats i en uns d’ells reu-

bicaven als forasters on romanien per 
21 dies. Se’ls llevava la roba que duien 
i, després d’un reconeixement mèdic, 
se’ls donava un certificat per a presen-
tar a les portes de la ciutat.

Al mateix moment s’ordenà una visita 
als hostals circumdants a la ciutat per 
verificar que no servien de refugi a gent 
susceptible d’estar contaminada.

Per acabar aquesta pinzellada, he de re-
cordar que també es va recomanar que no 
es feren juntes per a comunicar-se, sinó 
que es parlara a deu passes de distància. 
Cadascun que porte baix “la tetilla” es-
querra un tros de solimà - substancia de 
tipus inorgànic variant del clorur de mer-
curi, empleat en medicina com a desinfec-
tant-, a ser possible21.

Per acabar, i nomes per tirar-se flore-
tes, direm que a Saragossa (f 702) van 
demanar que enviaren metges i cirur-
gians del regne de València, “pues és on 
més florís la facultat de Medicina i n’hi 
ha major nombre”.

Dels culpables: Si Deu vol (In sa’ Allah)

Cap metge del segle XVI discutia l’origen 
diví com a causa primera de la pesta.

Les idees sobre el fet d’emmalaltir 
eren bàsicament tres:

- Fatalisme: l’home sotmés al capritx diví.

- El pecat: associar la malaltia a l’ofensa 
a la divinitat.

- L’atzar: sense que existira culpa alguna22.

A la documentació emprada hi ha mol-
tes referències que demostren el con-
venciment de la causa de la maldat: “...
Abans que Nostre Senyor ens castigue 
amb la pesta” (f 71).

El remei ni es topa amb la eficàcia ni 
serà altre que el diví. I d’aquesta mane-
ra, continua el text, s’han de començar 
rogatives públiques i secretes – priva-
des - per aplacar la ira de Déu: Que Déu 

i la seua Puríssima mare ens lliuren de 
tan gran càstig (f 410).

En altres fulls es torna a insistir: “S’ha 
encarregat a alguns religiosos que facen 
sacrificis i oracions en llocs adients per 
impetrar la misericòrdia divina” (f 962).

Al marge de la intervenció de sant Vi-
cent Ferrer i el seu pou, que ja hem co-
mentat, durant la pesta de l’any 1600, es 
parla d’una visió que va tindre, a Xàtiva, 
la venerable sor Ursola Aguir, terciària 
de la ordre de predicadors, en la qual 
va vore que sobre la ciutat de València 
plovien fuets i disciplines ensangona-
des, que eren la pesta que amenaçava. 
Aquet mateix any es va aparéixer sant 
Vicente Ferrer amb una espasa a la mà, 
sobre la porta del seu nom, impedint la 
entrada de la pesta a València. Estava 
clar que s’havia de portar un mètode 
de vida arreglat. Si este faltava, Déu no 
deixaria de descarregar sobre nosal-
tres la seua ira23.

Respecte a les causes humanes i mate-
rials, s’atribuïa la culpa a la carestia de 
cereal, comuna a tota la península, que 
es traduïa en fam. Aquesta fam causava 
la debilitat física en uns cossos ja de per 
sí subalimentats, en especial als grups 
més desfavorits.

Mentre les febres tifoides ataquen la po-
blació a l’hivern, la pesta apareixia a l’estiu.

La comarca vista des de fora

Resulta evident que després de la tesi 
doctoral del nostre cronista Alfred Berna-
beu, dels estudis del doctor Vicent Terol, 
del doctor Abel Soler, i d’altres especia-
listes, no ve a tall fer un nou estudi sobre 
la pesta i la comarca. D’aquesta manera, 
només vull referir aquelles notes puntuals 
que han aparegut en altra documentació 
extraforània referida a la nostra zona.

Diu la documentació bàsica que he em-
prat que quan es va tancar el comerç de 
València per a Castella i Aragó, s’havia 
d’entendre que era sols per a la ciutat 
de València i la seua horta, deixant lliu-
res les altres parts del regne “com Xàti-
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va i el seu districte per a Castella”, on sí 
podien entrar mercaderies (f 140).

En l’any 1600 era tant imminent el pe-
rill, que es creia impossible evitar-lo. La 
pesta devorava en aquell temps Alcoi, 
Ontinyent, Agres, Agullent i altres molts 
pobles i s’havia internat ja dintre de Xà-
tiva24. Aquesta epidèmia coneguda com 
la pesta atlàntica, després d’assolar Al-
mansa, degué introduir-se a l’antic Regne 
de València, el que explica l’aparició de la 
malaltia a la dita zona. Tots els territoris 
de la corona d’Aragó quedaren fora de 
perill excepte un menut nucli entre les 
actuals províncies d’Alacant i València.

Respecte a aquesta pesta atlàntica, a 
Almansa han desenvolupat una teoria 
que vull incloure ací25: es pregunten si 
aquesta onada de pesta que havia en-
trat per Santander i arribat a la cort, no 
va arribar a Almansa oculta dintre de la 
comitiva de Felip III, o la dels Grans d’Es-
panya, que van passar per allí camí de 
les noses del rei amb Margarita d’Àus-
tria a la ciutat de València. Les dos co-
mitives provenien del centre peninsular 
(de l’Escorial la del rei), i pel camí pogue-
ren creuar àrees empestades, contagi-
ant-se algun dels integrants, o transpor-
tant puces o rates empestades entre la 
roba o llanes de persones i carros.

Com la comitiva del rei va passar a pri-
meries de febrer i feia encara fred, cosa 
mala per a les puces, sembla possible 
que fóra la següent comitiva, la dels 
grans, que es va produir a meitat de 
març, la que poguera portar la pesta.

De fet, abans de passar la comitiva reial 
no podia haver pesta perquè, de ser així, 
haurien evitat el pas per la seguretat del 
monarca.

Però la dels nobles és molt més proba-
ble. Curiosament, el 20 de juny de 1599, 
la localitat d’Ontinyent, a escassos 56 
km d’Almansa, decretava el tancament 
de les seus portes i la col·locació de 
guàrdies amb especial atenció sobre 
els viatjants i mercaderies que vingue-
ren d’Almansa, com diu Alfred Berna-
beu26:“en la vila d’Almansa se mor molta 

gent hy.s té per cert és mal contagiós.”
Malgrat tant d’esforç, a l’any vinent de 
1600, la pesta cauria sobre Ontinyent.

Sembla que la ruptura de la quarantena 
por part d’Almansa es mostraria preci-
pitada, perquè amb seguretat va ser la 
causa de la introducció de la pesta al veí 
regne de València. Ontinyent es contagi-
ava durant el mes de febrer de 1600, com 
assegura Alfred Bernabeu: “tal vegada 
per la represa del comerç de la llana, o 
de qualsevol altre gènere”. A continua-
ció, la malaltia arrasà diverses localitats 
de les comarques centrals del Regne de 
Valencia: Agullent, Alcoi i Xàtiva27.

El 23 de març de 1600, la vila de Requena 
la va anomenar “Pesta de Xàtiva” perquè 
la ciudad va ser molt afectada28.

Per la seua banda, la ciutat de Toledo 
ja havia prohibit rebre cartes de Xàtiva 
des d’octubre de 1599. La tableta de la 
porta de la ciutat de Toledo precisava 
un 16 de maig que Xàtiva, Ontinyent i Al-
coi estaven tocades de la pesta29.

A tot açò, el moriscos...

Dolent seria acabar l’article sense dedi-
car unes línies a la manera que els mo-
riscos van haver de suportar aquestes 
onades de pesta. A tot l’holocaust que 
coneguem com l’expulsió dels moriscos 
de l’any de 1609 cal afegir les cícliques 
pestes que venien succeint-se, contra 
les quals havien de lluitar, a més a més.

Respecte a la relació entre aquesta co-
munitat i les pandèmies, caldrà recordar 
que ja no són musulmans ni mudèjars. 
Ara són cristians nous de moro, vençuts, 
marginats i aculturitzats, tot el que van 
poder. Per tant, ja no estan al moment de 
la gran medicina de còdex àrabs (perquè 
han estat cremats i prohibida la seua 
parla), ni tampoc queden molts metges 
universitaris que han estat relegats pels 
seus companys cristians i han hagut 
d’emigrar o acontentar-se en una pràcti-
ca més a prop del món dels sanadors.

Les malalties que suportaran els moris-
cos hauran de resoldre’s a l’estil cristià, 

amagant a la Inquisició qualsevol indi-
ci “herètic” que els portarà davant del 
Sant Ofici.

Realment, de la medicina històrica només 
es quedaran els “hadices” proposats per 
Mahoma i recordats crípticament pels 
aflaquis. Catalina Barón, a Bellús, ens re-
corda com feien les pràctiques religioses 
al soterrani de sa casa, ocultes a la vista 
dels cristians30. Era el que es coneixia com 
a la “Medicina del Profeta”, que com es 
portava al cor de les persones, no va po-
der ser destruïda per l’autoritat.

Això vol dir que, seguint el Profeta, els mo-
riscos creien que les malalties es conside-
ren imposades per Déu i només es curen 
perquè Déu vol: Si Déu vol (In sa’ Allah) 

Feia 1.000 anys, el fundador de l’Islam ja 
recomanava mesures d’aïllament i d’higi-
ene per a combatre les malalties infecci-
oses i las classes populars les van emprar 
assíduament31. Consistien en nombroses 
recomanacions de tipus profilàctic per 
evitar el perill de contagi32.

Per a ells, la higiene formava part de la 
fe: “llavat las mans quan et despertes”; 
La sanitat del menjar resideix a llavar-se 
les mans abans i després de menjar.

Si algú queia malalt, recomana vivament 
anar al metge: “Feu ús dels tractaments 
mèdics – deia -, perquè Déu no ha creat 
ninguna malaltia sense designar també 
un remei per a ella, excepte la vellesa”.

Els metges moriscos, al no poder acce-
dir a les fonts àrabs ni a la universitat, 
van vore degradada la seua ciència que 
s’aproximava, cada vegada més, al món 
dels  sanadors. Progressivament, met-
ges, sanadors i tota la multitud de gents 
que atenien els problemes sanitaris de 
la població morisca s’identificaven, a 
causa de la desintegracions de la cultu-
ra àrab en general i de la ciència mèdica 
àrab en particular33.

La sanitat popular dels últims anys dels 
moriscos acabarà dedicant-se exclusi-
vament a la medicina empírico-creenci-
al, que era transmesa oralment.
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Però, a més, el descrèdit de la població 
morisca va fer que, a més d’aguantar les 
envestides de les pestes com tots els 
altres, arribant a quedar llocs totalment 
despoblats, van haver de suportar l’ac-
titud de gran desconfiança que tenien 
els cristians amb la «gent dels ravals, 
que eren tots moriscos». Els cristians, 
el primer que feien era tancar les portes 
dels ravals34. A la mínima, acusaven els 
jueus d’enverinar els pous per propa-
gar la pesta i els moriscos d’aprofitar 
les circumstàncies per a planificar una 
invasió barbaresca. Cada vegada que 
es donava una epidèmia es dispara la 
histèria, s’expandia la por, la xenofòbia, 
les autoritats perdien el control de la 
situació i l’acopi de queviures, les man-
cances i el pillatge agreujaven la penúria 
i la desesperació de la gent.35.

A les àrees rurals, on vivien la majoria 
dels moriscos, la medicina popular era 
la que s’utilitzava. La màgia blanca, o 
siga, la que utilitzava recursos naturals, 
era considerada lícita. Cal aclarir que 
els moriscos no eren més supersticio-
sos que els seus contemporanis cristi-
ans, però la fama no li la llevava ningú. 
Sembla que destacar especialment la 
seua afició a les pràctiques màgiques es 
devia a un desig per part de la societat 
cristiana, possiblement des de la Inqui-
sició, per denunciar uns fets que provo-
caren tensions que, a la llarga, acabarien 
amb l’expulsió36.

A trets generals, el comportament de 
la comunitat era el mateix que el dels 
cristians vells: llavar-se les mans, con-
finament i crema de tota la roba. Per al 
moros, previndre era quasi tant impor-
tant com curar-se.

El més simple era el us de l’aigua, tant 
per al cos del pacient com per a les se-
ues robes. D’ací el costum dels moris-
cos de llavar les camises dels malalts en 
unes fonts concretes, que prengueren 
per això el nom de “Fonts de la Salud.”

L’altre procediment per a purificar era el 
foc. Però, desgraciadament, els dos mè-
todes tenien el seu risc davant la Inquisi-
ció. L’ús de l’aigua podia confondre’s amb 

les ablucions, mentre que l’ús del foc es 
podia associar als sahumeris utilitzats 
per traure dimonis37. Eren pràctiques re-
ligioses islàmiques i podien rosar l’heret-
gia i ser perseguits per la Inquisició.

La medicina morisca era fonamentalment 
pràctica i popular, exercida inclús per sa-
nadors ambulants que no sabien ni llegir, 
ni escriure, ja que gran part d’ells eren 
llauradors. Sols tenien alguna formacions 
aquells que exerciren d’alfaquí38.

Però, per concloure, als llocs dels moris-
cos es van patir les pandèmies amb la 
mateixa força que a les viles cristianes, 
tal vegada més incomunicats.

Després de tot el que hem vist, cal re-
cordar que, en realitat, el bacteri de la 
pesta, no es va descobrir fins a finals del 
segle XIX (1896) per Alexandre Yersin i 
la malaltia va esser intitulada com “yer-
sina pestis”. En uns pocs anys, plagues 
que eren considerades com a monstres, 
van ser erradicades, una darrera de l’al-
tra: la lepra, la febre tifoide, el paludis-
me, la tuberculosi, el còlera, la di½èria, 
el tètanus, el tifus, la pesta...39

I ara..., estem entrant en un altre cicle?
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Introducció

Les crisis de mortalitat són un dels 
trets més defi nitoris del compor-
tament poblacional en la societat 

preindustrial. Però, defi nir i mesurar la 
intensitat d’una crisi de mortalitat no 
és una qüestió fàcil de valorar. Diver-
sos autors, entre altres J.N. Biraben i J. 
Dupâquier, han aplicat distints mètodes 
sense aplegar a un consens general, per 
la qual cosa el debat sobre la qüestió  
resta encara  per concloure. 1

En el nostre territori  en els darrers 
anys s’ha observat una proliferació   de  
publicacions que estudien detallada-
ment l’evolució  de les crisis i l’anàlisi 
sobre epidèmies en determinades po-
blacions.  J.S. Bernat i M. A. Badenes2

han classifi cat aquelles crisis que, per la 
seua importància i extensió,  afectaren 
el conjunt de la població  valenciana du-
rant els anys 1625-1899.

Entre les més greus que es produïren 
en aquell període  destacaven les esde-
vingudes el 1652 pesta bubònica- i 1707, 
qualifi cat per aquests autors com “el 
mas aciago para nuestra demografi a”. 
Aquesta visió  de conjunt no té perquè 
reproduir-se exactament a nivell local, 
ni a l’inrevés és extrapolar uns resultats 
locals a uns  àmbits territorials majors. 
En defi nitiva, nosaltres pretenem des-
criure aquest fenomen dins de les pos-
sibilitats documentals restringides, en 
gran manera, per la mancança de les de-
funcions en les sèries parroquials.

Sense dubte, en els segles XVI-XVII la 
principal causant de les grans crisis de 
mortalitat que detectem a Ontinyent 
és: la Pesta. Aquesta infecció, junt amb 
d’altres factors de menor quantia,  eli-

minaven de manera periòdica els exce-
dents existents entre naixements i de-
funcions. En aquell temps, les epidèmi-
es de pesta eren considerades, segons 
José Luis Beltrán, com uns processos 
“hasta cierto punto naturales, hasta 
cierto punto divinos que se repetían 
periódicamente en el devenir de las so-
ciedades preindustriales”.3

L’impacte de les epidèmies de pesta era 
tan important que el professor Jordi 
Nadal va emmarcar l’antic període de-
mogràfi c europeu entre dues dades em-
blemàtiques: 1348 i 1720. És a dir, l’inici 
de la pesta negra medieval i la darrera 
epidèmia esdevinguda al port francés 
de Marsella.4

Aquesta esgarrifadora malaltia5, espe-
cialment l’epidèmia esdevinguda l’any 
1600, va truncar l’augment demogràfic 
que Ontinyent observà en el transcurs 
del segle XVI. Els efectes negatius no 
es limitaren al aspecte demogràfi c, 
sinó  que comprengueren altres àrees 
afectant fins a límits increïbles els re-

cursos fi nancers de les arques muni-
cipals. La clavaria comuna es carregà  
amb censals valorats en 12.000 lliures 
amb els quals fer front a les inevitables 
despeses sorgides en el transcurs de 
l’epidèmia. Aquell desembutxacament 
extraordinari representava, per si sols, 
el pressupost municipal  de tres exerci-
cis anuals sumats.

A banda dels aspectes demogràfi cs i 
econòmics, també tractarem de conéi-
xer quin comportament respecte a l’epi-
dèmia observaren les distintes capes 
socials de la població  en un clima de 
tensió i terror. Aquestes actituds, que 
comprenien una gran gamma de contac-
tes,  posaren en perill la cohesió de la so-
cietat, la solidaritat,  els vincles familiars 
i la responsabilitat del govern municipal. 
Pautes i reaccions que seran traçades 
gràcies a una documentació  municipal i, 
en molt menys grau, parroquial.

Les informacions proporcionades per 
les sèries de “Consells i Eleccions” són 
fonamentals en aquest propòsit, perquè 
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era l’organisme que adoptava les mesu-
res preventives i sanitàries. Unes actu-
acions, que també apareixen anotades 
en la clavaries Ordinària i la de l’Almodí- i 
que serveixen per construir un quadre 
on consten els efectes de l’epidèmia i 
les respostes front a la infecció contagi-
osa per part d’una població  de l’interior 
de l’Antic Regne de València: Ontinyent. 
Unes fonts municipals que, segons des-
tacava B. Benassar, són primordials per 
a l’estudi de les epidèmies. 6

A trets generals, podem afirmar  que la 
intensitat i magnitud de la pesta  a nivell 
del territori valencià va  disminuir  en 
aquesta centúria respecte als segles 
XIV-XV.   Durant els  últims 40 anys del 
S.XVI  la virulència de la malaltia semblà 
disminuir en l’àmbit peninsular i desapa-
reix durant aquest espai cronològic en 
el panorama regnícola. Però la presèn-
cia de la malaltia durant el segle XVI a la 
Mediterrània segons F. Braudel era una 
constant “ese terrible visitante” fins 
l’extrem de comprovar que cap població 
en aquesta centúria es va lliurar del seu 
embat. La pesta esdevenia així  un “fac-
tor del segle” sobrepassant la categoria 
de visitadora eventual. 7

La pesta de 1519

Les primeres notícies d’aquest episodi 
que fan referència a la presència de la 
pesta es remunten al 7 de juliol del 1519. 
En una acta del consell municipal es fa 
saber que l’epidèmia assota la capital 
valenciana. En aquell document obser-
varem -tot i que esquemàticament- com 
reaccionaven les autoritats ontinyen-
tines front a una crisi epidèmica. Ben 
prompte, implantaren fortes mesures 
de control i vigilància en les portes de la 
vila establint un torn de guarda que es 
distribuïa entre els 46 veïns nomenats 
a l’efecte. La sessió es cloïa amb la pro-
hibició  que cap ontinyentí  acollira gent 
forastera sota pena de 60 sous desti-
nats a l’obra de l’església parroquial. 

Desconeixem la incidència demogrà-
fica d’aquesta plaga a Ontinyent, però 
sí  sabem per R. Garcia i E. Duran que, 
precisament, aquella epidèmia al Cap 

i Casal del Regne afavorí  la gènesi del 
moviment agermanat en fugir de la ciu-
tat moltes de les autoritats. El monarca 
Carles I, elegit emperador el 28 de juny 
del 1519, va aprofitar  el mal estat sani-
tari de València i va excusar  la realitza-
ció  d’unes Corts ja convocades. 8

Sembla, però, que aquesta epidèmia 
atesa la brevetat cronològica i la relati-
va poca intensitat no afectà greument 
la capital. J. Villalba en el seu repertori 
d’epidèmies esdevingudes a la Penín-
sula fins 1801, parlava d’aquesta plaga 
amb aquestes paraules: “A los últimos 
temblores de tierra acaecidos en Xàti-
va el año 1517 siguió una pestilencia que 
se extendió  a la Ciudad y reyno de Va-
lencia el año 1519”. 9

L’epidèmia  de pesta de 1522-1524 

Aquest episodi va atacar  directament 
Ontinyent i també  la propera ciutat de 
Xàtiva tal i com feia referència el metge 
Francisco Franco. 10 En la primavera de 
1522 s’habilitaren, prop de l’ermita de 
Santa Anna, unes provisionals instal·la-
cions sanitàries per acollir els malalts 
de pesta: ”allí staven en les barraques 
ferits de peste”. En l’acta municipal de 
21 febrer de 1524 s’explicita que havia 
hagut morts a Oliva i València. Els jurats 
determinaren les mesures preventives 
habituals, tapiar alguns portells de les 
muralles i implantar guardes als portals.

Sabem per referències indirectes, que 
apareixen en l’acta de 23 gener del 1526, 
que Ontinyent patí l’epidèmia. Els jurats, 
per tal de denegar l’auxili militar que el 
governador de Xàtiva els havia sol·lici-
tat per aplacar la rebel·lió  dels moris-
cos de Benaguasil, argumentaren que 
la vila estava molt despoblada a causa 
de les malalties de modorrilla i pesta es-
devingudes els anys 1522-1523. Un altre 
factor negatiu s’afegia a l’impacte de-
mogràfic “els molts sentenciats a causa 
de la iniqua y  pèrfida germania”. 

Primitiu Pla en l’estudi realitzat sobre la 
veïna població de Cocentaina proporci-
onava una millor precisió  cronològica. 
Assenyalava que el 20 d’octubre del 
1522 els jurats van proclamar una cri-
da pública amb l’objecte d’aïllar-la dels 
focus epidèmics. Malgrat aquestes me-
sures aquella vila s’infectà en les dar-
reries del mateix 1522 prolongant els 
seus efectes durant tot l’any següent. 11

L’epidèmia del 1530

Sembla que aquesta nova onada de 
pesta -que procedia de la població 
nord-africana d’Alger- arribà per via 
marítima a Alacant i, poc després, s’ex-
pansionà a la resta del Regne, essent les 
contrades més castigades les de la Ma-
rina. Afortunadament, Ontinyent sem-
bla que no patí en les seus carns aquest 
atac; però sabem que l’àrea afectada 
arribà molt a prop: fins l’Olleria, segons 

Ermita de Santa Anna
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Aquesta decisió  de no acollir cap per-
sona més al terme va ser parcialment 
modificada a causa de la petició que el 
magnífic misser Paredes féu, de manera 
patètica, als consellers ontinyentins. La 
influència del batle local, Gaspar Arbui-
xech, sumada al prestigi i al càrrec del 
personatge -assessor del Justícia Civil 
de València-, va possibilitar que, des-
prés curt període de purgació,  poguera 
accedir intramurs de la vila on residia 
temporalment  la seua família. 

Hem cregut convenient desenvolupar 
i tractar més atentament el contingut 
d’aquesta acta. Considerem que reflec-
teix, de manera ben personal, la tra-
gèdia i la por viscuda durant aquelles 
jornades. A més, aquest escrit conté 
certes pinzellades -principalment dià-
legs- que presenten un to genuí des del 
punt de vista lingüístic.

El consell celebrat el 27 de maig del 1530 
iniciava la seua redacció  explicant als 
consellers les circumstàncies que havi-
en condicionat a misser Paredes la seua 
forçosa estada a València, mentre que la 
família es traslladava a Ontinyent. La raó 
que l’havia obligat a romandre era una 
ordre emanada pel mateix lloctinent ge-
neral, el duc de Calabria “E perquè stant 
Sa Excel·lència  en València parexia molt 
molt mal que ... persona que tingués càr-
rech de qualsevol ofici la deixàs”.

Finalment, misser Paredes va arribar, 
acompanyant el virrei, a Xàtiva des d’on 
pensava dirigir-se a Ontinyent amb la 
garantia d’un “bollatí” de sanitat i d’un 
manament signat per la màxima auto-
ritat regnícola a fi que els  jurats el dei-
xaren entrar, malgrat totes les ordinaci-
ons emanades pel consell ontinyentí: “E 
encontrant-se ans de ell voler venir ab 
lo balle de aquesta vila li dix: mosén ba-
lle ab vos me’n vull anar a vostra terra. 
E lo dit balle li dix: Señor no aneu que no 
us acollira, y ell lo repòs que tenia man-
dato de Sa Excel·lència; al qual respon-
gué   dit balle, no obstant dit mandato, 
no us acollirà perquè en la dita vila se 
són fetes moltes y bones ordinacions 
per custòdia de aquella”. 

apareix en l’acta capitular de 22 de se-
tembre de 1531.

En ocasions solia succeir que la declara-
ció oficial de l’existència de la malaltia  era 
feta pública abans per les autoritats dels 
pobles veïns que no per les de la pròpia 
població afectada . Aquesta reacció era 
normal, els primers volien evitar qualse-
vol relació  amb la zona afectada en un 
intent de salvaguardar-se del contagi.

En el cas d’Ontinyent, aquesta asseve-
ració  es confirma plenament. El consell 
particular, celebrat el 17 d’abril del 1530 
i presidit pel batle,  és coneixedor de la 
mala salut que respira la capital: “de Na-
dal ençà en la ciutat de València stan mals 
de febres e o de modorrilla lo qual mal és 
de contagio y se ha costuma de pegar”.

Sabien que la pesta afectava les pobla-
cions de: Vila-Reial, Morvedre, Benicar-
ló, Alaquàs ... També els ontinyentins 
coneixien que a València algunes cases 
havien estat clausurades, per la qual 
cosa procediren amb cautela i restrin-
giren els contactes amb la capital. El 
consell  va acordar  que cap veí  gosara 
d’anar-hi “així de peu com de cavall” sen-
se llicència dels jurats sota pena de 25 
lliures i bandeig de la vila durant 30 dies. 
Cal destacar que aquesta xifra era sen-
siblement superior a la sanció aplicada 
en els mateixos casos en 1519. 

Una setmana després, el consell ce-
lebrat el 25 d’abril del 1530 va tractar 
el mateix tema. Aquesta vegada les 
mesures preventives resten més perfi-
lades. El primer punt acordat indicava 
als ontinyentins que si “volran anar a 
València” ho podrien fer, però havien de 
retornar-hi en el termini de dotze dies 
advertint prèviament del viatge als ju-
rats sota pena de 25 lliures. 

La segona i tercera determinacions 
d’aquell consell permetien la vinguda a la 
nostra vila d’alguns “ciutadans o habita-
dors de la ciutat de València”. Tanmateix, 
imposaven dues condicions prèvies: no 
els deixarien entrar a Ontinyent passats 
12 dies -fins el 6 de maig- i abans de sot-
metre’s a un examen ocular: “jurant ve-

nen bons e sens mal, així  de pestilència 
com de modorrilla”. Una vegada trans-
corregut aquell termini podien ser aco-
llits, extramurs, purgant durant 30 dies 
en el lloc del terme que els consellers 
determinaren, sempre que els forasters 
hagueren vingut “ab bona salut”. 

L’entrada al terme de persones  proce-
dents de llocs afectats fora del termini 
fixat podia provocar la infecció. Per tal 
d’evitar-ho  els jurats ontinyentins van 
dissuadir, sota greus sancions pecuni-
àries valorades en 25 lliures, destina-
des en tres parts iguals -a l’acusador, al 
comú  municipal i a l’obra de l’església- i 
bandeig de la vila durant trenta dies, a 
qualsevol ontinyentí  que mantinguera 
relacions amb els forasters d’extramurs 
o introduïra gèneres tèxtils forasters.

Els consellers advertien als infractors  
que, en el cas de declarar-se insolvents 
per pagar la sanció,  serien castigats 
corporalment: “E si algú  serà trobat 
pobre e miserable que no puxa pagar 
les sobredites XXV lliures aquest en-
correga en pena de cent açots”. Sem-
blant actitud punitiva detectava Teles-
foro Marcial Hernández, quan estudià 
les mesures preventives que la capital 
del Túria adoptà els anys 1628-1631 
respecte a la pesta milanesa: “si el in-
fractor es humilde, su cuerpo sirve de 
escarmiento”. 12

 En el transcurs de les sessions de con-
sells celebrades el 17 i 25 d’abril del 1530 
hem pogut constatar l’aplicació de se-
veres penes, totes elles destinades a 
protegir la sanitat  local. En l’acta del 
17 de maig observem com, malgrat les 
prohibicions establertes, alguns parti-
culars havien mantingut contactes amb 
els forasters que durant trenta dies pur-
gaven en barraques i corrals: “E com fins 
ahuy sien vengudes moltes casades y 
per les hortes de porria causar alguna 
infecció  per los encontres...” Les autori-
tats, per acord unànime, van vedar l’en-
trada al terme a tota persona que pro-
vinguera “de part contagiosa”, excepte 
a onze persones que l’escrivà  de la sala 
relacionà  en acabar l’acta.
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lo qual mal contagio serya forçat dexar 
e fogir de la dita vila. E porya ser no 
fossen ser los vehins e habitadors de 
aquella acollits en les viles e lochs ve-
hins o lochs circumsvehins nostres, per 
ço serya en gran dany e pèrdua de les 
persones de dita vila”. 

Els jurats reflectiren en  l’acta del con-
sell del 8 de juliol del 1530 l’oposició a la 
pretensió  d’entrar a Agullent per part 
del batle general de València. Una ne-
gativa inútil perquè no podien obligar a 
una persona a qui precisament compe-
tia la guarda i custòdia de les ciutats i 
viles reials “y essent també   governa-
dor de la ciutat de València i (de) Xàti-
va no se li pot fer contradicció  alguna”. 
Les autoritats locals es veien, per tant, 
sobrepassades en les seues decisions 
front a un poder de rang superior que no 
dubtà, ni un moment, d’utilitzar la  pree-
minència en el càrrec per refugiar-se en 
un lloc segur.

Disposem de més notícies sobre l’avanç 
i extensió  de l’epidèmia. Les actes del 
consell mostraven com la ciutat de Xàtiva 
començà a ser sospitosa de contagi. Els 
oficials ontinyentins van permetre la re-
cepció de xativencs en el termini de 3 dies, 
és a dir, fins l’onze de juliol. Observem, 
doncs, la repetició  de la mateixa reacció  
que adoptaren el sis de maig respecte a 
València: tallar tot tipus de relació . 

Després d’aquest intercanvi que l’escri-
và, en acta del 27 de maig de 1530, inclo-
gué  de manera tan fidedigna, el batle 
li va prometre que intercediria  per ell 
davant el consell, únic organisme que 
podia autoritzar l’entrada. Finalment, hi 
accediran, perquè quedaren impressio-
nats quan misser Paredes es presentà  
sense roba alguna a les portes de la vila 
afirmant que feia 18 dies que havia eixit 
de la capital.

Tot aquest seguit de problemes i d’en-
trebancs per part del municipi els evità  
el batle general de València. Aquest, va-
lent-se de la seua preeminència i auto-
ritat, pretengué   el juliol del mateix any 
accedir al lloc d’Agullent que aleshores 
depenia de la jurisdicció  ontinyentina.

Precisament aquell emplaçament ha-
via estat reservat des del principi de 
l’epidèmia a tot possible contagi fins 
l’extrem de no permetre en cap moment 
l’entrada de persona o robes de proce-
dència forastera. Aquella mesura de 
prevenció  tenia una explicació. Segons 
consta en acta  del consell de 25 d’abril 
del 1530, Agullent serviria de refugi als 
habitats d’Ontinyent en el malaurat 
cas que la pesta atacara la població: 
“Item que per quant se porya seguir en 
la present vila, lo que a Déu no placia 
com en altre temps s. és vist pegar-se 
pestelència o altre mal contagiós; per 

El 22 de setembre d’aquell any 1530 
l’epidèmia no havia cessat en l’itinerari 
mortífer, ara l’Olleria estava  afectada 
i alguns malats  havien mort. Davant 
l’imminent perill, la germana del plebà 
que hi residia, volgué desplaçar-se a 
Agullent. Els consellers accediren pre-
vi examen donant-li 3 dies de temps 
perquè es traslladara a Ontinyent, però  
no a Agullent com era el seu  propòsit. 
Aquest lloc continuava vedat a qualse-
vol foraster en temps de pesta, perquè, 
insistim, era un segon refugi, al qual els 
ontinyentins podrien acollir-se en el cas 
que la pesta envaïra la població.

L’epidèmia del 1557-1558

Aquesta onada pestífera   va causar 
morts entre els ontinyentins. E. Ciscar 
indicava que la malaltia ressorgí en la 
ciutat de València el juliol del 1557. Els 
seus efectes mortífers perduraren 
dos anys més en l’interior de la capital 
i, fins i tot, tres en algunes poblacions. 
Estimava que la morbilitat fou bastant 
elevada, tot i que l’esmenat historiador 
posava en dubte les exagerades xifres 
de víctimes que el consell de la ciutat 
proporcionava. 13

El fet  és que en els primers dies d’agost,  
és a dir, molt pocs dies després de l’inici 
a València, als ontinyentins ja els havi-
en arribat les males notícies sanitàries. 

Agullent a mitjans del S. XX



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 2 0 2 9

Les crisis demogràfiques: la pesta a Ontinyent durant el segle XVI

Una malaltia que en un primer moment 
no estava ben definida, els metges tri-
garen més temps del previsible en de-
clarar oficialment l’existència de pesta. 
Les raons que explicaven aquest endar-
reriment no era la mancança de conei-
xements mèdics, perquè aquests pro-
fessionals no ignoraven la típica simp-
tomatologia de l’afecció.  Com abans 
indicaven, la confirmació  oficial de la 
pesta, malgrat la incontestable realitat, 
era extremadament impopular. Tots 
aquests condicionaments provocaven 
que els metges, sols en el cas d’observar 
que la malaltia adquiria característiques 
d’epidèmia general, declaraven oficial-
ment la presència de la pesta. L’accepta-
ció  i confirmació  en una localitat afec-
tava clarament la seua economia perquè 
immediatament veien interrompudes 
les relacions comercials, existien, doncs, 
molts interessos en joc. 14

El 3 d’agost de 1557 el jurat en cap es 
dirigia als seus companys de consell in-
dicant-los que l’epidèmia a València era 
un fet inqüestionable. Calia actuar amb 
cautela, per la qual cosa clausuraren 
tots els portells de les muralles i repa-
rar els portals principals perquè  aviat 
molts forasters acudiran a Ontinyent: 
“Senyors, ja sabeu les noves que de Va-
lència venen y que cascun dia buyda de 
aquella molta gent y que huns diuen que  
es moren de peste, altres diuen que no, 
però  és cert que la gent buyda”. 

Les mesures preventives adoptades en 
aquella mateixa sessió ja eren cone-
gudes per nosaltres, fins i tot eren 
idèntiques en la  formulació. Limitaven 
els viatges a València fins el 10 d’agost; 
establien de termini una setmana a la fi 
que els del cap i casal hi pogueren ser 
acollits; prohibien el contacte dels veïns 
amb la gent forastera refugiada al ter-
me; vedaven l’entrada a Agullent; impo-
saven guardes als portals...

El fet  és que a finals de setembre del 
1557 el verguer Sebastià  Lescano avi-
sà   els consellers perquè  assistiren a la 
sessió  convocada pels jurats i sols s’hi 
presentaren tres membres. Els altres 14 
no acudiren per estar malalts o absents. 

Naturalment, per falta de quòrum -12 
assistents-, es va suspendre la reunió.

Aquest esdeveniment pot mostrar-nos 
que, certament, existia una situació  
anòmala en la població. Però no va ser  
fins el mes de febrer del 1558 quan la 
documentació  de “Consells” comença  a 
proporcionar més informació. En efec-
te, l’acta del dia tretze confirmava final-
ment que, el 25 de gener passat, set per-
sones havien mort de pesta i cinc més 
estaven “ferides” o malaltes. Els jurats 
decidiren tapiar les portes i finestres 
dels habitatges afectats, treballs que 
segons mostrava la clavaria ordinària 
importaren 55 sous. 

En abril l’epidèmia ja era ben evident a 
Ontinyent. Les autoritats es mostraren 
reticents a pronunciar la fatídica parau-
la i utilitzen formules com “lo mal que 
Galiana té  y la necessitat que y ha en la 
terra y si Nostres pecats serà servit de 
donar-nos tal mal flagell”. En aquestes 
frases es comprenia millor la psicolo-
gia col·lectiva dels nostres avantpas-
sats que es consideraven  íntegrament 
dependents dels designis divins i del 
temor a citar la terminologia correcta 
de la malaltia. Aquesta “peur du mot” 
ha estat estudiada per la historiogra-
fia francesa, eixe eufemisme servia 

per emmascarar-la amb altres noms de 
menys connotacions sinistres. 

Les autoritats en  sessió  de l’onze 
d’abril de 1558 adoptaren mesures de 
tipus preventiu. Unes actuacions fora 
de lloc, perquè la població  ja estava ben 
afectada. Unes reglamentacions que es 
comunicaren mitjançant pública crida al 
veïnat. El trompeta, l’agutzil, féu saber 
als ontinyentins les habituals limitaci-
ons ja esmentades: no comerciar amb 
gènere tèxtil foraster, incomunicació 
amb els forasters... Unes actuacions 
preventives habituals que altres pobla-
cions com Requena, segons indica Igna-
cio Latorre (2018), efectuaren davant 
l’embat de la pesta. 15

És clar que eixes mesures no foren su-
ficients per combatre la malaltia. Els 
consellers requeriren els serveis d’un 
metge que visitara els pacients intra-
murs i que informara els oficials quina 
classe de malaltia pateixen. En cas de 
ser declarats com empestats, serien 
“lançats” fora de la vila habilitant “la vol-
ta de Santa Anna”  on instal·laren una in-
fermeria regida per un cirurgià,    també 
contractat. Les atencions sanitàries es 
completaven amb els serveis espiritu-
als que un capellà  prestà  confessant i 
administrant sagraments als “ferits”. La 

Portal de Sant Roc
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clavaria d’aquell any anotava que el sa-
cerdot rebé unes dietes per valor de 211 
sous; una quantitat superior als 84 co-
brats pel fosser perquè aquest es retirà 
abans de temps “ y no volgué servir mes”.  

Els jurats, preveient que la situació  em-
pitjoraria, aconseguiren l’aprovació, per 
part del consell, de la facultat suficient 
per a confiscar bestiar o altres béns mo-
bles de les persones empestades amb 
els quals pagarien les despeses que ha-
vien generat a la corporació .

L’epidèmia  deixà  un reguer de morts 
entre la població. Es va intentar evitar 
la propagació  de la malaltia, per la qual 
cosa el consell del 30 de maig del 1558  
va prohibir, sota pena de 50 lliures, que 
ningú penetrara en els habitatges afec-
tats: “E que per nenguna via no se obra 
nenguna de les cases tancades hon se 
son morts per tot lo temps que y haja 
mal en València”. 

Poc temps després, en la sessió  ce-
lebrada el 12 de juny, la documentació  
constatava l’èxode dels habitants  va-
lencians als quals se’ls vedava inclús 
l’entrada al terme  perquè estaven molt 
exposats a infeccionar-se per la poca 
serietat que mantenien en el tracte 
quotidià. Altre col·lectiu que volgué ac-
cedir a la població  era el morisc,  pro-
cedent dels senyorius d’Albaida  i Aielo, 
que finalment serà acollit previ examen 
mèdic. En canvi, “els moriscats” que vin-
gueren de més enllà del port de l’Olleria  
serien rebutjats.

Valorant aquestes informacions, po-
dem establir que Ontinyent patí  una 
moderada infecció. D’altra manera no 
s’explicava la vinguda de forasters a 
la nostra vila, indret que consideraven 
segur. Altre fet reforçava aquesta opi-
nió: la comtessa d’Albaida i Don Manuel 
de Malferit estaven refugiats en el lloc 
d’Agullent. En abril del 1559 encara de-
tectaven la presència de persones pro-
cedents d’Oriola i Gandia on la pesta no 
havia cessat.

Les destrosses de la malaltia també 
repercutiren en el plànol estrictament 

econòmic. En temps de mort i pànic 
cap financer gosà  arriscar  diners. Eixe 
rebuig es féu  ben palés en el cas dels 
arrendaments de Propis. Eixe any el bor-
dell públic veié obstaculitzades les se-
ues activitats  “per ser lo temps perillós”. 

L’avituallador de les carns aconseguí  in-
cloure en el  nou contracte una clàusula 
que exculpara el compliment del  servei 
en el cas que la majoria d’autoritats mar-
xaren de la població  a causa  de l’epi-
dèmia. Aquest articulat  serà  inclòs en 
alguns arrendaments de “Propis”, fins i 
tot,  el consell, celebrat  el juliol del 1564 
-data allunyada de tota pesta-, va apro-
var aquesta clàusula  legal que permetia 
la rescissió  del contracte: “Se pose lo 
capítol de la peste,  ço  és que si la major 
part dels officials faltàs en la dita vila 
per rahó  de dit mal, que en tal cas paren 
los dits arrendaments fins tant sia tor-
nada la major part dels officials”. 

El comportament descrit en línies ante-
riors no era en absolut anòmal, també 
es constatava en la veïna població  de 
Cocentaina. P. Pla confirmava la baixa 
o anul·lació  dels arrendaments contes-
tans en condicions, inclòs sanitàriament 
més benignes. 16
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La gripe española de 1918 en la Vall d’Albaida y en la ciudad de Albaida. Su evolución en los periódicos de 1918

Las epidemias no transforman la 
sociedad, pero nos permiten ver la 
verdad de nuestra sociedad. Vemos 

de ella lo que antes no podíamos ver” 1

La epidemia de la Gripe Española apareció 
en una época de convulsión política y eco-
nómica que no ayudó a buscar la mejor so-
lución de los problemas que iba planteando.

La trajeron a Europa, como es conoci-
do, las fuerzas expedicionarias ame-
ricanas que venían a participar en La 
Gran Guerra en abril-mayo de 1918, y en 
la primavera de ese año ya se extendió 
por media Europa y por España, en oc-
tubre estaba ya expandida por todo el 
mundo.

Causó entre 25 a 50 millones de muer-
tos en todo el mundo. En España causó 
más de 270,1152. Dos fueron los elemen-
tos que incidieron incrementando su 
expansión: El regreso de los obreros de 
la vendimia del Mediodía Francés y los 
soldados licenciados estando enfermos 
y regresaron a sus casas. Tema intere-
sante que se ha estudiado.

Para hilvanar un relato del proceso de 
expansión de la gripe y de cómo se vio, 
vivió y se entendió el problema de la 
epidemia se ha utilizado la fuente docu-
mental que suponen las noticias de los 
periódicos, y en caso se Albaida además 
se ha recurrido a su archivo histórico.

Se han cotejado las noticias aparecidas, 
desde la primavera hasta diciembre de 
1918, de cuatro periódicos. Dos de tirada 
nacional: El ABC y El Socialista y otros 
dos de Valencia: El Pueblo y Las Provin-
cias. Se ha buscado tendencias contra-
rias en la transmisión de las noticias y en 
la selección de estas. Así se ha logrado 
componer un relato coherente con la 
realidad que se vivía.

Dada la un tanto larga extensión de lo es-
crito se ha dividido en dos. La que se aquí 
se presenta realmente es la segunda 
parte. Dada las actuales circunstancias 
considero de más interés. La primera 
parte la presentaremos el próximo año.

Expansión de la gripe en la Vall d’Albaida

De la primera oleada (primavera de 1918) 
no constan noticias en los periódicos so-
bre la expansión de la gripe en nuestra 
comarca. Al ser de carácter benigno se 
tomó como una más de las epidemias 
normales de otros años. Ligeramente 
subió la mortalidad, pero no lo sufi ciente 
como para crear alarmas y sea noticiable 
su expansión por estas tierras.

En lo que se puede considerar la segunda 
oleada (septiembre-diciembre 1918) los 
organismos ofi ciales dan noticias positi-
vas como, “decrece la epidemia reinante”, 
“la Gripe catarrosa es la misma que la de 
la primavera”. Todo son noticias tranqui-
lizadoras con el fi n de que no cundiera 
la alarma, pero lo que es cierto es que 
la epidemia se recrudece. Así el 23 de 
septiembre se informa una importante 
noticia: “Desgraciadamente no son tran-
quilizadores las noticias que se reciben 
de los pueblos donde ha hecho presa la 
epidemia reinante, pues además de pro-
pagarse rápidamente, adquiere carac-
teres de gravedad”. Indica la presencia 
ya de esta nueva oleada de la epidemia 
cargada de consecuencias graves para 
la población de la comarca.  Relacionan 
21 pueblos de diferentes comarcas y de 
comarca de la Vall d’Albaida aparece 
solo Albaida. Seguro que otros pueblos 
ya están contaminados3.

 El 24 de septiembre: “La epidemia se ha 
extendido por los pueblos del distrito 
de Onteniente. El médico de la zona de 
Alhorines (Alforins) está atacado”.

El 27 de septiembre la epidemia se ha 
extendido a Quatretonda4.

El mismo día, 27 de septiembre, se de-
clara la epidemia en Beniganim, día en 
que “El Ayuntamiento ha acordado sus-
pender los festejos que había que cele-
brarse en el presente mes. También el 
Colegio de San José de los PP. Francis-
canos de Onteniente, suspenden hasta 
nueva orden la apertura del curso”5.

En Valencia se va extendiendo la epi-
demia y el 5 de octubre ya hay más de 
60 pueblos invadidos, aunque parezcan 
pocos comparados con los 266 que 
componen la provincia, es el refl ejo de 
que se va expandiendo al estar estos 
pueblos repartidos por toda la provin-
cia y, además, quince días antes eran 
solo 10. La progresión de la epidemia 
mantendrá este ritmo, aunque las au-
toridades siguieron afi rmando que la 
gripe tiene escasa importancia6.

El Gobernador Civil de Valencia, el día 
12 de octubre, comunica que ha sido 
declarada ofi cialmente la sitDuación 
de epidemia, para que los médicos 
sepan de los derechos a los que son 
acreedores de imponer normas sanita-
rias, de obligado cumplimientos, en los 
pueblos y que de acuerdo con la Junta 
Provincial de Valencia se cierran tea-
tros y cines. Al mismo tiempo pasa una 
relación de 72 pueblos atacados por 
la epidemia de los cuales 10 son de la 
Vall d’Albaida: Bocairente, Onteniente, 
Albaida, Bélgida, Cuatretonda, Ayelo 
de Malferit, Puebla de Rugat (Duc), Lu-
chente, Ollería y Otos7.

Tan solo dos días más tarde, los partes 
de los ayuntamientos que recibe el Go-
bernador civil acusan que la epidemia 
ha hecho su presentación en otros 11 
municipios, entre ellos: Beniatjar.

 La gripe española de 1918 en la 
Vall d’Albaida y en la ciudad de Albaida
Su evolución en los periódicos de 1918
Raúl Fco. Vidal Porta
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y el último Ontinyent que da cuenta de 
una defunción. 

Tanto una como otra el Cuadro nº 1 
(Evolución de las infecciones) datos de 
todos los pueblos como el Cuadro nº 2 
(Cifras acumuladas de infectados) son 
incompletos porque da la sensación de 
que los ayuntamientos solamente pa-
saban partes cuando les presionaba el 
gobernador, pero sí que son interesan-
tes porque dan a conocer la progresión 
de la curva y los días de más virulencia 
de las infecciones. Son interesantes 
los casos de Ontinyent, Bocairent, Agu-
llent, Quatretonda y Aielo de Malferit 
cuyos ayuntamientos daban datos de 
forma más continuada y también son 
importantes para conocer la situación 
de otros pueblos ya que ninguno guarda 
registro de las infecciones tenidas. 

En el caso del cuadro de fallecimientos 
no se incluye porque son totalmente 
inexactos si los comparamos con los 
datos conocidos de defunciones. Por 
lo que intuyo las cifras no son exacta 
quizás debido a que no tenían claro, los 
médicos, como clasificar la etiología 
de la enfermedad por la que se morían 
sus conciudadanos y solo incluían a los 
que la causa de la muerte era la gripe 
común que ya conocían, siendo cifras 
totalmente inexactas las que dan en 
los periódicos, y porque, además, en 
ocasiones, los periódicos hacían una se-
lección de pueblos a publicar. Las cifras 
reales son bastante más elevadas que 
las se podrían reflejar tanto en Bocai-
rent como en, en Ontinyent, en Albaida, 
y en Aielo de Malferit. Se pueden com-
probar las cifras reales de defunciones 
cotejando los artículos existentes de 
estas poblaciones15 y los de Albaida pu-
blicados en este artículo.

Los dos cuadros nos evidencian lo mis-
mo, el período más álgido de la epide-
mia en todos los pueblos es el compren-
dido entre el día 26 de octubre y el 11 de 
noviembre. Tanto antes como después, 
se dan casos, indudablemente, pero no 
se dan con la intensidad de estos días. 
El caso de Ontinyent es un tanto espe-
cial porque sus datos incluyen los de Els 
Alforins que entonces formaban parte 
de su término municipal y, por otra par-

El 15 de octubre, El Ministerio de la Gober-
nación ordena el cierre de centros docen-
tes, escuelas y academias particulares8.

A esta declaración de la urgencia de 
tomar medidas sanitarias se une el ar-
zobispo de Valencia que en una circular 
recomienda al clero la adopción de me-
didas higiénicas que aconseja la ciencia. 
Todos los días se limpiarán las iglesias y 
lavados de los suelos con las materias 
adecuadas. El agua bendita de las pi-
las se renueve con frecuencia, y, si ello 
es posible, que las misas se celebren 
al aire libre. Que en todas las misas se 
rece la oración: “Pro vitanda mortaite 
et empera pestilencia” (Para evitar la 
mortalidad y la plaga reinante”9.

En Madrid a mitad de octubre (17/10) 
la mortalidad había aumentado un 
50 por cien y de los 196 pueblos de la 
provincia están contagiados 50. En Va-
lencia la situación no es menos grave, 
alrededor de 70 pueblos están conta-
minados y en la capital, el promedio 
normal des de 15 defunciones diarias. 
Ayer fallecieron 39.

En Valencia capital y la provincia se halla 
arraigada la epidemia reinante, y, esta 
provincia, es bautizada jocosamente 
con el nombre de la CUCARRACHA10. La 
mayoría de los inmigrantes valencianos 
que regresan de Francia vienen con mu-
chísimos grados de fiebre11.

El Gobernador Civil de Valencia comu-
nicó a los ayuntamientos, a principio de 
septiembre, la obligación de pasar parte 
de las invasiones y defunciones causa-

das por la pandemia reinante pero poco 
hacen caso de tal orden. El 10 de octu-
bre, al comprobar la escasa respuesta a 
su orden, se ve obligado a amenazar con 
sanciones a los ayuntamientos que in-
cumplan tal obligación12. Algunos ayun-
tamientos sí iban cumpliendo, pero se 
conoce que el gobernador civil pasaba a 
los periódicos escuetamente la relación 
de los pueblos contaminados sin más 
detalles.

Ya pasamos al día 20 de octubre cuan-
do El Jefe Provincial de Sanidad señala 
como invadido a Benisoda y el día 22, 
pasa lo propio con Agullent13. 

Tenemos que pasar al 24 de octubre, es 
la que se dan las cifras de 14 pueblos in-
fectados (número global de atacados y 
nuevos infectados) y el primero a apare-
cer es Ontinyent que da una cifra impor-
tante de un acumulado de 454 atacados 
de días anteriores, 102 nuevas invasio-
nes y ninguna defunción14. El siguiente 
día ya son 25 pueblos de la provincia 
que detallan su situación entre ellos, de 
nuestra comarca, solo aparece, de nue-
vo, Ontinyent que eleva sus cifras a nú-
mero total de tacados a 345, 94 nuevos 
infectados y 2 defunciones.

Ontinyent, de forma más continuada, y 
Bocairent serán los que irán facilitando 
las cifras del desarrollo de la epidemia 
en las respectivas poblaciones. Una 
actitud semblante mantendrán Cua-
tretonda y la Puebla de Rugat (del Duc) 
que darán la información detallada en el 
momento más álgido, finales de octubre 
principio de noviembre.

Se adjuntan el Cuadro nº 1 del Evolución 
de las invasiones (de la 2ª de 1981, la ter-
cera de 1919 y la puede considerar 4ª de 
1920) del número total de atacados pu-
blicados en los periódicos, Las Provin-
cias y El Pueblo. La aparición de datos 
va menguando sobre todo a partir del 
31 de octubre.  Las nuevas invasiones 
(infecciones) se detalla desde el 24 de 
octubre hasta mediados de noviembre 
en la que se da como acabada la fuerte 
pandemia. Los últimos datos referen-
tes a pueblos de la Vall d’Albaida corres-
ponden a Pinet el 22 de noviembre que 
declara 3 invasiones y 4 defunciones 

Recreación Imagen del coronavirus de la Gripe 
Española de 1918 -Revista Mètode
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te, los médicos de esta localidad reco-
nocen, el día 24 de octubre que llevan 
un acumulado de 102 contagiados, cifra 
que reúne todos los casos desde el 27 
de septiembre en el que se declara el 
inició de la epidemia en dicha localidad.
De los 33 pueblos existentes entonces, 
30 han aparecido en los diarios El Pue-
blo o en Las Provincias y de 4 de ellos 
no han publicado noticias referentes 
al número de contaminados ni de in-
fectados, solo sabemos que en ellos 
hubo gripe, al publicarse sus nombres 
y estos son: Bélgida, Beniatjar, Benis-
soda, Otos. Los otros tres restantes: El 
Palomar, Alfarrasí y Bufali, no aparecen 
en las noticias, pero es de suponer que 
también estuvieron infectados.

OCTUBRE NOVIEMBRE
POBLACIONES 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 20

1 - ALBAIDA  -- -- -- - -- 154 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- 157

2 - BENIGÀNIM -- -- -- --  5 72 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 80

3 - BOCAIRENT -- -- 396 -- 18 12 12 16 15 -- 10 -- -- 9 7 -- -- 14 -- -- 5 -- 2 -- 4 520                                                     

4 – ONTINYENT-ALFORINS 102 94 78 75 77 464 84 2 24 15 14 9 -- 15 5 -- -- 9 9 3 8 -- 5 2 -- 668

5 - AGULLENT  -- -- -- -- 61 79 -- -- 180 -- -- 15 21 6 55 -- -- 3 -- -- -- -- -- -- -- 232

6 - QUATRETONDA -- -- -- -- -- 9 -- 1 1 3 -- 3 3 2 4 4 4 1 -- -- 1 -- -- 4 -- 31

7 - AIELO DE MALFERIT -- -- -- -- -- -- -- 9 8 7 3 4 2 3 4 -- 2 1 -- -- 1 -- -- -- -- 44

8 – LA POBLA DEL DUC -- -- -- -- 60 -- 11 12 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 87

9 - LUTXENT -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4 -- -- -- 28

10 – L’OLLERÍA -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4 -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- 5

11 - BELLÚS -- -- 11 -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12

12 - ATZENETA D’ALBAIDA -- -- -- -- 65 18 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 83

13 - TERRATEIG -- -- -- -- -- -- 13 -- -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7 -- 22

14 - CARRÍCOLA -- -- -- -- -- -- -- 7 -- 6 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- 14

15 - PINET -- -- -- -- -- -- -- -- 10 -- 5 3 -- -- -- -- -- 2 -- 2 -- -- -- -- 3 25

16 - AIELO DE RUGAT -- -- -- -- -- -- -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2

17 - RUGAT -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 7 -- -- -- -- 3 -- -- -- 11

18 - MONTIXELVO -- -- -- -- -- -- -- -- 2 5 2 -- -- 1 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 11

19 - MONTAVERNER -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 10 -- 4 -- 4 -- -- -- -- -- 7 5 -- -- -- 30

20 - BENISSUERA -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 1

21 - GUADASSÉQUIES -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- 2

22 - SALEM -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 11 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14

23 - RAFOL DE SALEM -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3

24 – SANT PERE D’ALBAIDA -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 -- -- -- -- 3

25 - CASTELLÓ DE RUGAT -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1

26 - BENICOLET -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- 1

27 - BÈLGIDA -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

28 - BENIATJAR -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

29 - BENISSODA -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

30 - OTOS -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Cuadro nº 1  Evolución de las  infecciones desde el 24 de octubre hasta el 20 de noviembre de 1918

Notas: Datos extraídos de los Periódicos de 1918: Las Provincias y El Pueblo – Elaboración propia
Marcadas en rojo las cantidades iniciales acumuladas de varios días, más altas. Tachadas la anteriores que se suponen incluidas en estas

OCTUBRE NOVIEMBRE

POBLACIONES 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3

ALBAIDA - - - - 154

BENIGÀNIM - - - - 35 72

BOCAIRENT 396 - 385 278 264

ONTINYENT 245 345 370 - 424 - 464 413

AGULLENT       -- -- -- -- 61 79 100 150 180

POBLA DEL DUC 60

LUTXENT 20

ATZENETA D’ALBAIDA 18 65

TERRATEIG 13

PINET 10

MONTAVERNER 10

SALEM 11

Cuadro nº 2 - Cifras acumuladas de infectados en los días señalados.

Nota: Ontinyent el 24 de octubre (Las Provincias) declara que tiene 254 invasiones de días anteriores y 
102 nuevas. Las cifras marcadas en rojo señalan los puntos más álgidos de contagios en esas poblaciones
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La gripe española de  1918 en Albaida

Hoy, que estamos viviendo, soportando 
y mucha gente muriendo por la pande-
mia del coronavirus (Covid-19) si con 
todos los medios que poseemos de 
transporte, avances de la medicina: Pe-
nicilina, los antibióticos de otro género 
(1957-958), corticoides, anticoagulan-
tes; Material sanitario: guantes de lá-
tex, epis, mascarillas ffp2; Centros de 
asistencia sanitaria: Ucis, centros de sa-
lud, hospitales, todos bien atendido sa-
nitariamente por un sistema universal y 
gratuito; una buena alimentación,  etc.…
Vivimos angustiados al ver la gente mu-
riendo y temiendo por lo que nos puede 
pasar con el Covid-19,  primo hermano 
del de la gripe de 1918.

El 20 de septiembre de 1918, el gober-
nador civil pasa una circular de normas 
contra la epidemia reinante: Cabe des-
tacar, entre otras las, normas siguien-
tes: Vigilar la pureza de las aguas de 
abastecimiento y el uso de los lavade-
ros. Habilitar lazaretos para infecta-
dos; limpieza de las viviendas, calles, 
depósitos, estercoleros en el interior 
y proximidades del pueblo, caminos y 
ríos. Disponer de un equipo de desinfec-
ción. Prohibición de lavar la ropa en ace-
quia y ríos, solo se hará en los lavaderos 
públicos. Los alcaldes dictarán bando 
haciendo saber las reglas de higiene y 
salubridad de obligado cumplimiento16.

Lo que se describe a continuación valga 
como introducción para entender: Las 
normas que da el gobernador y, tam-
bién, las deficiencias sanitarias y de sa-
lubridad de una sociedad que favorecie-
ron la expansión de la “gripe española”. 
Se puede extrapolar lo que se detalla a 
todas las poblaciones.

Imaginémonos un mundo sin todo lo 
descrito que tenemos hoy, pero, ade-
más, agravado por una nula salubridad 
comunitaria. No existían red de aguas, 
ni suficiente asistencia sanitaria públi-
ca que amparase a la población, y una 
nación en que mucha gente padecía 
hambre, por la falta de alimentos, al ser 
exportados y porque los que había esta-
ban a unos precios inalcanzables para la 
mayoría de las familias de obreros y jor-
naleros que trabajaban cuando no llovía 
y pocos días al año.

La asistencia sanitaria la ejercían mé-
dicos en sus casas particulares, allí 
atendían a sus pacientes, les curaban 
las heridas, entablillaban las roturas 
de huesos… Les pagaban algunos en 
especies conejos, aceite, gallinas... y 
con dinero le pagarían cuando tuvie-
ran jornales y sabían que la premura de 
acudir en caso de urgencia dependía 
que les pagasen.  En algunos pueblos el 
Ayuntamiento podía mantener y pagar 
a algunos médicos, pero a ellos solo po-
días acudir a sus casas en las horas de 
visita. No existía la seguridad social de 
ningún género, como la conocemos hoy 
en día, tan solo tenían asistencia sani-
taria y farmacéutica gratuita los que 
estaban incluidos en una lista de po-
bres de solemnidad confeccionada por 
el ayuntamiento que, ante el aumento 
de demanda de asistencia que se esta-
ba teniendo, en el pleno de 25 de junio: 
“Se ordena la formación de la lista de 
los pobres de solemnidad con derecho 
a asistencia médica y farmacéutica”. 
Esta condición la tenían, por supuesto, 
los que no tipo alguno de ingreso econó-
mico propio ni familiar que les pudiera 
socorrer, los ancianos e impedidos que 
estuvieran en esa condición. 

Si querías una mejor asistencia tenías 
que pagar una “iguala”, cuota mensual. 
Esta cuota mensual la cobraban los 

médicos que ejercían libremente la me-
dicina, pero también los médicos muni-
cipales. En pueblos más grandes, con 
más población (Ontinyent, Albaida, Bo-
cairent, L’Olleria, Benigànim…) dispo-
nía de practicantes (enfermeros) y de 
farmacias, a ellas tenían que acercarse 
la gente de los pueblos más pequeños 
a comprar las medicinas necesaria 
(no existía medicinas subvencionadas 
como hoy). En Albaida existía el Hospi-
tal-Beneficencia, regentado por la Her-
manas de la caridad que se ocupaban 
de los acogidos en la Beneficencia y de 
hacer las veces de enfermeras. En él se 
asistía a los accidentados y , en más de 
una ocasión, se realizaron operaciones 
de urgencia por parte de los médicos lo-
cales para poder estabilizar al enfermo 
y remitirlo al único Hospital existente: 
El Hospital Provincial dependiente de 
la Diputación Provincial.

Este era un mundo sombrío, injusto, es 
el que se vivía en los años que apareció 
la Gripe Española de 1918. Año en el que 
se inició, tuvo su arraigo y su explosión 
devastadora pero que se prolongó ate-
nuada durante los años 1919 y 1920.

Albaida, como la inmensa mayoría de 
todos los pueblos, la salubridad tam-
bién era la gran ausente. No se disponía 
de red de agua potable a domicilio, ni 
red de alcantarillado subterráneo. Te-
nía varias fuentes públicas: Las fuentes 
del Barrio y la Glorieta, de las que par-
tía una conducción que suministraba 
agua a la fuente de la plaza “Major”, y 
la “Font de la Barrera” y continuaba 
hasta la fuente del “Carrer d’Avall” y, 
con el sobrante de su constante y sufi-
ciente caudal, podían regar las huertas 
de las casas señoriales de la Glorieta, 
“Carrer Nou” Real, “Carrer Major” y “Ca-
rrer d’Avall”. En la otra vertiente sur de 
Albaida estaba la Fuente de la Vila, cu-
yas aguas regaban las huertas cercana 
y del Aljorf, el sobrante caían en el “Ba-
rranc del Bouet”. En el barrio del Aljorf, 
había dos fuentes “la Font del Grapat”, 
en la entrada al barrio, y otra   la “Font 
del Vall”, al final sur del Aljorf, situada 
allá abajo del barranco con un difícil 
acceso por medio de una empinada es-
calera de más de cien escalones. De es-
tas fuentes se abastecían de agua las 

Spanih influencia - No hay medicina que lo 
prevenga
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casas por medio de cántaros, tinajas, 
botijos, todo de manera manual, cuya 
tarea caía, la mayoría de las veces, en 
las mujeres, niños y niñas. Existían, tam-
bién, los aguadores que llevaban agua a 
las casas de los que pudieran pagar sus 
servicios. Algunas casas disponían de 
pozos artesianos en sus patios y algu-
nos en su interior.

¿A dónde iba a parar esa agua una 
vez utilizada? Al huerto, la casa que lo 
tuviera, a la calle o a las cuadras. Esa 
agua sucia en muchas ocasiones se uti-
lizaba para baldear las calles, que eran 
de tierra, para tratar de eliminar el pol-
vo que se levantaba. En muchas casas 
más pobres hacían sus necesidades en 
las cuadras, las removían con el estiér-
col animal que al final todo servía para 
abonar los campos. En otras, en cambio 
poseían una especie de wáter, “l’excu-
sat”, que se componía en la mayoría de 
las casas simplemente de una madera 
ancha, situada movible sobre un banco 
de obra que en el centro tenía un aguje-
ro, con una tapadera, por donde se eva-
cuaba y los desechos se depositaban 
en una gran tinaja o depósito. Cuando 
ya estaba suficientemente lleno lo va-
ciaban los dueños de la casa o “els fe-
maters” o “merders”, personas que se 
dedicaban a esa tarea y los echaban 
bien en los campos o en el rio. 

Albaida está situada sobre un altozano 
que va de sur hacia el norte delimitado 
por el lado este, por el barranco forma-
do por el rio Albaida, al norte, al cual des-
aguaban todas las casas de los señores 
que lindaban con él. Y en el lado oeste 
transcurría el “Barranc del Bouet”, junto 
a este, y situada en la parte trasera de 
las casas del Real transcurría una ace-
quia de riego   que hacia las funciones de 
alcantarillado al aire libre y a ella des-
aguaban todas las casas que recaían a 
ella y todos ellos eran desagües parti-
culares. Tenemos el testimonio del caso 
del maestro D. José Fornas que había 
adquirido la casa de la calle S. Juan, es-
quina con la calle S. Francisco, solicita 
al Ayuntamiento, el 3 de noviembre de 
1918, “permiso para hacer la acera de su 
casa recayente a la calle S. Francisco a 
la vez que se le facilite el desaguar en 
la alcantarilla particular de la citada 

calle reduciendo ciertas exigencias de 
los dueños. El Ayuntamiento entera-
do, acordó pase a estudio e informe de 
la Comisión de Policía Urbana”17. Ese 
desagüe particular era propiedad de D. 
Ángel Tormo (Ángel Petre) dueño de la 
“Casa Gran de la Glorieta” que evacuaba 
en la acequia del “Bouet”.

Al no existir servicio de agua potable 
domiciliaria y, para la limpieza de las 
ropas y grandes cacharros estaban 
los lavaderos públicos. En el lavado de 
la ropa se seguía un orden que las mu-
jeres se cuidaban de que se cumpliera 
a rajatabla: En la zona de la entrada 
del agua limpia se podía lavar la ropa 
que no tuviera adherida ningún tipo de 
inmundicia y la de los bebes y niños. En 
la segunda zona: aquella que estuviera 
polvorienta y tuviera alguna mancha y 
en el último tramo (ya al final, donde te-
nía el lavadero el desagüe) la que tenía 
adherencias de inmundicias y las de los 
enfermos. Cuando estas ya tenían un 
primer lavado y para su rentado final 
podía acceder a una de las zonas supe-
riores. En Albaida había tres lavaderos, 
dos de ellos bastante grandes: “El de la 
Font del Barrio”, en el centro del pueblo: 
“El de la Font de la Vila” y el de la “Font 
del Vall”, en el Aljorf. En el Tramo del el 
rio Albaida que transcurre por delante 
del camino de la Cova el Vall, había unas 
losas tocando el agua que hacían la 
función de banco de lavadero, algunas 
mujeres de la zona del “carrer d’avall” 
acudían allí a lavar la ropa.

Con estas deficiencias de alimentación, 
de asistencia sanitaria y carencia de me-
didas de salubridad e higiénicas, se com-

prende la gran cantidad de muertes in-
fantiles y de enfermedades de todo tipo 
que campaban a sus anchas por todas 
partes. Era terreno abonado para la ex-
pansión de cualquier enfermedad y más 
una pandemia que no sabían lo que era.

Infectados y muertos en Albaida por la 
epidemia de 1918

El censo de la población aprobado en el 
Pleno del Ayuntamiento el 4 de febrero 
de 1919 da un saldo de 4.396 habitantes, 
incluido el Aljorf.  En padrón aparte apa-
recen las masías y viviendas situadas ale-
jadas del casco urbano están detallados 
sus 205 habitantes incluidos en el censo.18

De la primera oleada de la epidemia no 
se tiene noticia de ninguna clase, ni can-
tidad de infectados. Lo que es cierto es 
que hubo y posiblemente se consiguió 
algún tipo de inmunidad porque en la 
segunda oleada se centra, su mayor vi-
rulencia, sobre todo en octubre y en el 
resto del último trimestre del año. 

De la segunda oleado sí que tenemos 
noticias de contaminados se puede 
comprobar en el resumen de las cifras, 
de infectados, que fueron dando los 
periódicos: Las Provincias y El Pueblo 
(Cuadro nº1) aparece un acumulado de 
infectados, en 1918, en Albaida de 157 in-
dividuos todos ellos están centrados en 
el último trimestre, sobre todo, en mes 
de octubre. A estos habría que añadir 
las defunciones que se produjeron que 
fueron 4 en noviembre y 2 en diciembre 
un total computable de 163 casos. Pero 
lógicamente la cantidad es muy supe-
rior porque si Ontinyent con unos posi-

Albaida 1920
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bles 668 infectados, (según Cuadro nº 
1 de infectados en la Vall) tuvo un 17’3% 
de muertos, o sea, 11619 defunciones, en 
Albaida debió de haber alrededor de 
36020 infectados ya que sus 57 defun-
ciones por gripe supondrían un 16’3%, 
porcentaje semejante al de Ontinyent. 
Aunque el 23 de noviembre se da por 
acabada la pandemia, se debió de man-
tener un relativo el estado nivel de in-
fectados como se desprende del último 
Bando Municipal del 15 de enero de 1919, 
en el que se prohíbe lavar la ropa de in-
fectados en los lavaderos excepto en el 
del Aljorf. 

En 1918 hubo un total de 142 defuncio-
nes (Cuadro nº 3) que suponían un incre-
mento de 36 fallecimientos sobre 1917, 
o sea incremento de un 34%, y lo más 
sorprendente es que es un de incremen-
to del 52% sobre el promedio de los tres 
años anteriores. Si descontamos a la ci-
fra de 142 defunciones las muertes por 
gripe (57) nos quedamos con 85 defun-
ciones por otras dolencias. Situándonos 
en los niveles del promedio de muertes 
de los años anteriores. En 1917 hubo un 
ligero repunte de las muertes debido 
a un incremento de muerte infantiles 
(17 niños menores de un año y 7 que no 
llegaban a 2 años) y de personas de más 
edad por enfermedades asociadas a la 
alimentación e infecciones intestinales: 
falta de desarrollo, atrepsia, gastroen-
teritis, enterocolitis.

En 1918, a pesar de la alta mortandad 
entre los llamados de grupos de ries-
go (menores de un año y mayores de 
sesenta) la mayor proporción de las 
defunciones por gripe recayó, en este 
año, sobre le grupo de veinte a cuaren-
ta años21. Albaida no fue una excepción 
(Cuadro nº 4), en la primera columna se 
refleja los niños muertos de entre una y 
diez años, un total de 18, de los situados 
entre unos días y un año, solo constan 2 
están referenciados como muertos por 
Bronconeumonía gripal y hay 6 como 
gastroenteritis aguada que se podía 
derivar como secuela de la gripe, total 8. 
Mientras, el tramo de mayor incidencia 
al que se refiere Echeverri se cumple 
perfectamente en Albaida, entre los 20 
a 40 años hubo un total de 20 personas 
jóvenes (3 de 20 años; 13 entre 21 a 30 

años y 5 de 31 a 40 años). En cambio, en 
1920 la mortandad se cebó en los meno-
res 25fallecimientos en total entre los 
menores de 10 años, que fueron todos 
por gripe. La incidencia de las defuncio-
nes por sexos fue ligeramente mayor 
en las mujeres que los hombres, en nú-
meros absolutos: 27-28 en las mujeres 
y 21-22 en los hombres, y los términos 
relativos sí que supuso un 31% más en 
las mujeres que en los hombres.

Las enfermedades crónicas persisten-
tes en aquella época debidas a la mala 
alimentación, la cual favoreció el incre-

mento de muertes infantiles, un total de 
16 niñas y 23 niños (39 niños en total) en-
tre 3 días a 2 años murieron en 1918. 

Hubo otras enfermedades infecciosas 
persistentes en la época como fueron la 
tuberculosis y el sarampión. De esta últi-
ma hubo un rebrote en 1920 en los meses 
de mayo con 6 casos, junio con 4 casos.  

Localización de los afectados y aten-
ción médica:

Ha sido imposible el situar las zonas de 
contagio durante la fase más intensa de 

Año 0 -10
11
a

15

 16
a

20   

21
a

30 

 31
a

40   

41
a

50  

51 
a

60  

61 
a 

70
TOTALES 

1918

Septiembre 1 1

Octubre 15 1 8 11 3 3 1 2 44

Noviembre - - - 2 2 - - - 4

Diciembre 2 2

Total 1918 18 1 8 13 5 3 1 2 51

1919

Enero 4 4

Total 1919 4 4

1920

Mayo 14 1 15

Junio 24 24

Julio 10 10

Total 1920 48    1 49

Meses 1915 1916 1917 % 1918 % 1919 % 1920

Enero 10 7 11 10 13 13

Febrero 9 6 8 6 8 7

Marzo 6 5 10 11 4 8

Abril 6 5 12 3 10 4

Mayo 2 2 3 4 2 17

Junio 6 8 9 5 2 29

Julio 14 6 11 3 5 22

Agosto 8 7 10 7 7 7

Septiembre 4 7 14 8 4 7

Octubre 11 5 7 67 3 6

Noviembre 13 6 6 8 4 3

Diciembre 11 7 6 10 6 8

Total 100 73 106 142 68 131

GRIPE ESPAÑOLA ALBAIDA + ALJORF
TABLA Nº 3- 1915 – 1920 – TOTALES DE DEFUNCIONES POR AÑOS Y MESES

Cuadro nº 4 - Albaida – Fallecidos de gripe por edades

- ARCHIVO PARROQUIAL - LIBROS DE DEFUNCIONES Nº 8 – Años 1903 – 1918 y Nº 9 - Años 1919 – 1924
-1918 – Sacerdote firmante de actas – José María Reig Ortiz
-LIBRO BAUTISMOS Nº 23 -1910 – 1918 y  Nº 24 – 1919 - 1925
- ARCHIVO PARROQUIAL – Aljorf – Quinque libri
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1918 al no disponer de un Padrón de Ha-
bitantes cercano a 1918, ni anterior ni in-
mediatamente posterior. Tampoco figu-
raban las direcciones de los fallecidos 
en las actas de defunción de los libros 
del Archivo Parroquial del año1918 y 
años anterior. En 1918 existe en Archivo 
Histórico un padrón de los habitantes 
de las casas “extramuros” (de las vivien-
das existentes fuera del casco urbano) 
y de las masías, en el cual no aparece 
ninguno de los que fallecieron durante 
la pandemia. Su aislamiento ¿Les libró 
de la gripe?, pues no del todo, aunque en 
ellos la incidencia fue mínima. Hubo dos 
muertos, ambos en 1920, un niño: Juan 
B. Sisternes Ridaura, en “Les cases Bo-
tero” en la carretera de Alcoi (cerca del 
Barrio de S. Antonio)  y otro, en la parte 
opuesta del pueblo, cerca del Aljorf, una 
niña de 2 años: Milagros Espí Llín , en el 
“Molí de la Creu” o  “de Pepica”.

 Es en 1919 es cuando ya figuran en las 
partidas de defunción, las calles de los 
fallecidos en la parroquia de la Parroquia 
de Albaida, no así en los que figuran en el 
Quinque Libri de la Parroquia del Aljorf. 

Haciendo una división de Albaida por 
barrios, por semejante población, por 
afinidad económica, cultural y de convi-
vencia, quedaría así: 

El que el mayor número de fallecimien-
tos se de en la zona “Carrer d’Alvall i La 
Font” (casi el 50%)  no es una casuali-
dad, era donde se concentraba la ma-
yor cantidad de jornaleros de Albaida 
y, con seguridad, la alimentación no 
debía de ser muy buena ya que  los fa-
llecidos en esta zona son niños y niñas 
de entre escasos meses a 2 años, tan 
solo hay dos mayores muertos  de 64 
y 68 años.  En 1919 4 son fallecidos en 
enero y todos ellos contaban con más 
de setenta años.

La calles con mayor incidencia de falle-
cimientos, fueron: En el barrio: San Car-
los, con 3 ; En el Centro: La Barrera y san 
Vicente, con tres cada una y en “Carrer 
d’Avalla-La Font : 3 en la calle Nicolas 
Factor; y 4 en la calle la Fuente.

No sería correcto extrapolar estas can-
tidades ni las localizaciones a lo suce-
dido con la epidemia en 1918. Pero, con 
toda seguridad se podrían aproximar 
bastante a las cifras obtenidas de es-
tos años. Lo que si demuestra es que 
la epidemia es totalmente transversal 
la cantidad de muertos en el centro de 
Albaida, donde viven los más pudientes 
y funcionarios, es mayor que el Barrio 
de San Antonio de labradores, jornale-
ros y obreros industriales por lo tanto 
con menor poder adquisitivo y posible-
mente más expuestos a las carencias 
alimenticias. 

Se ha podido comprobar algunos fa-
llecimientos de miembros de la misma 
familia. Las calles donde residía y la 
proximidad de las muertes se pueden 
comprobar en el listado siguiente:  

Calle San Carlos:
06-oct-1918 - María Soler Pons - 1 año
20-oct-1918 - Antonio Soler Pont- 20“

Calle: Desconocida
11-oct-1918 - Remedios Sempere Marrahí  19 “
12-oct-1918 -Rosa Sempere Marrahí - 17 “

Calle Remedios:
11-oct-1918 -María Giner Tormo - 29 “
24-jun-1920- Enrique Giner Tormo-9 meses
    
Calle Felipe Neri
16-oct-1918 -Vicente Albert Olcina - 3 años
13-jun-1920 - Consuelo Albert Olcina - 2  “
  
Calle San Felipe Neri, 8
20-oct–1918 - Elisa Porta Pont- 2 “    
11-mayo -1920 - Ramón Porta Pont- 1 “
    
Calle San Felipe Neri
24-oct – 1918 - Ramón Segrelles Tormo - 29 “
42-nov-1918- Rafael Segrelles Tormo-1 “
            
Calle La Barrera, 17
14-jun-1920-Carmen Sempere Fernández 
de Mesa-2 años.  
07-jul-1920-José Sempere Fernández de Mesa 1“
(Estos últimos hermanos del pintor Messa)

Respuesta de las autoridades de Al-
baida ante la epidemia 

El nivel de defunciones en Albaida, des-
de enero a finales de septiembre de 
1918 fue normal, las muertes por gripe 
estuvieron dentro de los parámetros de 
otros años por lo que, las autoridades, 
no tomaron medidas especiales. No 
haya reflejo documentado en el archivo 
de Albaida, no existen las actas de la pri-
mera oleada de la gripe española (pri-
mavera de 1918). Las autoridades loca-
les están suficientemente enteradas de 
la existencia de la epidemia de la gripe 
por las comunicaciones del Gobernador 
Civil, por correos y por medio de publi-
caciones en el Boletín Oficial Provincial. 
Ya desde el principio de septiembre 
la situación sanitaria de la población 
empieza a ser preocupante y hace pro-
puestas la Junta de Sanidad local, presi-
dida por el concejal Juan Bautista Roses 
Pastor, que se tomaron en las reuniones 
de los días el 20 de junio, el día 10 y 17 de 
mes de septiembre. Estas propuestas 
necesitaban la aprobación del Pleno 
para ser efectivas.

De forma tardía, el día 24 de septiembre 
de 1918, tuvo lugar el Pleno del Ayunta-
miento que recoge y confirma los acuer-
dos de la Junta de Sanidad de los meses 
anteriores, se debe tener en cuenta que 
es la primer Pleno Municipal de todo el  Albaida. Cruz de término y ermita del Roser, 1920

1919 1920 Total

Barrio de San Antonio: 3 7   10

Centro: 4 9 13

Carrer d’Avall i la Font 5 6 21

12 32 44
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año, en el que habla y acuerda algo refe-
rente a la epidemia.

El Pleno presidida por el alcalde Francis-
co González Quilis y cuya acta, dice así: 

“Dado cuenta por integra lectura del 
acuerdo tomado por LA JUNTA DE SA-
NIDAD en sesión del veinte de Junio 
último y ratificado en la de diez y siete 
del actual, por el que se designó el local 
propiedad de este Ayuntamiento deno-
minado Roser, situado en las afueras 
de la población como Lazareto o aloja-
miento de enfermos infecciosos o con-
tagiosas, el Ayuntamiento enterado y 
tomando cuenta la PROBABLE INVA-
SIÓN de la EPIDEMIA GRIPAL reinante, 
acordó por unanimidad tenga inmedia-
to cumplimiento tal acuerdo habilitan-
do  en forma conveniente dicho local a 
cuyo efecto requerirá a Vicente Vila Al-
bert, que en la actualidad lo ocupa, para 
que desaloje en absoluto sin escusa y 
pretexto alguno dentro del término de 
treinta días bajo apercibimiento de ser 
lanzado en forma; como también se so-
licite al Sr. Cura Arcipreste autorización 
para habilitar al mismo tiempo el local 
de la Ermita con el mismo colindante.

Así mismo y en consonancia con el acuer-
do de la Junta de Sanidad, del diez del 
actual, se propone que se repare y se mo-
difique en condiciones higiénicas el des-
agüe recayente al camino de la Fuente de 
la Vila y el aplazamiento de los festejos 
anuales en honor de la Santísima Vir-
gen del Remedio. El Ayuntamiento acor-
dó en los términos propuestos.

También acordó la Corporación auto-
rizar al Sr, alcalde para la adquisición 
de desinfectantes, nombramiento de 
personal, instalación de lazaretos y 
cuantas obras de necesidad sanitaria 
aconseje la higiene y proponga la Jun-
ta de Sanidad, formando la oportuna 
cuenta de gastos22.

El día 23, tanto en Las Provincias como 
en El Pueblo, sale reflejada la noticia de 
que “Los alcaldes de ALBAIDA y de Liria 
han comunicado con motivo de la epide-
mia reinante han suspendido los feste-
jos de dichos pueblos en 7 de octubre y el 
29 de los corrientes, respectivamente”.

Las obras de mejora de los alcantarilla-
dos se están llevando ya a cabo, por la 
necesidad de sanear la situación higiéni-
ca de la población. En el siguiente pleno 
del día 6 de octubre se acuerda el pago 
de cuarenta y nueve pesetas con cin-
cuenta céntimos al maestro albañil Sal-
vador Vidal por valor jornales y arreglo 
de la alcantarilla recayente al camino de 
la Fuente de la Vila y “Barranc del Bouet”

El 20 de octubre poma posesión un nuevo 
alcalde, José Monzó Albert, y nuevas de-
cisiones en consonancia con la realidad 
social y sanitaria que se está viviendo: 

“Seguidamente el Sr. Alcalde manifestó 
a la Corporación que a la vista de las 
graves circunstancias presentes moti-
vadas por la extraordinaria difusión de 
la EPIDEMIA GRIPAL reinante en la ciu-
dad y agravadas por el encarecimiento 
de las subsistencias , había convocado 
una reunión, el día 16 del actual(octu-
bre), de los principales propietarios 
para acudir en socorro y auxilio de las 
clases menesterosas: reunión en la que 
por unanimidad se acordó abrir una ins-
cripción para arbitrar recursos con di-
cho fin y se nombró una Comisión com-
puesta por: D. Gilberto Llinás Ferrer, D. 
Francisco Vidal Vidal, D. José Ferrándiz 
Mergelina y D. Eduardo Canet Beltrán, 
para que de acuerdo con la Junta de Sa-
nidad y los Señores Facultativos distri-
buyan su producto atendiendo a las ne-
cesidades de los enfermos pobres con 
alimentos, medicinas, ropas y cuanto 
juzguen necesario. El Ayuntamiento en-
terado, y estimando de ineludible deber 
contribuir al alivio de las necesidades 
del vecindario estimulando con el ejem-
plo de los esfuerzos particulares y por 
unanimidad acordó encabezar dicha 
suscripción con la cantidad de quinien-
tas pesetas que se satisfarán a la refe-
rida comisión con cargo al Capítulo de 
imprevistos y sin perjudico de las medi-
das adoptada por la Alcaldía”23.

A finales de octubre y principio de no-
viembre, o sea, un mes después de la 
toma de la decisión de habilitar la casa 
del ermitaño y Ermita del Roser como 
lazareto para enfermos de la gripe, la 
obra está hecha. Así que el 26 de no-
viembre el Pleno autoriza el pago de 

gastos de limpieza y reparación de la 
Ermita del Roser: 84,50 ptas a Francis-
co Soler y 96,10 ptas. a Vicente Cerdá, 
albañiles de Albaida, por los jornales y 
los materiales invertidos.

No existen datos de que fuera utilizada 
esta Ermita como lazareto, ni puede in-
ferirse por los otros datos referentes 
necesarios para conocer lo vivido en 
ese trance. Solo los Bandos conserva-
dos nos dan noticias de lo vivido.

Estos bandos, eran transcritos a un va-
lenciano macarrónico y que era enten-
dible por la gente del pueblo ya que les 
resultaba difícil entender el castellano, 
por no oírlo y porque el cincuenta por 
cien no sabía leer ni escribir. Eran vo-
ceados en cada cruce de calle, o en su 
comienzo y final, y si la calle era muy 
larga, también en el centro de esta. El 
tío Jaumet “El alguacil” provisto de su 
gorra, símbolo de su autoridad, hacía 
sonar su corneta de aguacil repetidas 
veces, esperaba a que la gente se acer-
cara y cuando consideraba que ya eran 
suficientes empezaba el bando de una 
manera invariable. “atención, atenció, 
de orde del señor Alcalde es fa saber… 
y al acabar de vocear el bando hacía so-
nar de nuevo su trompeta.

Como son interesantes tal como están, 
y no son muchos, se transcriben literal-
mente como están escritos:

-Sin fecha“De orde del Sr. Alcalde s’or-
dena als veins que la roba de malalts 
es llave en local destinats al brut en els 
llavadors, els contraventors se les apli-
cará la multa máxima que autoriza les 
ordenanses, suplicant als particulars 
denunsien les infraccions.

Igualment se invita a les dones que vu-
llguen prestar asistencia a malalts o 
llavar les robes dels mateixos a que es 
presenten en la Alcaldia a les once y a 
les sis de la nit de hui para achustarse.

 -17 de octubre de 1918: De orde del Sr. 
Alcalde esfá saber: Se recorda nova-
ment als vehins y segons, segons les 
sircunstansies actuals, la prohibición 
absoluta de traure fem desde les 8 del 
matí  a les 10 de la nit; espolsar robes y 
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estores desde els balcons y finestres, y 
tirar inmundicies als carrers.

Igualment se recomana se bullga la 
roba de mallats antes de traurela de 
casa; y es procure agranar y regar les 
respectives fronteres de carrer; els 
contraventors serán castigats en el 
máxim de la sanció.

-Sin fecha: De orde del Sr. Alcalde es fa 
saber: Queda prohibit traure fem desde 
les 8 del matí a les 10de la nit, sacudir 
robes y estores als balcons y finestre y 
tirar inmundicies als carrers.

Igualment se recomana se bullga la 
roba dels malalts antes de traurela de 
casa y els procure agrnar y netechar les 
fronteres.

Els contraventors serán castigats en 
el maxim de la multa que marquen les 
ordenanses.

27 de octubre: De orde del Sr. Alcalde 
esfá saber que per les actuals sircuns-
tansies y fundanse en rahons de sanitat 
sa suspes per-acuerdo de les Autori-
tats les visites al Campo Santo en les 
diez de tots els Sants. El Alcalde

CELEBRACIÓN DEL FIN DE LA EPIDE-
MIA: 23-11-1918...que en acció de gracies 
per haver terminat la epidèmia, se ce-
lebrarà el Dumenche pròxim (29 de oc-
tubre) la festa en obsequi a la Mare de 
Deu del Remei; y el Dilluns dia siguient 
se efectuarà també en la Iglesia Parro-
quial un solemne funeral per tots els 

difunts en la pasá epidèmia.
A principio de enero de 1919 está ami-
norando la incidencia de la epidemia y 
consecuentemente el número de infec-
tados y la alcaldía toma la decisión de 
concentrar la limpieza de la ropa de los 
enfermos en el lavador más alejado, 
al final del Aljorf, rio Albaida abajo ya 
fuera del casco urbano, se da el último 
bando: y así edita el siguiente bando el 
día 15 de enero de 1919 que dice así:

15 de enero de 1919 - De orde del Sr. Al-
calde esfá saber al public que pera el 
llavat de robes de malalts infecsiosos 
se señala el llavador de la Font del Vall 
(Aljorf) a hon deurán de netecharles 
después de ben bullidles. Prohibinse en 
absolut llavarse en els demés llavadors 
publics. El Alcalde 24.

Del ataque epidémico (cuarta ola) de 
1920 se habla poco y hay pocos datos, se 
registraron 17.841 casos en toda España y 
afectó a niños menores de un año25 como 
se podrá observar en el Cuadro nº 4.
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Lavadero y fuentes del Barrio y Glorieta
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Ontinyent es va caracteritzar, du-
rant la Guerra Civil, per ser una 
ciutat d’acollida on arribaven refu-

giats que fugien dels efectes del confl icte 
armat. També la instal·lació de l’Hospital 
Militar Internacional, amb els ferits i ma-
lalts, es convertia en un pol d’atracció 
d’aquells familiars que venien a Ontinyent 
per estar a prop dels familiars hospitalit-
zats. A més a més, es tractava d’una ciutat 
on es compaginava una indústria tèxtil 
que començava a tenir certa importància 
amb una activitat agrícola que garantia 
certs queviures. Aquest fet convertia la 
ciutat d’Ontinyent en un lloc segur, lluny 
del front, on moltes famílies desplaçades 
trobaven refugi i seguretat.

Un altre fet important va ser la presèn-
cia a terres ontinyentines dels xiquets 
i xiquetes evacuats a les colònies es-
colars. En aquests espais agrícoles, 
convertits en espais educatius, a més 
de complir amb la seua funció forma-
tiva, s’afegia la de protegir als infants 
dels efectes de la guerra i garantir les 
seues vides. A aquestes colònies en 
règim col·lectiu, calia afegir l’acolli-
ment en règim familiar, de manera que 
moltes famílies ontinyentines obrien 
les portes dels seues llars per atendre 
als coneguts popularment com “els xi-
quets de Madrid”.

El Balneari de les Aigües va ser un dels 
espais triat per a poder atendre als 
més de cent xiquets i xiquetes que vin-
gueren a Ontinyent, procedents de Ma-
drid, més concretament de Chamartin 
de la Rosa on estava ubicat el Col·legi 
Nacional de cecs.1

Una volta fi nalitzat el confl icte armat 
apareixeran els espais de repressió i 
confi nament. El camp de futbol i el ce-
menteri nou, juntament amb la porque-

ra i una fàbrica de mobles corbats seran 
convertits en presons o camps de con-
certació. Les dones també varen ser de-
tingudes utilitzant-se les dependències 
de l’actual ajuntament com a presó.2

L’Hospital Militar Internacional serà re-
convertit en Hospital de Presoners amb 
el nom de José Antonio.

L’Hospital de Benefi cència serà utilitzat 
per acollir a xiquets que havien perdut 
als seus pares ja fora en el front o havi-
en sigut afusellats . En 1940 els 61 resi-
dents a l’Hospital de Benefi cència eren 
menors.3Cinc anys després d’haver fi -
nalitzat la guerra, la memòria de “Patro-
nato de la Merced para la Redención de 
las Penas por el Trabajo” indicava que 
l’Hospital de Benefi cència d’Ontinyent 
formava part de la relació de col·legis 
amb xiquets tutelats, fi lls de presone-
res i presoneres. En el mes de desem-
bre de 1943, hi havia 27 menors tutelats 
dels quals 13 eren xiquets i 14 xiquetes. 
En la memòria de 1945 encara quedava 
refl ectit l’Hospital de Benefi cència en la 

relació de col·legis i centres d’ensenya-
ment on hi havia fi lls de reclusos tute-
lats pel patronat. 

Però també hi haurà un fet signifi catiu a 
la ciutat d’Ontinyent durant aquests pri-
mers anys de postguerra amb la presèn-
cia de persones, sobretot homes, que en 
plena Segona Guerra Mundial, fugien dels 
nazis travessant la frontera francesa per 
endinsar-se en territori espanyol. 

Durant la Guerra Civil arribaren a On-
tinyent els brigadistes internacionals 
amb la intenció de lluitar i aturar el fei-
xisme. De nou, durant el primer fran-
quisme, arribaran a Ontinyent homes 
detinguts per travessar la frontera 
fugint dels nazis. El Col·legi de la Con-
cepció serà convertit en hospital militar 
gràcies als socialistes belgues on varen 
treballar un grup d’infermeres, metges i 
personal sanitari de diferents nacionali-
tats. En 1942 el Balneari de la salut, que 
durant la Guerra Civil va ser colònia es-

El Balneari de les Aigües.
Espai de confi nament. 1943
Joan Josep Torró Martínez

Balneari de la Salut d’Ontinyent a principi del S. XX 
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colar, serà utilitzat com a camp de con-
finament per als homes, alguns militars i 
altres civils, majoritàriament francesos, 
que fugien de la barbàrie nazi.

Confiscació del Balneari de la Salut

Aquest edifici va ser confiscat durant 
la Guerra Civil. Tenia forma d’U encara-
da cap a la carretera de Fontanars dels 
Alforins. Disposava d’un hotel que podia 
acollir als visitants que hi assistien per 
gaudir de les seues aigües. En un primer 
moment va estar pensat per a ser utilit-
zat pels obrers que patiren malalties, 
però finalment, com s’ha dit, va ser uti-
litzat com a colònia escolar pel Col·legi 
Nacional de Cecs de Madrid.4

L’any 1943 tornarà a ser confiscat, en 
aquesta ocasió per part de la Direcció Ge-
neral de Seguretat, la qual es feia càrrec 
de les despeses que es derivaren d’aques-
ta confiscació segons la notificació envia-
da pel Governador Civil de la Província de 
València a l’Alcalde d’Ontinyent, alesho-
res, Luís Mompó Delgado de Molina.5

L’endemà de rebre la notificació del Go-
vernador Civil de la Província de Valèn-
cia es va procedir a alçar l’acta de con-
fiscació del balneari amb la presència 
del secretari de l’Ajuntament i de José 
Simó Aynat, propietari d’aquest, que 
en aquells moments estava realitzant 
obres de reforma i ampliació.

L’acta de confiscació deixa descrit l’edi-
fici i les seues dependències de manera 
que “tenía forma rectangular orienta-
do de Este a Oeste de cuarenta y ocho 
metros de fachada por quince de fondo, 
que tiene adosadas a la fachada poste-
rior dos plantes rectangulares también 
orientadas de Norte a Sur con superfi-
cie de treinta y dos metros de longitud 
por once de anchura con un patio cen-
tral, descubierto con pista rectangular 
y rodeado de Arboles”. L’acta continua 
posant de manifest els espais i serveis 
que disposava: àrea de direcció, admi-
nistració, cuina, bodega, càmera frigo-
rífica en construcció, cuina de fusta, 
menjador i saló d’entreteniment amb 
taules de billar, billar romà, ping-pong i 

taules menudes amb marbre per a jugar 
al dominó. També disposava d’un espai 
menut destinat per a perruqueria.

Segons continua descrivint l’acta, en el 
pis principal, hi havia a mà esquerra, “ 
tres cuartos de baño, un cuarto ducha y 
un ropero”. A la dreta, en la part de po-
nent, hi havia 21 habitacions de primera 
categoria amb espai per a dos llits amb 
els mobles necessaris i aigua corrent. 
En la part central també hi havia altra 
habitació amb les mateixes caracterís-
tiques que l’anterior, més quatre habi-
tacions “especiales, también capaces 
para dos camas y tres de elles con cu-
arto de baño independiente”. La part de 
llevant també hi havia 25 habitacions, 
considerades de segona categoria, amb 
dos llits i els mobles pertinents. L’Hotel 
disposava d’un ampli parc amb un pinar 
que arribava fins a l’assegador, amb 
bancs de majòlica.

Independent de l’edifici hi havia una casa 
destinada per a l’administrador, una 
capella i un camp de tenis. Tanmateix 
l’acta referia que s’estava construint un 
edifici per a cotxeres i una pèrgola.6

Nou ús del Balneari

Aquesta construcció de nous espais al 
balneari es varen iniciar en 1941 amb 
l’objecte de millorar la façana, construir 
un pavelló i conducció d’aigües, tasques 
que varen estar a càrrec de l’arquitecte 
Luis Gay Ramos.7 Les intencions del pro-
pietari del balneari en 1943 era incloure 
la celebració durant l’estiu de te, sopars 
americans i balls per als residents en 
l’hotel. Aquesta iniciativa va ser desau-
toritzada pel Govern Civil de la Província 
de València per considerar-ho improce-
dent. Els interessos i l’ús del balneari en 
aquell moment eren altres,8més enllà 
de recuperar l’activitat pròpiament d’un 
balneari al qual podien assistir aquelles 
famílies benestants, a diferència del 
que va passar en 1936, ara era confiscat 
formant part de la xarxa de camps de 
concentració i confinament que es varen 
instal·lar en el conjunt de l’estat espanyol 
i que responia a una política repressiva 
del general Franco.

Diferents autors venen a confirmar que 
a la ciutat d’Ontinyent es va destinar al-
gun espai que va formar part de la xarxa 
de camps de concentració franquistes. 
Jesús Rafael Bernabeu Galbis deixa 
constància i identifica l’existència de 
documentació a l’AMO de l’arribada al 
Balneari de súbdits francesos proce-
dents de Girona9. La tesi doctoral d’An-
tonio Calzado apunta com la segona 
Guerra Mundial va afectar a la comarca 
de la Vall d’Albaida amb la presència, en 
aquest cas de 125 francesos al Balneari 
de la Salut.10 Concha Pallares identifica 
el balneari d’Ontinyent com a lloc vigilat 
destinat per a homes majors de quaran-
ta anys i els menors de díhuit, així com 
dones, xiquets i malalts.11 Josep Calvet 
també identifica els balnearis com  es-
pais d’internament i llibertat vigilada 
entre els quals es troba el d’Ontinyent, 
amb uns 350 refugiats12 , tot i que apun-
ta que. a diferència d’altres balnearis, 
al d’Ontinyent i Caldas de Malavella no 
varen arribar dones.13 És així doncs, com 
el balneari de la Salut d’Ontinyent es 
converteix en espai de confinament en 
règim de llibertat vigilada.

En octubre de 1943, així ho posa de ma-
nifest un escrit de l’Ajuntament, hi ha 
constància de l’arribada de 57 súbdits 
francesos els quals van travessar la 
frontera sense cap documentació, pro-
cedents de la Presó de Girona. 
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1943, havien d’haver deixat algun tipus 
d’empremta, generant documentació 
en els organismes oficials com en la 
vida quotidiana dels ontinyentins i on-
tinyentines. En aquest sentit, Vicent Gil 
Martínez sí que recorda la presència en 
aquests anys de francesos per la plaça 
de Sant Domingo i escoltar en el bar 
Camarena cantar la Internacional per 
aquelles persones. Recorda també que 
aquells forasters estaven de pas i mar-
xaven a Àfrica per Algeciras per a incor-
porar-se a l’exèrcit aliat.19

Tot i que a l’AMO hi ha poca documen-
tació, la que es conserva ens fa supo-
sar que hi havia més detinguts dels 57, 
com es desprèn de la correspondència 
dels familiars, que s’adreçaven a l’al-
calde d’Ontinyent per demanar la seua 
llibertat. Aquest va ser el cas de Leonie 
Créauge, vídua de Posso, propietària de 
“La Sirena”, comerç de l’avinguda de la 
porta de l’Àngel, 26 de Barcelona ciutat, 
que demanava la llibertat del seu cosí 
Juan Mossé. En aquell moment en dues 
cartes datades amb una diferència d’un 
dia, informen, des de l’Ajuntament d’On-
tinyent, a Leonie Créauge, que el seu 
cosí anava a ser alliberat però que no sa-
bien més perquè depenia de la Jefatura 
Superior de Policia de Madrid.20

Altres dues persones de nacionalitat 
francesa detingudes al Balneari foren 
Francisco Raynaud de 51 anys i el seu 
fil de 18 anys de nom Pierre Raynaud, 
naturals de Fontcouvert (França). 
Raynaud es va dirigir a l’alcalde mani-
festant que havien sigut detinguts per 
travessar la frontera i li demanaven la 
llibertat vigilada pel seu estat precari 
de salut i així poder desplaçar-se a Bar-
celona a casa de del seu cosí Ignacio 
Arch Llach.21 Dos dies després d’aques-
ta carta, en altra escrita pel cosí Igna-
cio Arch, es demana la seua llibertat 
fent-se càrrec d’ells, atenen de nou a 
l’estat precari de salut22. La resposta 
del Govern Civil de València a l’alcalde 
d’Ontinyent va ser la següent;  “Sírva-
se V. Comunicar a los detenidos en el 
Balneario de esa localidad Francisco 
Raynand y Pierre Raynand, que vistos 
su escrito de 16 de los corrientes en su-

Pel que fa a l’estat de salut dels súbdits 
francesos, sis patien sarna, la qual cosa 
va motivar que foren aïllats i tractes pel 
metge forense i així evitar el contagi.

De tots ells sols 44 disposava en cartilla 
de racionament i que els tretze restants, 
per haver arribat a Girona uns dies abans 
d’enviar el comboi cap Ontinyent, no 
havia donat temps a realitzar la corres-
ponent cartilla. En el mateix escrit es va 
demanar l’ajuda de la Guàrdia Civil per 
vigilar els confinats, els quals sols po-
dien passejar per la pineda del balneari 
evitant “que establezcan conversación 
con otros individuos o individuas de esta 
plaza, como así a ocurrrido acabados 
de llegar”.14 Calvet descriu dues etapes 
a l’hora d’explicar l’arriba dels evadits a 
l’estat espanyol de manera que podien 
travessar el territori, ser repatriats o 
detinguts en contra de la seua voluntat 
durant un temps. El primer el situa entre 
1939 i novembre de 1942. Els evadits eren 
persones que fugien dels nazis, els que 
no volien ser mobilitzats, jueus, militars 
que intentaven incorporar-se a l’exèrcit 
aliat, i polonesos. El segon moment es 
situa entre novembre de 1942 i l’agost de 
1944, és a dir, des de l’ocupació alemanya 
de la França lliure fins a l’alliberament. 
El grup de francesos que cal incloure en 
aquest grup són aquells que eviten ser 
repatriats a Alemanya per a treballar en 
benefici de l’exèrcit nazi, francesos que 
pretenien incorporar-se a l’exèrcit de De 
Gaulle a l’Àfrica i alemanys que fugien de 
la victòria aliada.15

En aquesta segona etapa és on cal situar 
el grup de súbdits francesos que arriba-
ren a Ontinyent. En aquestes circums-
tàncies de llibertat vigilada, la Creu Roja 
Internacional va desplegar un conjunt de 
delegats pels espais de confinament i 
llibertat vigilada que hi havia per la resta 
del territori de l’estat espanyol. En el cas 
del Balneari de la Salut va ser Luís Bouc-
he, de nacionalitat francesa, el delegat 
de la Creu Roja Internacional destinat 
a Ontinyent per atendre als homes que 
hi havia al balneari. Malauradament no 
disposem de molta més informació, tot 
i que aquesta investigació ha de roman-
dre oberta amb l’objecte de concretar 

les dades respecte de la quantitat de 
persones confinades al balneari i si hi 
havia jueus. Malgrat tot, sí que podem 
identificar els noms de les 57 persones 
gràcies als documents conservats a l’Ar-
xiu Històric de Girona.

Molts dels que fugiren i travessaren 
clandestinament la frontera i eren de-
tinguts tenien el seu destí a Miranda 
d’Ebre. Els barracons d’aquest camp de 
concentració estaven destinats per a 
acollir a 2600 interns, però en 1943 es-
tava ocupat per 3700 interns. Aquest 
fet va motivar que foren allotjats en al-
tres indrets de manera que arribaven a 
balnearis, pensions o hotels amb règim 
de llibertat vigilada.16

Els confinats amb llibertat vigilada-
Sembla que els confinats al balneari es-
taven organitzats i disposaven de certa 
llibertat de moviment. Disposaven d’un 
cap mentre varen romandre al Balneari i 
de tres caps de grup i els seus correspo-
nents secretaris que eren :

Cap del balneari: François Raynaud 

Caps de Grupo: Juan Coures, Henrique 
Forcioli, Durand Delage

Secretaris: Luciano Rabre, L. Menasse,  
Sinibaldi

Els practicants eren: Albert Dobak, Jean 
Savi i Hubert d’Artois 

Aquestes persones tenien certa faci-
litat de moviment no sols al balneari 
sinó també per la ciutat d’Ontinyent, 
establint-se un horari que abraçava des 
de les 10 fins a les 12 del migdia, i des de 
les 16 fina a les 18 hores de la vesprada. 
Un altre document identifica, de mane-
ra manuscrita, dues persones més, dels 
quals un d’ells s’identifica com a cap del 
balneari i el segon sense cap altra refe-
rència que la del seu nom. Eren Roger 
Larrien i Mauricio Megard, respecti-
vament.17 Per altra banda, i continuant 
amb les aportacions de Calvet, hi havia 
un administrador, sembla que d’ori-
gen jueu i de cognom Jayel, que durant 
el seu temps el balneari acollia a 350 
persones.18 Amb aquesta quantitat de 
persones residint a Ontinyent durant 
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Bounaud, Hypolite: Natural d’Allanch 
(França), tenia 19 anys, solter i forner: 
Va ser detingut per la Guàrdia Civil de 
Darnius en el kilòmetre 771 de la carre-
tera de Madrid a França. Junta amb Paul 
Pelisson i Gilbert Bonneau va ser enviat 
a Ontinyent.27

Browley, John: Estudiant de 19 anys, na-
tural de Jarny, de nacionalitat america-
na i residia a París. Va ser detingut el 2 
de juny de 1943 amb un grup format per 
huit joves nord-americans, per la Guàr-
dia Civil de Recasens.28

Calvet, Roger: Estudiant de 19 anys, 
solter i natural de Raimer (França). Va 
ser detingut amb altres tres súbdits 
francesos el 26 de juliol de 1943. Va fu-
gir del tren que el duia a treballar per a 
Alemanya. Va saltar del tren en l’esta-
ció de Boug-Madame i va arribar fins a 
la frontera caminant, passant per Pa-
lau-Aja i arribant fins a Caixans, on va 
ser detingut.29

Candelier, Paul: Solter, de 18 anys, pin-
tor i natural de Nancy. Va travessar la 
frontera amb Joseph Costa.30

Capoumo Rolond, Paul: Estudiant de 
19 anys, natural de Bone (Algèria). Es 
trobava a Marsella durant l’ocupació 
d’Algèria pels aliats. Va passar la fronte-
ra amb Joaquin Segura i  Gabriel Rierra 

plica de que sean puestos en libertad 
vigilada, que no está en las facultades 
de este Gobierno Civil accedir a su pe-
tición, debiendo dirigirse por tanto a la 
Dirección General de Seguridad”23

Les recerques dutes a terme fins a l’actu-
alitat sols m’han permès identificar a 57 
dels confinats. Aquestes persones foren:

Arblade, René: Va ser detingut el 25 
d’agost de 1943, amb Roland Florenty i 
altres dos joves francesos. Tenia 17 anys 
i era barber de professió. El grup pre-
tenia arribar al nord d’Àfrica per incor-
porar-se a l’exèrcit aliat i lluitar contra 
els alemanys. Com la resta dels seus 
companys, amb qui va travessar clan-
destinament la frontera, procedien del 
Departament de Lot.24

Benedet, Eugene: Tenia 19 anys quan 
va ser detingut el 10 de juliol de 1943 
juntament amb el seu amic Lucien Bon-
naves, seminarista amb qui compartia 
els 1.533 francs que els varen intervenir. 
Era solter, natural de Cailhau i residia a 
Beziers. Era llaurador i auxiliar de ferro-
carrils. Va fugir per evitar ser detingut 
pels alemanys i va travessar la fronte-
ra per San Salvador, amb l’ajuda d’un 
guia. Va ser detingut en la carretera de 
Barcelona a San Querico, seguint el se-
güent itinerari evitant zones habitades; 
Camprodon, Ripoll, Sant Joan de les 
Abadesses i Sant Quirico.25

Bonneau, Gilbert: Tenia 21 anys quan ve 
ser detingut. Natural de Lorient i domici-
liat a Monpelier, solter i estudiant. Va ser 
detingut amb Paul Pelison per la Guàrdia 
Civil de Reques. En gener de 1968, des de 
la secretaria del govern Civil de Girona es 
va certificar que “fue detenido por entra-
da clandestina en España e ingresó en 
la prisión del partido de Figueras, el día 
4 de junio de 1943 donde estuvo hasta el 
dia 25 de junio  del mismo año que causó 
baja , siendo trasladado el mismo día e 
ingresado en la Prisión Provincial de Ge-
rona, donde estuvo hasta el día 20 de oc-
tubre del citado año que fue trasladado 
a Onteniente a disposición del Excmo. Sr. 
Gobernador Civil de Valencia”26

tots dos també d’Algèria i d’ascendència 
espanyola. Volia tornar a Algèria traves-
sant la frontera per Ull de Ter. L’últim 
poble francès pel qual passaren va ser 
Escolral i Setcases el primer poble es-
panyol on arribaren.31

Charmetant, Aimé: Estudiant de 19 anys 
natural d’Anyer (França). Va eixir des de 
Cabanasas per a travessar la frontera 
amb Yves George Jacquemain.32

Collin, Albert: Ferroviari de 20 anys, 
solter, natural de Pulligny Departament 
de Meurthe i Mosel·la. Va utilitzar el tren 
fins a Tuïr des d’on va arribar a peu a la 
frontera el 27 de juny de 1943. Detingut 
en Sarrià de Ter el 31 de juliol de 1943. 
Amb ell hi havia altres quatre francesos 
dels quals un, George Emile Perrin, tam-
bé serà enviat a Ontinyent.33

Costa, Joseph: Tenia 19 anys, solter, llau-
rador, natural de Torderes (França). Va 
travessar la frontera amb Paul Cande-
lier de 18 anys que també va ser enviat 
a Ontinyent. El grup estava format per 
altre jove de 18 anys que tots junt viatja-
ren en tren des de Nancy fins a Perpinyà 
i després fins a la frontera, a peu, per a 
passar entre La Bajol i Agullana, essent 
detinguts en Darnius.34

Darne, Marcel: Natural de Ceret (Fran-
ça) solter i obrer vila de 28 anys, de-
tingut a Cantallops per la Guàrdia Civil 

Edifici del Col·legi “Pureza de María” en l’actualitat, antic balneari
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juntament amb 11 francesos més dels 
quals més de la meitat eren de Ceret. 
Serà enviat a Ontinyent juntament amb 
Jean Escoffet que també formava part 
del grup.35

Daudo, Jean: Natural de Dijon (França), 
tenia 20 anys, solter quan va travessar 
la frontera. Pretenia anar a Marroc. Va 
ser detingut el 6 de desembre de 1942 
amb altres quatre joves francesos i un 
belga, els quals es negaren a ser obli-
gats a retornar a França. Varen ser re-
tinguts en el dipòsit municipal de Sant 
Joan de les Abadesses per a ingressar 
en la presó de Girona l’endemà. 36

Droguet, Michel-André:  Transportista, 
natural de Lyon. Tenia 19 anys i va ser 
detingut per la policia Armada de Port-
Bou juntament amb quatre joves més.37

Dumas, Jean Gerard: Detingut en la car-
retera de Ribas a Puigcerdà juntament 
amb altres tres súbdits francesos. Tenia 
19 anys i va ser enviat a Ontinyent amb 
Roger Calvet. Tots tres pretenien arribar 
a l’ambaixada dels estats Units a Barce-
lona per unir-se a les forces del General 
Giraut a Àfrica. Jean Gerard va sortir des 
de Foix fins a arribar a Tour de Carol, a 
peu, des d’on pretenien agafar el tren en 
Cuixans per arribar a Barcelona.38

Escoffet, Jean: Natural de Ceret, solter i 
llaurador. Detingut el 10 de juny de 1943 
per la Guàrdia Civil en Cantallops. Va ser 
enviat a Ontinyent juntament amb Mar-
cel Darné

Ferras, Louis: Va ingressar en la presó 
de Figueres el 31 de maig de 1943. Tenia 
29 anys, solter, químic de professió i na-
tural d’Arlés.39

Florenty, Roland: Va ser detingut, el 25 
d’agost per la zona de Setcases en la 
carretera de Camprodon. Era natural de 
Monterola, del Departament de Lot i resi-
dia en Bease, departament de Dordogne. 
Solter i mecànic d’ofici. En el moment de 
la seua detenció duia en el seu poder 3015 
francs francesos. Anava acompanyat de 
Réne Arblade que també serà conduit a 
Ontinyent. Altres dos joves, Jean Jaques 

Lauxat i Frank Grenegerau, varen ser de-
tinguts amb Roland i Réne. Tots quatre 
manifestaven que havien travessat la 
frontera clandestinament per a arribar al 
nord d’Àfrica per incorporar-se a l’exèrcit 
aliat i lluitar amb els aliats.40

Foucroy, Pierre: Natural de Bologne 
(França) tenia 41 anys quan va ser detin-
gut. Casat i mecànic d’ofici. Va ser detin-
gut per la Guàrdia Civil en la zona de Can-
tallops. Va romandre tancat a la presó de 
Figueres. El Cònsol General d’Alemanya 
per a Espanya es va interessar per ell i 
va demanar al Governador Civil de Gi-
rona el seu alliberament i la provisió de 
documentació necessària per a tornar 
a França. En declaració d’ell mateix va 
manifestar que va travessar la frontera 
perquè volia localitzar el seu fill.41

Garrigue, Lucien: Llaurador de 19 anys, 
natural de Palada (França) i residia a 
Ceret. Forma part d’un grup de cinc jo-
ves més que es varen entregar volun-
tàriament a la comissaria de Figueres. 
Va travessar la frontera per El Petrus. 
Fugien de França per evitar la seua in-
corporació a l’exèrcit.42

Gobrin, Bernard: Parisenc de 18 anys, sol-
ter i torner d’ofici. Va arribar fins a Perpi-
nyà en tren des d’on va travessar la fronte-
ra amb Eugene Grassier, altres francesos 
que va ser enviat a Ontinyent.43

Grassier, Eugene: Natural de Courset 
(França) estudiant de 19 anys, detingut 
amb 8 huit francesos més que varen tra-
vessar la frontera per Pico Tres Termes 
del municipi de la Jonquera. Bernard 
Gobrin, que formava part d’aquest grup, 
també serà enviat a Ontinyent. Tots dos 
utilitzaren un guia i evitaren el pas per 
poblacions habitades. Va fugir per evi-
tar ser traslladats a Alemanya on se’ls 
enviava per a treballar.44

Jacquemain, Ives-Georges: Estudiant 
de 19 anys i natural de Calu i veí d’Anyer. 
Va ser detingut el 28 de juny de 1943. Va 
travessar la frontera amb Aime Char-
metant sortint tots dos des de Cabana-
sas, (França) caminat per la muntanya 
fins a arribar a l’estat espanyol amb la 

intenció d’arribar al consolat americà i 
poder aconseguir la documentació ne-
cessària per a arribar al nord d’Àfrica.45

Langrad, Pierre-Jean: Estudiant de 19 
anys, solter que va travessar la frontera 
amb Paul Monnier. Foren detinguts el 6 
de juliol de 1943. Tots dos foren enviats 
a Ontinyent.46

Lebeau, Jean: Parisenc de 20 anys, me-
cànic de professió que va travessar la 
frontera amb dos súbdits francesos 
més, per Coll d’Ares. Va ser detingut el 
30 de juny de 1943 per la Guàrdia Civil de 
Sant Joan de les Abadesses. Serà enviat 
a Ontinyent amb Roger Parmentier.47

Masson, René: Nord-americà, tenia 41 
anys, casat i d’ofici comptable. Vivia a 
New Yorc en Street 26. L’avió on treba-
llava com observador va ser abatut en 
la zona de Reims-Champage. Formava 
part d’un grup quatre homes detinguts 
a Figueres la nit del 8 al 9 de juliol de 
1943.48

Monnier, Paul: Estudiant de 19 anys, 
solter i natural de Limas (França). Va 
travessar la frontera amb Pierre-Jean 
Langrand amb qui va ser enviat a Onti-
nyent.49

Muxart, Louis: Tenia 19 anys, d’ofici for-
ner i va ser detingut amb els germans 
Roset. Tots tres eren naturals de Perpi-
nyà i varen ser envits a Ontinyent.50

Parent, André: Era natural de Prades 
on residia. Tenia 41 anys i era carabiner 
francès duaner. No disposava de cap 
document en el moment que varen ser 
detinguts als voltants del Santuari de 
Núria. Va travessar la frontera amb Jean 
Caumes, comerciant i Pierre Malaise de 
40 i 45 anys respectivament. Aquest 
últim tenia residència a Madrid i era co-
ronel d’aviació. Tots dos estaven detin-
guts pels alemanys a Perpinyà, d’on va-
ren fugir i travessaren la frontera amb 
André Parent que va fer de guia acom-
panyant als altres dos súbdits france-
sos, perquè no volia cooperar amb els 
alemanys. Varen travessar la frontera 
pel Pic d’Eyne, el 29 de setembre de 
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1943, per a ser ingressats a l’endemà a 
la presó de Girona. 51

Parmentier, Roger: Electricista de 19 
anys natural de Noisy (França), va tra-
vessar la frontera per Coll d’Ares amb 
Jean Lebeau i detingut a Sant Joan de 
les Abadeses el 30 de juny de 1943.52

Parrot, Rogert; Tenia 18 anys, natural 
d’Aulnat, cuiner d’ofici i solter. Residia a 
Lió. Va ser detingut a Figueres el 13 d’abril 
de 1943. Formava part d’un grup de per-
sones de les quals dues eren dones i la 
resta eren homes, sols un tenia 51 anys i 
la resta eren joves entre el 17 i 22 anys.53

Pelisson. Paul: Va ser detingut amb un 
grup de deu súbdits francesos ingres-
sant en la presó de Figures el 4 de juny 
de 1943. Natural de Quarente (França) 
tenia 21 anys, solter i llaurador. Va ser 
enviat a Ontinyent juntament amb Gil-
bert Bonneau i Hipolite Bounaud.54

Perrin, Georges Emile: Tenia 19 anys, 
quincaller, solter de 20 anys, natural de 
Pulligny Departament de Meurthe i Mo-
sel·la. Formava part d’un grup de quatre 
francesos més i foren detinguts quan es 
dirigien a Barcelona per contactar amb 
el consolat americà i marxar a Àfrica del 
nord. Va ser enviat a Ontinyent junta-
ment amb Albert Collins.55

Peterson, Kint: Mecànic, solter i tenia 
19 anys quan va ser detingut amb altres 
joves nord-americans. Era natural de 
París i de nacionalitat americana. Junta-
ment amb John Browlwy va ser enviat a 
Ontinyent.56

Pouget, Valentin: Llaurador. Tenia 20 
anys quan va creuar la frontera amb 
Ferdinand Point, tost dos naturals de 
Tolón. Varen travessar la frontera per 
Perpinyà i Prat de Molló. Disposava de 
1000 francs francesos i la seua intenció 
era arribar al consolat americà per po-
der passar a Àfrica i unir-se als france-
sos lliures.57

Raimond, Jacques: Formava part d’un 
grup de cinc joves majoritàriament del 
departament d’Aude, detinguts per la 

zona de Vilallonga de Ter, en el kilòmetre 
7 de la carretera de Camprodon a Setca-
ses. Igual que la resta dels altres joves, 
manifestava la seua intenció d’arribar al 
nord d’Àfrica per incorporar-se a l’exèr-
cit aliat. Travessaren el territori francès 
sense entrar en cap poble perquè hi 
havia força presència militar alemanya. 
Segons les declaracions del grup que 
formava Jacques, la situació a França 
era molt confusa pel que fa a qüestions 
socials i polítiques, amb escassessat de 
queviures, tot i que desitjaven vèncer a 
l’exèrcit alemany. El grup va ser detingut 
el 4 de juliol de 1943 i enviat en el dipòsit 
municipal de Llanás. Tots cinc ingressa-
ren en la presó provincial de Girona58

Ribes, Georges: Tenia 19 anys quan va 
ser detingut en el terme municipal de 
Salas de Llerca. Era natural de Serra-
llonga (França) i jornaler de professió.59

Risan, Martial: Va ser detingut en l’exprés 
de Port-Bou per no disposar de documen-
tació juntament amb altres quatre cana-
dencs i un iugoslau. Segons l’interrogatori 
que es fa, tenia 46 anys i era natural Gi-
beciere, Alaska, propietari d’unes terres 
i vivia França amb uns familiars. La seua 
intenció era arribar a Algèria per reunir-se 
amb la seua família. Va travessar la fron-
tera amb un guia francès i no disposava 
de documentació per a circular per l’Estat 
Espanyol. Va ser detingut el 7 d’octubre de 
1943 a Vilamalla on va arribar a peu, tra-
vessant la frontera entre El Pertús i Port-
Bou- El dia 20 del mateix mes i any va ser 
enviat a Ontinyent. En l’interrogatori refe-
reix que tenia família a València. Tot i que 
Martial Risan no s’identifica com a militar, 
la resta de detinguts sí que ho posen de 
manifest: Jack Clark, paracaigudista de 
l’exèrcit canadenc; Bob Lagton, sergent 
d’aviació dels aliats; Jean Yves Miriloff, 
tinent pilot dels aliats i Sam Weller, ca-
nadenc i sergent d’aviació metrallador de 
l’exèrcit britànic.60

Roset, Joseph: Forner de 20 anys, solter 
i germà de Louis Roset, detinguts i con-
duïts a Ontinyent. Fugiren de França per 
evitar ser mobilitzats i anar a Alemanya 
a treballar.61

Roset, Louis: Forner de 19 anys, solter, 
natural i veí de Perpinyà, detingut el 6 
d’octubre de 1943. Va travessar la fron-
tera amb el seu germà Joseph Roset i 
Luis Muixart. Marxaren des de Perpi-
nyà, amb tren, fins a Thués. Els acom-
panyava un guia que els va cobrar 6.000 
francs: Seguiren les seues indicacions i 
travessaren la frontera per Ulls de ter-
me municipal de Setcases.62

Sierra, Gabrien: Natural i veí de Sidi 
Bel-Abbes departament d’Oran (Algè-
ria). Estudiant de 19 anys i d’ascendèn-
cia espanyola. Va ser detingut el 7 de ju-
liol de 1943 juntament amb Paul Capuo-
mo i Joaquin Segura63

Grenereau, Frank: Fuster de 20 anys, sol-
ter i veí d’Agon. Va travessar la frontera 
per incorporar-se a l’exèrcit aliat. Va ser 
detingut per la Guàrdia Civil de Llanás.64

La resta de presoners que varen arribar 
a Ontinyent, dels quals a hores d’ara no 
disposem de cap classe de dada, foren: 
Antonio, Roger; Captus, Jaques; Capuo-
mo, Roland Paul; De Fonteaux, Maurice; 
Fabre, Lucien; Faivelay, Gilbert; Grust, 
Marcel; Jurquet, Gabriel-Jean; Leron, 
Pierre; Paytegi, Jean;Pigols, Sauveur; 
Rousseau, Albert; Sanes, Jules; Tromeur, 
Emmanuel; Vargues, Armand; 

A manera de conclusió

Amb aquesta aportació queda evidenci-
ada la presència a la ciutat d’Ontinyent 
d’un espai de confinament i llibertat vi-
gilada ubicat el balneari de la Salut on 
varen romandre, almenys, 57 persones; 
homes, joves amb diferents ocupacions 
i alguns militars pertanyents a l’exèrcit 
aliat que lluitava contra els nazis.

Tot i que Calvet apunta que va haver un 
gerent del Balneari, de nom Jayel, jueu, 
que vivia a València, resta concretar la 
seua identitat i en tot cas esbrinar si 
realment hi havia entre els confinats al 
balneari jueus que fugien dels camps de 
concentració i extermini.

La recerca no es pot considerar con-
closa perquè hi ha 14 persones de les 
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quals no tenim cap informació, la qual 
cosa suposa una tasca més detallada 
als arxius de Girona i Lleida. Tanmateix 
caldria revisar la documentació que hi 
ha a l’Arxiu General de l’Administració 
on sembla que roman, per classificar, 
els documents del Govern Civil de Va-
lència. Caldria estendre aquesta revisió 
a l’Arxiu General Militar de Guadalajara, 
així com a la resta d’arxius de l’Estat Es-
panyol, però també  dels francesos que, 
certament, poden aportar més dades 
respecte del temps que varen roman-
dre confinats al balneari, si alguns d’ells 
s’incorporaren a l’exèrcit aliat, a la resis-
tència, etc.

Una altra qüestió a considerar se centra 
en la presència o no de dones, xiquets 
i malalts en el balneari d’Ontinyent. 
Tanmateix cal tenir en consideració les 
fonts orals alhora de recollir més dades. 
Malgrat tot és un primer pas per recu-
perar altra història recent de la nostra 
ciutat que desconeixíem.

Addenda

Sovint apareixen esdeveniments desco-
neguts i que corren el perill de romandre 
en l’oblit, deixant de formar part de la 
nostra memòria col·lectiva. En aquest 
article s’aporten les primeres dades 
respecte d’un fet en el qual s’identifica 
el Balneari de la Salut, com un espai de 
confinament durant els primers anys del 
franquisme. Formava part de la xarxa 
de camps de concentració franquistes, 
en un moment en què la Segona Guerra 
mundial provoca el desplaçament de 
persones que fugen dels nazis. Un grup 
de 57 persones, majoritàriament france-
sos, seran detinguts i enviats al Balneari 
de la Salut d’Ontinyent per creuar la fron-
tera il·legalment. Els documents conser-
vats a l’AMO, però sobretot als que hi ha 
a l’Arxiu Històric de Girona han generat 
aquest article, considerat com un primer 
pas en el quefer investigador, el qual re-
clama la seua continuació i ampliació. 
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El primer Centro Primario de Higiene Rural con vivienda para el médico de Atzeneta d’Albaida (1954) 

Introducción

Antes de entrar a tratar las cir-
cunstancias específi cas que 
rodearon la creación del primer 

centro de higiene rural de Atzeneta d’Al-
baida, conviene contextualizar a gran-
des rasgos los antecedentes del proble-
ma sanitario de España entre fi nales del 
siglo XIX y principios del XX. 

Ese contexto sociohistórico no difi ere 
signifi cativamente en el plano sanita-
rio a mediados del siglo XX, al menos 
en las zonas rurales, máxime si se tiene 
en cuenta que España salía de una Gue-
rra Civil. El panorama que se describe a 
continuación no resultará extraño, por 
tanto, a quienes nacieron en la década 
de los cuarenta o cincuenta del siglo 
XX, e incluso unas décadas antes; por 
ejemplo, el uso de cartillas de racio-
namiento individual con cupones des-
de 1939 hasta 1952. 

La situación higiénica y sanitaria en Es-
paña, según los higienistas de comien-
zos del siglo XX, era deplorable en el 
ámbito urbano y se agravaba, por moti-
vos obvios, en el rural, con lo cual se pue-
de decir que se trataba de un verdadero 
problema nacional. Las lamentables 
condiciones de vida y también las labo-
rales —comienzo de la industrialización 
y del capitalismo—, no contribuían pre-
cisamente a erradicar problemas endé-
micos arrastrados de épocas anteriores 
como la miseria con el caldo de cultivo 
de la tuberculosis, sífi lis, prostitución, 
insalubridad, calidad de las aguas, palu-
dismo, etc., que repercutían sobre todo 
en el incremento de la mortalidad infan-
til. Esta última recuperaría la tendencia 
a la disminución a partir de 1945, princi-
palmente por la disminución de las en-
fermedades infecciosas. 

La esperanza de vida diferenciaba a las 
clases pudientes (58 años) de las humil-
des (30 años), y había que “desvincular, 
des enfeudar, descastar el Poder” (Mu-
ñoz de Antuñano, 1921:31), palabras les 
resultarán familiares y actuales. Los ex-
pertos explican que las lentas mejoras 
en el ámbito socio-sanitario se aprecian 
primero en el ámbito urbano, y más tar-
de en el rural. En el origen de los males 
se encuentran las grandes desigualda-
des sociales. Para modifi car el statu 
quo, el movimiento regeneracionista1

propugnó un discurso higiénico-moral 
como instrumento de cambio que se 
plasmaría en la mejora de las condicio-
nes higiénicas de las viviendas, sobre 
todo de la rural, cuyas características 
principales eran: 

[…] suele tener dos pisos: el superior, 
y la planta baja, compuesta de dos 
departamentos, utilizándose uno 
para comedor, cocina y depósito de 
los aperos de labranza, y el otro de 

cuadra […]; si subís, encontraréis dos 
o tres lóbregas habitaciones, y dos 
únicas y míseras camas, una para 
dormir los padres, y en la otra to-
dos los demás hijos [...], las ventanas 
suelen ser reducidas, y en invierno 
permanecen casi siempre cerradas 
[...]; el retrete o no existe, o está en 
comunicación directa con el dormi-
torio, y en voladizo para verter sobre 
el estercolero; en donde el estiércol, 
fermentando, aromatiza a los habi-
tantes. Además, éstos aspiran, el aire 
enrarecido por la respiración y secre-
ciones del ganado, que penetran en la 
habitación, que es templada con esta 
calefacción insana.

(Membrillera 1921:24-25)

Los responsables últimos de la precaria 
y lamentable situación española eran los 
poderes públicos que no ponían los me-
dios necesarios para atajar el problema. 

El primer Centro Primario de Higiene Rural 
con vivienda para el médico de Atzeneta 
d’Albaida (1954) 
Bartolomé Sanz Albiñana  Doctor en Filologia Anglesa, Catedràtic ES IES Cotes Baixes-Alcoi

Centre de salut  acabat el 15 juny 2019 
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A esto se unía la falta de formación de 
la población —incultura y falta de mo-
ralidad— en un Estado que no entendía 
que el derecho a la salud era un derecho 
fundamental de las personas, como lo 
entendían países más avanzados.

A principios del siglo XX España tiene 
entre 19 y 20 millones de habitantes. La 
tasa de natalidad es de 30.5 por 1000 
habitantes, y la de mortalidad, de 22 por 
cada 1000 habitantes —muy acentua-
da en las edades de 0-5 años—. Nacían 
más varones que mujeres, y también 
morían más varones. Las principales 
causas de muerte eran por este orden: 
diarrea, hemorragias, enfermedades 
del corazón, tuberculosis y bronquitis 
agudas. En el primer decenio del siglo 
España supera tanto en natalidad como 
en mortalidad a los países de su entor-
no. Entre las causas de enfermedad que 
superamos a otras naciones están las 
siguientes: fiebres tifoideas, viruela, sa-
rampión, gripe, meningitis, bronquitis, 
etc. La curva de mortalidad recuperó su 
tendencia decreciente a partir de 1945. 

Prueba de los esfuerzos realizados para 
detener las enfermedades es la apro-
bación del RD de 10 de enero de 1919 de 
prevención de enfermedades contagio-
sas y varios proyectos de ley entre 1914 
y 1922. La pandemia de gripe de 1918-
1919 “puso de relieve la precariedad de 
las instituciones sanitarias y sociales 
de nuestro país”, según Porras Gallo 
(1994:159-183).

Desconozco si los integrantes de la Ge-
neración del 98, que pusieron el dedo 
en la llaga de todo lo que iba mal en 
España, pero no fueron capaces de dar 
soluciones a nada, también se fijaron en 
la situación sanitaria del país y en el ni-
vel desigualdades reinante y si llegaron 
a hacer propuestas sobre cómo acabar 
con la miseria de los ciudadanos, cómo 
dar respuesta a los desafíos del campo, 
cómo proporcionar una vivienda digna, 
y abastecer de agua potable a las po-
blaciones. Y como uno de los proble-
mas sanitarios estaba relacionado con 
las condiciones de salubridad calidad 
del agua, por los mismos años, y con el 

fin de evitar epidemias y transmisión 
de enfermedades infecciosas, muchos 
ayuntamientos procedieron a la instala-
ción de aguas potables a domicilio.

Con el fin de remediar los problemas 
socio-sanitarios de la población los 
higienistas propusieron una serie de 
medidas conducentes a mejorar las 
condiciones y estilo de vida de la po-
blación: educación-moralización de la 
población, saneamiento del medio y 
medidas legislativas. Con el paso del 
tiempo, los condicionantes socioeconó-
micos específicos de la población rural 
hicieron necesaria la dotación de una 
serie de infraestructuras básicas como 
los actuales Centros de Salud, cuyos 
antecedentes remotos son los Centros 
de Higiene Rural de mediados de siglo, 
en los que el médico estaba práctica-
mente de servicio las veinticuatro horas 
del día. Estos Centros de Higiene Rural 
con vivienda para el médico, suponían 
un gran avance, ya que los profesionales 
podían atender a los enfermos en mejo-
res condiciones al disponer in situ de los 
instrumentos básicos para su actividad. 
Parafraseando al astronauta Neil Arm-
strong, podríamos decir que esos Cen-
tros de Higiene Rural eran un pequeño 
paso para cada población, pero un gran 
salto para la sanidad.

Acabada la Guerra Civil, la Sanidad 
maternal e infantil siguió las mismas 
líneas programáticas republicanas, in-
cluyendo la atención a las embarazadas, 
y ensanchó asimismo la atención de la 
ciencia preventiva y profiláctica de la 
puericultura hasta alcanzar su máxima 
expresión a mediados de los años 50. 

Los estragos de la Guerra Civil dejaron 
una secuela de pobreza durante la post-
guerra que arrastraron a la sociedad 
española al iniciarse los años cuarenta 
a una situación social y sanitaria muy 
deteriorada y que se mantuvo durante 
el primer quinquenio, después del cual 
comenzó a mejorar paulatinamente. 

Además del hambre, se produjo la ree-
mergencia del paludismo, la viruela, 
la di½eria, el tifus exantemático, el in-

cremento de la mortalidad infantil, la 
tuberculosis o la fiebre tifoidea en rela-
ción con el deterioro de las condiciones 
de vida, que afectó especialmente a las 
clases trabajadoras y que se manifestó 
por las carencias alimenticias. 

La epidemia de tifus en  1941 alcanzó 
prácticamente a toda España. En el 
año  1947, aumenta la preocupación de 
las autoridades sanitarias por la polio-
mielitis debido a su difusión en España 
y en el mundo. En el año  1950, ante el 
alarmante aumento de casos de polio-
mielitis, se crea una Junta para la lucha 
contra la enfermedad y se ponen en 
marcha las campañas de vacunación 
antipoliomielítica por vía oral gratuita. 
Las primeras campañas de vacunación 
antipoliomielítica oral, que comenzaron 
en  1963-64, tuvieron una cobertura su-
perior al 95% de los niños.

En  1965 se incorpora la vacunación de 
di½eria, tétanos y tos ferina (DTPa). 
En  1975 se implanta un calendario de 
vacunación infantil con la finalidad de 
que las vacunaciones se realicen de 
forma continuada y de que mejoren las 
coberturas. El establecimiento de estas 
campañas tiene una gran influencia en 
la disminución de las tasas de mortali-
dad y morbilidad especifica por estas 
enfermedades.

Estos son a grandes rasgos los antece-
dentes socio-sanitarios reinantes en 
nuestro país cuando a partir de media-
dos del siglo XX hacen su aparición en 
la mayoría de poblaciones de nuestra 
comarca los Centros de Higiene Rural 
con vivienda para el médico que, con el 
paso del tiempo, se transformarían en 
los actuales Centros de Salud.

Gestiones para la construcción del 
Centro Primario de Higiene Rural con 
vivienda para el médico (1954)

Para este artículo rescato un legajo del 
variopinto legado del exsecretario de 
Administración Local Juan Bta. Roses 
Ballester (Atzeneta, 1901-1977). Lleva 
por título “Expediente conteniendo 
todos los acuerdos del Ayuntamiento 
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a la Diputación Provincial la cantidad de 
88.578´81 pesetas “a amortizar en vein-
te anualidades”.

Desconozco la fecha exacta de la inau-
guración de ese primer “Centro Prima-
rio de Higiene Rural con vivienda para 
el médico”, pero he podido localizar una 
foto del edificio original de alrededor de 
1955. Aunque no resido en Atzeneta y no 
me beneficio de los servicios de los pro-
fesionales de la sanidad pública local, 
he conocido a todos los médicos desde 
Juan Antonio Monzó hasta Juan Manuel 
Francés. Y, por motivos que no vienen al 
caso, también conocí a la viuda de Sal-
vador Rocher en 1995. Recuerdo perfec-
tamente que el último médico que hizo 
uso de la vivienda del Centro de Salud 
fue Salvador Gasull, que residió allí has-
ta 1994 en lo que se conocía como Casa 
del Médico, año en que se convirtió en 
Centro de Consulta Médica y Servicio 
de ATS (Centro de Salud Municipal).

En 2003 el centro sufrió una nueva re-
modelación acogiéndose al Programa 
d´Adequació de Consultors Mèdics 
Municipals d´Atenció Primaria 2003. 

Sin perder de vista las palabras del his-
toriador británico a las que antes me 
he referido, creo que el pueblo debería 
recordar con gratitud la labor realizada 

relacionados con la construcción del 
Centro Primario de Higiene Rural con 
vivienda para el médico”.

Se trata de un documento que ya cono-
cía desde 1977 y que el azar ha hecho que 
vea la luz ahora, después de reposar ale-
targado muchos años. Aprovechando la 
ocasión de la remodelación del Centro 
Auxiliar de Atzeneta,2 estimo pertinen-
te poner en conocimiento público los 
pasos dados para la construcción de 
aquel primer Centro Primario de Higie-
ne Rural ya que revisten interés para la 
historia contemporánea local. 

Cuando doy una vuelta por el pueblo y 
observo sus edificios públicos, pienso 
en las palabras del historiador británico 
G. M. Trevelyan (1876-1962): 

La poesía de la historia se basa en el 
hecho casi milagroso de que una vez, 
en esta tierra, una vez, en este terreno 
familiar, caminaron otros hombres y 
mujeres, tan reales como nosotros lo 
somos hoy, pensando en sus propios 
pensamientos, dominados por sus 
propias pasiones, pero ahora todo se 
ha ido, una generación se desvaneció 
en otra, desapareció tan completa-
mente como nosotros mismos pronto 
habremos desaparecido, como fan-
tasmas con el canto del gallo.

En el caso concreto del edificio que 
nos ocupa, la historia es la siguiente. 
Ante un escrito del gobernador civil 
de la provincia en el que preguntaba al 
Ayuntamiento si estaba interesado en 
acogerse al “Plan de Construcciones de 
Centros de Higiene Rural, con vivienda 
para médico de 1954”, el Ayuntamiento, 
en sesión ordinaria celebrada el 15 de 
enero de 1954,3 acuerda por unanimi-
dad acogerse al mencionado plan, y se 
faculta al presidente y secretario de la 
corporación municipal, Vicente García 
Benavent y Juan Bta. Roses Ballester, 
respectivamente, para que se realicen 
las gestiones oportunas ante la Dele-
gación de Regiones Devastadas para la 
elección del proyecto más adecuado y 
conveniente a las necesidades y posibi-
lidades del municipio.

Un mes después, reunida la corporación 
municipal, se informa de que, una vez 
realizadas las gestiones acordadas y 
vistos los diferentes proyectos, el más 
adecuado era el señalado con el número 
tres, con un presupuesto de unas ciento 
cincuenta mil pesetas. El Ayuntamien-
to acuerda acogerse a dicho proyecto 
dentro de ese año, “comprometiéndose 
para ello [a] aportar el solar necesario”.

En marzo de ese año el presidente de 
la corporación informó de la entrevista 
mantenida con el dueño del solar elegi-
do, José Ripoll Ases, quien en principio 
mostró su reticencia a ceder esos te-
rrenos, “resistencia que fue vencida al 
hacerle comprender los beneficios, ya 
que están situados en el centro de la 
población”. Finalmente se acordó en dos 
mil quinientas pesetas el valor de los te-
rrenos necesarios para esta edificación.

Transcurrido menos de medio año, el 
presidente de la corporación municipal, 
en sesión extraordinaria, informa de “la 
carencia de medios económicos para 
hacer frente a la aportación” que le co-
rrespondía al Ayuntamiento para la cita-
da construcción, por lo cual se acuerda 
solicitar a la Diputación Provincial “el 
auxilio financiero de la cantidad necesa-
ria para el pago del solar y de la aporta-
ción en metálico”. Se quedó en solicitar 

Casa del médico  hacia 1955
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to el desconocimiento general de que 
en cualquier institución u organismo pú-
blicos todo es público, como, por ejem-
plo, la relación nominal de los funciona-
rios públicos y su periodo de destino. A 
veces, debido a la falta de colaboración 
de las instituciones implicadas resulta 
muy complejo llevar a cabo investiga-
ciones que resultarían interesantes y 
significativas para los habitantes de 
una población.

Mientras continúo indagando ese lista-
do completo —nunca hay que desistir 
ante ninguna empresa—, la que sigue 
es una relación aproximada de los mé-
dicos que han pasado por Atzeneta des-
de los años cincuenta del siglo pasado, 
facilitada por los  vecinos de la pobla-
ción: Ricardo Rico, Antonio Sanz, Isidro 
Vizcaíno Vallés, Salvador Rocher,  Juan 
Antonio Monzó, Salvador Aubán, Álvaro 
Bonet, Nayel Ahmad Kasem, Salvador 
Gasull y  Juan  Manuel Francés.6

Como vemos, las personas pasan, pero 
los edificios públicos permanecen en el 
tiempo —unos sufren transformacio-
nes continuando en el emplazamiento 
original, otros se trasladan a nuevos 
espacios por diferentes motivos—. 
Las escuelas no son de los maestros, 
las parroquias no son propiedad de los 
obispos ni de los párrocos, las casas 

por todos los médicos destinados en lo 
que hoy es el Centre de Salut y también 
a los anteriores, cuyos nombres hemos 
olvidado. Sin embargo, a mí no deja de 
sorprenderme que, en plena Era Digital, 
rodeados de ordenadores y smartpho-
nes, a uno le resulte imposible obtener 
la relación completa de los médicos 
destinados en Atzeneta a lo largo del 
tiempo. He solicitado por escrito la in-
formación al Ayuntamiento de Atzeneta 
d’Albaida, al Colegio Oficial de Médicos 
de Valencia, a la Cátedra de Historia de 
la Medicina de la Universidad de Valen-
cia, al Museo de Historia de la Medicina, 
a la Biblioteca Historicomédica «Vicent 
Peset Llorca»,4 al Servei Valencià de 
Salut, a la Conselleria de Sanitat, a la 
Diputación Provincial de Valencia, a va-
rios médicos, a médicos amigos de mi 
promoción del Instituto de Enseñanza 
Media de Albaida,5 etc. 

Algunas instituciones/organismos acos-
tumbran, sistemáticamente, a no con-
testar escritos; otros contestan adu-
ciendo que no han tenido tiempo de or-
ganizar los fondos de los que disponen; 
otros lamentan no poder ayudar con el 
tipo de información solicitada; otros 
se escudan en la ley de protección de 
datos. Esta última es una ley a la que se 
acude con frecuencia cuando no se sabe 
por dónde salir y que pone de manifies-

consistoriales no pertenecen a las cor-
poraciones municipales de turno ni a 
sus funcionarios. Todos esos inmuebles 
pertenecen al pueblo; por tanto, los que 
los ocupan lo hacen de forma temporal, 
interinamente: unos porque han ganado 
una oposición pública en igualdad de 
condiciones, otros porque son nombra-
dos por una autoridad superior, otros 
porque son elegidos en elecciones pe-
riódicas, etc. A todos les caracteriza la 
temporalidad. No lo olvidemos. Y a to-
dos nos corresponde cuidarlos y respe-
tarlos como si fueran nuestras propias 
viviendas porque se construyen y remo-
delan con nuestros impuestos. 

Las normas de convivencia nos enseñan 
desde pequeños a respetarnos unos a 
otros aunque no pensemos igual. Y las 
normas cívicas aprendidas primero en 
casa, y luego reforzadas en la escuela, 
deben enseñarnos a respetar lo ajeno, 
lo público, lo que es de todos y de nadie 
en concreto. Cuando viajo al extranjero y 
veo las calles limpias, los paseos sin ex-
crementos caninos y los edificios públi-
cos sin pintadas, llego a la conclusión de 
que aún nos queda mucho por aprender. 

No olvidemos tampoco que todo lo que 
disfrutamos en el presente hemos de 
dejarlo a las generaciones venideras en 
el mejor estado: ojalá todos los edificios 
de uso diario, semanal o periódico se 
vayan renovando, no por efecto del van-
dalismo sino por su buen uso o porque 
quedan desfasados: será buena señal. 

Recuerdo que en mi edad escolar me 
impresionaban aquellos pupitres de 
madera manchados accidentalmente 
de tinta: pensaba que incluso mi padre 
(1919-1999) se habría sentado en ellos, 
así que yo procuraba no mancharlos 
más pensando entonces, no en las ge-
neraciones futuras, sino en algo más 
inmediato: la reprimenda, seguida de 
la “espardenyada al cul” que mi madre 
o abuela, desconocedoras de que el 
castigo corporal era una salvajada, me 
podrían propinar. 

También recuerdo que cuando me lleva-
ban a la consulta del médico en mi pue-

Centre de salut. Atzeneta d’Albaida (Valencia), 1994
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blo natal, l’Olleria, unas veces estaba en 
casa de un particular, otro año estaba 
en el colegio de las monjas, otro, en una 
dependencia del ayuntamiento, al si-
guiente en la CENS o en la Hermandad 
Sindical de Labradores, donde yo me 
extasiaba contemplando los ubicuos 
retratos de Franco y José Antonio, y me 
rascaba la cabeza dándole vueltas a qué 
demonios equivaldrían las siglas JONS. 
Aún hoy continúo dándole vueltas so-
bre qué significaría aquello de Junta de 
Ofensiva Nacional Sindicalista.

Mi primer recuerdo de un centro prima-
rio de higiene rural con vivienda para 
médico, en toda regla —con sala de 
espera incluida —, va asociado a una 

visita en la que mi madre me lleva a la 
consulta del doctor Rafael Palop Ar-
gente, a finales de los años cincuenta en 
l´Olleria, y le dice: “Mírele la garganta”, a 
lo que el médico, tras hacerme decir el 
“Agh” de rigor, le indica a mi madre que 
me tienen que operar de amígdalas —
una operación que estaba muy en boga 
entonces—. Me operaron en la Caixa 
de Xàtiva —en una esquina de la plaza 
del Españoleto— a cuyo quirófano en-
tré solito con una toalla al hombro que 
mi madre traía de casa, como un torero 
que hace el paseíllo. Tras la operación, 
me llevaron al Antiguo Hospital Real, 
frente a La Seu, donde pasé una noche. 
Recuerdo que una monja con aspecto 
extraterrestre —llevaba unas alas blan-

cas almidonadas, incrustadas en la ca-
beza— me trajo un cucurucho de helado 
a media tarde para calmar la sed.

Aquel sí que era un tiempo inolvidable 
en el que el cura, el médico, el maestro, 
el alcalde y el boticario —parte de las 
“fuerzas vivas” de cualquier pueblo— 
concentraban más poder que el que 
toda la familia patriarcal hubiera podido 
heredar de generación en generación, 
poder que, dicho sea de paso, el fran-
quismo tácitamente les había otorgado 
para honor y gloria del Movimiento y 
para frustración reprimida de los espa-
ñolitos que venían al mundo.
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Notas

1. El impulsor de las ideas regeneracionistas fue  
Joaquín Costa (1846-1911).
2. Las obras de remodelación del Centre de 
Salut comenzaron a finales de 2018 y finaliza-
ron el 15 junio de 2019. Un año exacto después, 
el 15 de junio de 2020, el centro se ha abierto 
al público.
3. Los números de folio sucesivos hacen refe-
rencia a los del Libro de Actas de Sesiones del 
Ayuntamiento de Atzeneta d´Albaida (1954).
4. Agradezco a Pilar Aguiló Lúcia el esfuerzo 
realizado por intentar recabar por múltiples 
medios la información solicitada.
5. Gracias a Marcelino Canet (SAMU), que me 
ha facilitado contactos a los que acudir en bus-
ca de información.
6. El médico titular actual es José Ordiñana 
Sanchis, desde octubre de 2019. Lara Sanchis  
Montoro ha prestado sus servicios durante los 
veranos de 2019 y 2020.

Resumen
Situación socio-sanitaria a mediados del siglo 
XX y gestiones y dificultades para la construc-
ción del primer Centro Primario de Higiene Ru-
ral d´Atzeneta d´Albaida en 1954. 
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Durant quatre anys consecutius, 
abastant des de de l’any 1600 fi ns 
al 1950, el fenomen de l’exposició, 

la problemàtica dels expòsits, la legisla-
ció que ha girat entorn d’ells… ha me-
rescut la meua atenció, per ser un factor 
demogràfi c i social important que ens 
ha afectat fi ns a dates molt recents.

El present treball, i últim sobre el tema, 
se centra en la primera mitat del segle 
XX, època en què les taxes de mortali-
tat i  l’abandó de la població infantil con-
tinuen sent elevades, la situació econò-
mica i higiènico-sanitària, defi cients; la 
dona i el xiquet, els grups socials més 
desfavorits, travessen moments com-
plicats, i continua, en defi nitiva, existint, 
prenent les paraules d’Álvarez Santaló 
“el despilfarro demográfi co”, que de-
terminarà i infl uirà  necessàriament en 
l’evolució dels efectius poblacionistes 
del nostre país.

Durant els quasi quatre segles que van 
des de fi nals del  XVI a la segona mitat 
del XX, que no és ni molt menys el perío-
de complet de l’abandó modern i con-
temporani, el número acumulat d’expò-
sits que es van conduir a les incluses 
espanyoles, i van ser inscrits en elles, 
aconsegueix una xifra una mica superior 
als cinc milions, sense comptar la mor-
talitat esdevinguda des del lloc de 
l’abandó del xiquet fi ns a la seua arriba-
da al  torn  i el seu registre en la institu-
ció. Era l’anomenada,“mortalidad en 
tránsito”,que per les condicions en què 
es realitzava el viatge i les denúncies de 
l’època, era elevadíssima. Referint-se a 
este infl at volum diu Álvarez Santaló1:
“Los expósitos han merecido la aten-
ción de los historiadores precisamente 
por su impresionante volumen, una  
masa impresionante y común, un des-
hecho social, inquietante al menos, que, 

El metge Tolosa i Latour

año tras año, con monótona miseria, 
cada ciudad, cada villa, va segregando 
impertérrita”. 

Tot al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX I 
primera mitat  del segle XX, en la Casa 
de Bords de València  foren registrats 
un total de 123.986 xiquets.

Fet l’estudi dels segles anteriors, què 
pot aportar de nou el present estudi? 
Quines diferències podem trobar en  la 
primera mitat  del segle XX respecte de 
les anteriors publicacions? Quins canvis 
signifi catius trobem en la primera mitat 
del segle XX, que el fan ser diferent a les 
anteriors centúries? Respondre estes 
preguntes és el repte d’este article.

1.- Nova visió de la infància: novetats i 
nou sistema assistencial

En l’últim terç del segle XIX i, especial-
ment en les primeres dècades del se-
gle XX, despertaran, al nostre país, la 
consciència i la sensibilitat social cap 
a la infància, que unides a les condici-
ons de vida que l’envoltaven, i després 
d’un procés de maduració i progressiva 
mentalització de la necessitat de les 
reformes socials per part de les classes 
burgeses, s’inicia un canvi de mentalitat 
dels poders públics, que suscitaran, per 
part dels reformadors, un ritme d’inter-
vencions protectores desconegudes 
fi ns aleshores. El  canvi en la visió de la 
infància i els xiquets, fonamentalment, 
adquireixen una personalitat pròpia 
i un  interès prioritari des del punt de 
vista mèdic, higiènic, pedagògic i moral. 
Moralistes i metges es van comprome-
tre a intervindre en la vida infantil per a 
abordar estes necessitats, sent, la mor-
talitat d’este grup social, el problema 
més greu que suposava un cost anual 
incalculable per a l’economia nacional 

que llastrava el creixement; impulsa-
ran el naixement de lleis modernes de 
protecció a la infància, una medicina 
específi ca per als xiquets i desenvolu-
paran un gir en la política estatal sobre 
benefi cència. “La llei Tolosa” de 1904, 
exemple del canvi de mentalitat, tenia 
com a fi nalitat la protecció física i moral 
dels xiquets abandonats menors de deu 
anys i es va centrar sobretot en la regu-
lació i control de la lactància mercenà-
ria. Esta llei va suposar un signifi catiu 
avanç, refl ex de la sensibilitat que s’es-
tava despertant en la societat respecte 
dels xiquets marginats.

Els poders públics, l’Estat, prendran 
les regnes d’esta problemàtica. Des de 
mitjan segle XIX fi ns a començament 
de la guerra civil, Espanya coneixerà 
els moments de transformació més im-
portants de la història, en demografi a, 
economia i política, assistint al trànsit 
de la Caritat privada a la Benefi cèn-
cia Estatal, que va desarticular el vell 
sistema assistencial de l’Antic Règim, 
inaugurant una època coneguda com la 
d’Acció Social.  La intervenció estatal es 
va veure reforçada, als països catòlics, 
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en l’àmbit polític, social i econòmic i la 
seua incidència en la població expòsita, 
tant a nivell general, com a particular : la 
Vall d’Albaida, objectiu fonamental del 
present treball.

La història d’Espanya del segle XX co-
mença després de la derrota militar de 
1898, enfront d’ E.E.UU, que suposa la 
pèrdua de Cuba, Puerto Rico i Filipines 
i el començament del regnat d’Alfons 
XIII (1902-1931). En estos primers anys, 
a la pèrdua de les colònies, es va unir 
una severa crisi provocada per una 
successió de males collites en un país 
eminentment agrícola i escassament 
industrialitzat. També se succeiran, en 
este primer terç de segle, períodes de 
bonança,  però la conjunció de la crisi 
econòmica, social i política dels anys 30, 
desembocaran en  la proclamació de la 
2a República en 1931 i la perduració dels 
confl ictes, en una cruenta  guerra civil 
(1936-1939),  la fi  de la qual, marcarà 
l’inici de la Dictadura del general Franco 
que perdurarà fi ns a 1975.

Quins caràcters presenta la població 
espanyola en esta primera mitat de  se-
gle? La població mai és aliena a les fl uc-
tuacions que l’emboliquen i enquadren.

2.2.-Al començament del segle XX, la 
població espanyola presentava uns pa-
ràmetres que l’allunyaven, i molt, dels 
països desenvolupats d’Europa, però 
amb el descens de la mortalitat, la po-
blació espanyola va créixer a un ritme 
superior al de la resta d’Europa, pas-
sant de 18.616.630 habitants en 1900 a 
28.117.873 en 1950. Este espectacular 
augment es va deure, com he assenya-
lat, al descens de la mortalitat. En 1900  
morien a Espanya 29 persones de cada 
mil i  es va anar reduint de quinquenni en 
quinquenni fi ns a arribar a 10 persones 
per cada mil  en 1950.

2.3.-Encara que continua predominant 
la població agrària, hi ha un augment 
signifi catiu de la població industrial i 
de serveis a les ciutats més importants, 
amb una acusada polarització de clas-
ses entre l’alta burgesia, la classe mit-
jana i el proletariat, que sobreviu amb 
unes condicions molt dures de treball, 

amb la publicació de l’encíclica Rerum 
Novarum (1891), pel seu suport explícit 
a la intervenció de l’estat en la regulació 
social, a través de la legislació laboral.

Per al cas concret dels expòsits, com a 
col·lectiu tradicional, el nou sistema as-
sistencial  va aportar una codifi cació es-
pecífi ca que va buscar l’ampliació de la 
cobertura d’institucions a tot el territori 
nacional així com la complementació de 
funcions a través de la instal·lació de 
maternitats. 

No ha de semblar-nos llunyana la pro-
blemàtica dels expòsits, no sols perquè 
els últims que van arribar són de temps 
recents, i encara viuen entre nosaltres, 
sinó perquè en totes les ciutats més 
importants del nostre país, s’han con-
servat i mantenen els espais que els van 
albergar o,  al nomenclàtor de carrers, 
el nom d’alguna institució relacionada 
amb ells.

Esta llarga i dolorosa història va tin-
dre, al mateix temps, conseqüències 
positives. L’experiència acumulada, 
l’estudi de la relació de diversos fac-
tors i la seua incidència negativa en la 
població inclusa i l’anàlisi dels errors 
comesos durant tants anys en estos 
centres de reclusió, van contribuir a les 
millores en el tracte d’altres xiquets o 
a la generalitat de la infància i de les 
seues mares. Els expòsits, doncs, van 
fer contribucions essencials al desen-
volupament de la medicina i la higiene 
infantil, ja que  eren l’àmbit privilegiat 
d’observació de la patologia de la in-
fància, convertint-se, de fet, en objecte 
d’experimentació de mesures profi làc-
tiques i de nous mètodes de criança, 
en unes incluses amb nous esquemes 
organitzatius i administratius, rígida-
ment controlats. 

Amb la perspectiva que ofereix  l’estudi 
continuat de quatre segles del món de 
l’expòsit, Lola Valverde  distingueix tres 
models de Casa de Bords que es corres-
ponen a tres tipus diferents de societat:

a) La Inclusa de l’Antic Règim: Abasta-
ria els segles XVI-XVII i part del XVIII. 
La inclusa és un depòsit de xiquets que 
viuen al marge de la societat i serveix 
perquè amb ell s’exercite la caritat. L’ex-
posició no és numèricament alarmant 
i sí socialment admesa com a normal i 
necessària. La mortalitat és acceptada 
i ni s’analitza ni relaciona amb les seues 
causes. L’expòsit no sols és un marginat 
real sinó legal.

b) La Inclusa de transició: És la que es 
dóna en la crisi de l’Antic Règim. L’aug-
ment espectacular de les exposicions, 
de la mortalitat i la situació caòtica 
que presenten els establiments, són 
paral·lels al naixement del pensament 
científi c i racionalista. En este model 
de borderia es tracta, sobretot, de sal-
var vides que la Pàtria necessita per al  
seu engrandiment; però només són re-
formes parcials, sense un plantejament 
global del problema.

c) La nova Inclusa o la Inclusa de la 
burgesia: Respon, per la seua organit-
zació i per la racionalització de la seua 
administració, als criteris del capitalis-
me naixent. Es van superant, lentament, 
els problemes de la mortalitat dels 
xiquets, paral·lelament als avanços de 
la Medicina, però la industrialització 
plantejarà  situacions econòmiques i so-
cials entre les capes polaritzades  que  
tindrà el seu refl ex en la il·legitimitat, en 
els abandons i en les incluses. En esta 
nova inclusa apareix, com a element 
quasi nou i important, la preocupació 
per l’educació de l’expòsit, amb possibi-
litats que este s’integre en el cos social 
segons les seues capacitats i aptituds.

2.- Context socioeconòmicopolític d’Es-
panya  en la primera mitat del segle XX

El present treball se centra en la prime-
ra mitat  de segle, marcat per la seua 
constant confl ictivitat, profunds canvis 
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A partir dels primers anys del segle, la 
natalitat i la mortalitat inicien una ten-
dència descendent, tot exceptuant els 
dos moments de recrudescència de la 
mortalitat deguts a l’epidèmia de grip 
del 1918 i a la guerra civil de 1936-39. 

 Així  i tot, la població valenciana experi-
menta un creixement, de 1.587.533 hbs 
en 1900, a 2.307.068 en 1950, degut, fo-
namentalment a un descens de la mor-
talitat i un augment de la immigració es-
pecialment en la dècada  de 1920-1930.

I, precisament, en este context, centre 
l’estudi dels expòsits en la primera mi-
tat  del segle XX.

3. L’Hospital General i la inclusa de Va-
lència: 1878-1939

A Espanya, les Diputacions Provincials 
van tindre el seu origen en la Constitu-
ció  Espanyola de 1812. La Diputació de 
València, superats diversos avatars po-
lítics de l’època, inicia la seua trajectòria 
en 1833, amb la fi nalitat de contribuir 
a  millorar els interessos comuns de la 
província. Des de 1848, amb l’aprovació 
de la llei de Benefi cència, la Diputació 
va passar a gestionar l’assistència be-
nefi co-sanitària de la província  i és, a 
partir d’aleshores  quan institucions em-
blemàtiques, com la Casa de Misericòr-
dia, la Casa de Benefi cència, el Sanatori 
Psiquiàtric i l’Hospital General, que ha-
via ja iniciat la seua marxa en 1512, i els 
orígens de la qual es remunten a l’Hospi-

Arxiu digital biblioteca valenciana.

tal “dels folls i ignoscents” que fra Juan 
Gilabert Jofré va fundar en 1410, foren 
controlades per ella.

Durant les primeres dècades del segle 
XX, l’Hospital General de València va 
experimentar una gran transformació, 
no sols en la seua estructura interna, 
sinó també en la seua funció social. El 
vell edifi ci de l’hospital renaixentista 
va començar a albergar infermeries i 
policlíniques de diferents especialitats. 
L’arquitectura del vell hospital va haver 
de ser substituïda per altres edifi cis on 
nous laboratoris, quiròfans, sales de 
malalts  van obrir les portes de  l’ano-
menat hospital d’especialitats. L’Hospi-
tal General, doncs, va passar de ser un 
centre d’atenció social i sanitària a un 
centre d’especialitats mèdiques, capaç 
d’introduir innovacions tecnològiques. 
El nou valor de la salut com a dret ciu-
tadà va confi gurar una xarxa d’institu-
cions sanitàries, de caràcter preventiu i 
assistencial que va impulsar un canvi en 
l’atenció sanitària, més professionalit-
zada i tècnica.

I dins de l’hospital, es trobava la inclusa, 
que continuaria acollint a milers de xi-
quets abandonats, sent la fi  primordial 
la criança dels expòsits de la ciutat i la 
seua província i altres expòsits vinguts 
d’altres províncies.

La Inclusa, com en segles anteriors, es 
regia per constitucions/reglaments, els 
quals recollien tots els aspectes relaci-
onats amb ingrès, lactància, adopció i 

una dieta pobra, males condicions higiè-
niques i sanitàries.

2.4.- Increment important  de la pobla-
ció urbana durant les primeres dècades 
del segle XX, a causa de la migració 
llauradora de les àrees més pròximes a 
les ciutats. Molts d’estos migrants van 
ser dones que van trobar ocupació en 
els nous establiments fabrils o tallers 
artesanals i, les més, es va emprar en 
el servei domèstic. Molts pares llaura-
dors, afi rma Catalina Reyes,  preferien 
lliurar les seues fi lles com a serventes, 
amb la condició de no veure-les empra-
des en fàbriques, que associaven a lli-
bertinatge i perdició.

Des de l’Exposició Regional de 1909 a la 
proclamació de la República en 1931, el 
País Valencià, si bé, no és aliè a la crisi del 
sistema monàrquic espanyol amb les re-
percussions que allò comporta, a les crisis 
econòmiques que afectaren a l’Estat Es-
panyol, no és menys cert que l’economia 
valenciana continua la seua expansió, 
basada en els productes d’exportació a 
Europa, sobretot la taronja i l’arròs. 

Dins d’este esquema, la primera guerra 
mundial signifi cà una pujada dels preus 
no compensada amb augments sala-
rials, i això fon la causa de desordres 
i avalots. Passada la crisi de la guerra, 
l’economia segueix la seua marxa as-
cendent  fi ns que la crisi de 1929 la farà 
trontollar, de nou, posarà en crisi les re-
lacions socials i donarà pas a una època  
de violència. Durant la República, el mo-
del de desenvolupament bàsic es man-
té però la guerra civil signifi carà una 
reconversió de l’economia, orientant-la 
a l’esforç bèl·lic. Acabada la guerra civil, 
iniciada la dictadura franquista, al País 
Valencià es produeix la crisi defi nitiva 
del model econòmic d’agricultura d’ex-
portació, i s’inicia l’etapa industrial, junt 
amb els canvis socials que això tragina.

Arxiu digital biblioteca valenciana
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reconeixement dels fi lls. En començar 
el segle, continuava vigent el regla-
ment publicat l’any 1898, en el qual s’in-
troduïen millores, amb la redacció d’un 
nou projecte de reglament en 1914 (Sig. 
II-5.3/C-1, leg.11c-1914). Els reglaments 
de la República (1933-1935) es van cen-
trar en desenvolupar les atribucions 
dels diferents professionals emprats 
a l’hospital. 

Per la seua condició geoestratègica 
durant la Guerra Civil espanyola, Valèn-
cia es va convertir en una de les ciutats 
republicanes que van acollir major nom-
bre de refugiats, entre ells, molts xi-
quets. Es calcula que a la fi  de 1936, uns 
100.000 xiquets havien eixit de Madrid. 
La inclusa de València va haver de rea-
daptar-se a la nova situació, doncs, va 
haver de realitzar profunds canvis tant 
en el seu funcionament com en la seua 
demografi a sanitària. L’amuntegament 
va afavorir la degradació de l’assistèn-
cia sanitària que allí es dispensava i la 
propagació de malalties infeccioses en-
tre els xiquets acollits. 

Davant tal desgavell, es va produir un 
marcat descens del número d’ingres-
sos en  la inclusa valenciana a partir de 
1936, (52 xiquets entre l’ agost de 1936 
i el març de 1939). Per la documentació 
consultada,  durant la guerra civil,  el 
número de xiquets autòctons va ser  
escàs, perquè es prioritzava  ingrés 
dels xiquets evacuats de Madrid i dels 
fi lls de milicians, de militars de pas per 
València i de refugiats el parador dels 
quals es desconeixia.

La disciplina quotidiana entre els tre-
balladors i usuaris del centre, continuà  
sent administrada per les Filles de la 
Caritat. La seua labor era supervisada 
pel Director de la Inclusa. Però al maig  
de 1936, la comissió gestora de la Di-
putació de València va decidir la seua 
expulsió dels centres de benefi cència, 
perquè es pretenia apartar a l’Església 
de les institucions. Entre el 24 de juliol 
i 3 d’agost de 1936, després d’instruir 
a les infermeres que van enviar per a 
substituir-les, van abandonar la Inclusa 
de València. El triomf del bàndol fran-
quista tornarà  a reposar-les.

En 1878, a València, es va suprimir el 
torn. En efecte, en la memòria elevada 
a la Direcció General d’Administració de 
1919, i contestant a la missiva rebuda 
per part de la Societat de Pediatria de 
Madrid… “El Presidente de la Diputa-
ción pudo tener la satisfacción de hacer 
constar que en nuestra inclusa hace 
más de cuarenta años que no existe el 
torno, de manera que no es de las que 
en pleno siglo XX poseen ese procedi-
miento de recibir las criaturas…” (Sig. 
A.3.1.12/17). Es va construir una escala 
independent i reservada de totes les 
altres dependències de l’establiment, 
per la qual pogueren entrar, de manera 
confi dencial, a qualsevol hora del dia, 
les persones que volgueren depositar 
una criatura. 

Comptava amb dos dormitoris separats 
per sexes amb 40 llits cadascun i amb 
una sala de major grandària que alber-
gava uns 130 bressols.

4.- L’ingrés en la inclusa i el seu registre

Després d’ingressar,  tot usant la termi-
nologia de la Inclusa de Madrid, el xiquet 
“era foliado”, això és, que les seues da-
des s’inscrivien en un foli numerat que 
coincidia amb el número de la medalla 
que se li posava a l’expòsit i seria la seua 
identifi cació fi ns que es  desvinculés de 
la inclusa.

Les dades de la criatura que es registra-
ven eren: nom de pila, la seua inscripció 
en el registre civil, dia i hora d’entrada, 

qui l’entrega (pot portar en uns casos un 
nom concret o bé s’assenyala de manera 
genèrica, “una dona”), data del bateig, o 
si es batejava en la capella del Sant Hos-
pital,  noms de padrins, descripció de la 
roba que porta en ingressar o alguna 
cosa que el tapara,“…Ramón … entró 
el dia 29 de agosto sin ropa, envuelto 
en un periódico…” (Exp. II-1/775, fº41…)
o la indicació “sin ropa” si procedia de 
la sala de cirurgia o de la maternitat de 
l’hospital, data d’eixida per a lactància  
i noms de la mestressa de cria i el seu 
consort, indicant el seu veïnatge, “Ma-
tías de la Asunción Moreno, inscrito en 
el registro civil del distrito de San Vi-
cente-Valencia, entró el 24 de febrero a 
las 7 de la noche,  lo entregó una mujer 
procedente de Albaida. Bautizado en la 

I.P.de Albaida, el 24 de febrero, siendo 
el padrino Vicente Segrelles. Trae por 
ropa… El 16 de marzo se dio a lactar 
a… de Collado de Alpuente. Murió el 9 
de abril de 1900 en poder de la dida. Del 
16 de marzo al 9 de abril se pagaron 48 
reales”. (Exp. II-1/717, fº 23); data de de-
volució, si escau, data en  la qual torna 
a eixir per a la lactància amb una altra 
nodrissa, data de devolució a la mare o 
pares biològics; i, si ocorre, data d’afi lla-
ment o adopció,  i noms dels adoptants 
i de més a més, qualsevol dada que am-
plie la informació: permís favorable per 
a contraure matrimoni, incorporació a 
fi les, fugida de l’expòsit de l’àmbit fa-
miliar que l’acull…, data de la defunció. 
Només en  comptats casos no queden 
especifi cats en el registre totes les da-

Sala d’endreç, 1927. Arxiu General i Fotogràfi c de la Diputació de València
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des de la fi txa model o bé la informació 
queda interrompuda.

A tot xiquet registrat  se li col·locava, 
pendent del coll, un plom encunyat en el 
qual es gravava l’any i el foli del llibre de 
registre d’expòsits en el qual es recollia 
la seua fi txa.

El xiquet era conduït a la sala anomena-
da de prevenció, fi ns que fora reconegut 
pel facultatiu, impedint, en la mesura del 
possible, el contagi en el cas de portar al-
guna malaltia infecciosa externa.

Amb l’esperança de recuperar-los, molts 
xiquets portaven senyals que facilitaven  
la seua identifi cació: alguns senyals eren 
incruents, “…lleva una estampa de la 
Virgen patrona de Onteniente “(Exp. II-
1/726, fº 35), “…y el niño entró con dos  
letreros que decían buenos días” (Exp.
II-1/773, fº32), “…y en el reverso de la 
medalla una inscripción que dice: Virgen 
mía, ampárame”,  (Exp. II-1753, fº85) ,al-
tres, doloroses i inhumanes,  “…lleva una 
señal en el brazo izquierdo hecho con el 
ruedo de un dedal”, “…con una quemadu-
ra en la cara externa del tercio inferior 
del brazo izquierdo” (Exp.II-1/754, fº31).

Estos senyals ajudaven a identifi car a 
l’expòsit, en la mesura que va anar avan-
çant el segle, es van fer cada vegada més 

escadussers. A partir de 1930, esta pràc-
tica  havia desaparegut dels registres.

5.- Procedència dels expòsits  i causes 
de l’abandonament

L’àrea d’infl uència de la Casa de Bords 
de València en esta centúria es va am-
pliar i molt. Si bé, en la seua gran majo-
ria, els xiquets  procedien de la capital 
(particulars i del “Santo Celo”) i de la  
província, no és menys cert que a ella 
van arribar també xiquets procedents 
de províncies allunyades (Albacete, 
Jaén, Sevilla, Teruel, Cuenca, Ciudad 
Real, Murcia…), “…se entregó a lactar 
a…de Beniganim el 1 de mayo de 1908, 
pero en virtud del expediente abierto se 
entregó a su madre natural…soltera, 
mayor de edad, natural de Manzanares 
el 22 de agosto de 1913” (Exp.II-1/733), 
o xiquets que,  en un gran percentatge, 
eren baixats de la Sala de Cirurgia de 
l’Hospital o de la sala  Maternitat on les 
mares havien il·luminat a la criatura.  En 
esta centúria, ingrés a partir de l’expo-
sició va anar caient en benefi ci de l’en-
llumenament dins de l’àmbit hospitalari, 
al qual acudien dones valencianes i d’al-
tres províncies, “…entró a las 4horas, 
del dia 5 de junio, nació en la sala de 
cirugía… bajó sin ropa…se dio a lactar 
el 23 de octubre de 1908 a … de Beni-
ganim…”(Exp. II-1/734,fº53), “…se dio a 
lactar el 5 de noviembre de 1909 a…de 
Rafol de Salem, abierto el expediente, 
el 2 de agosto de 1915 fue entregado a 
sus padres naturales, casados y veci-
nos de San Sebastián…”(Exp.II-1/735,-
fº45).

De 1900 a 1950, van ingressar en la Inclu-
sa de València un total de 6.883 xiquets, 
3.573 xiquets, 51,9%, i 3.310 xiquetes, 
48,05%, i la distribució dels quals, per 
dècades, va ser la següent:

Per les xifres obtingudes, el nombre 

d’abandons va anar descendint tot al 
llarg de la centúria. La davallada de xi-
fres de la quarta dècada, té la seua ex-
plicació en el punt 2 del present treball 
(priorització d’ingressos dels xiquets 
evacuats de Madrid):

Entre les causes de l’abandonament, 
les penúries econòmiques continuaven 
pesant, “…ingresó un niño de 9 ó 11 me-
ses por la puerta y por orden del Juzgado 
de Instrucción del distrito de San Vicen-
te…” (Exp. II-1/751, fº 54), “…una niña de 
9 años…lleva pendiente en el cuello una 
cadena de Nuestra Señora del Pilar… 
Procede de Valencia.”(Exp.II-1/750, fº41).
Després de la guerra, la política econò-
mica del Règim, l’autarquia, va propiciar 
el pauperisme que,  unit a la manca de 
medicines i a la defi citària assistència 
sanitària, deixava com a últim recurs l’in-
gressar al fi ll en la institució amb l’espe-
rança de salvar-lo d’una mort segura.

També el deshonor, eixe argument tan 
espanyol i burgés, feia víctima a la dona 
que no se cenyia a la moralitat establi-
da, per la qual cosa la causa fonamen-
tal de l’abandó, durant aquest període, 
cal buscar-la en la il·legitimitat. Com 
he apuntat en l’apartat 1.3., en esta pri-
mera mitat  de segle es produeix un 
increment signifi catiu de la població 
urbana degut, en gran part, a la migració 
llauradora. Molts  d’estos migrants eren 
dones soles que, en la seua gran majo-
ria, es van emprar en el servei domèstic, 
en els cossos de les quals es van iniciar 
sexualment els senyorets de la casa, al 
mateix temps que, també, satisfeien 
les necessitats del senyor. D’estes tro-
bades furtives, podia resultar un emba-
ràs. Esta situació les portava a perdre 
l’ocupació, a xocar amb la incomprensió 
familiar i a veure’s abocades a parir en 
la maternitat i abandonar els seus fi lls, 
deixant en mans de la institució la cura, 

8 de gener de 1901, Victorino es donat alletar a 
L’Aljorf

Article 12 reglament 1898

ANYS INGRESSOS XIQUETS XIQUETES

1910 - 1919 1.680
3.573

51,9 %
3.310

48,05 %

1920 - 1929 1.262

1930 - 1939 652

1940 - 1949 1.398

TOTAL 6.883
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la seua custòdia  i possible adopció. Es-
tes dones, en la seua gran majoria, eren  
mares primípares  i fadrines que  que-
daven gestants en edats més joves que 
el conjunt de la població, “el 28 de junio 
de 1912 se dio a lactar a…de Albaida,… 
el 4 de noviembre de 1912 se entregó a 
su madre natural, soltera de 16 años…” 
(Exp.II-1/742 , fº42). 

Passada la guerra, la moral imperant  va 
impulsar el que la societat veiés amb 
mals ulls a les mares fadrines. Els preju-
dicis de l’Església tornaven, després de la 
contesa, a condicionar el pensament de la 
classe dirigent, patint les mares fadrines, 
en primera persona, esta situació que al 
llarg dels segles s’havia repetit moltes 
vegades, equiparar vergonya a fi lls il·legí-
tims. La postguerra va produir fam, mort, 
desemparament, pobresa… i tot això va 
originar com a resultat l’abandó de milers 
de xiquets en hospicis, incluses i Centres 
d’Auxili Social. Algunes mares els recupe-
rarien, unes altres, s’assabentarien que 
estaven morts, però la gran majoria, tal 
vegada, no va poder reclamar-los.

6.- Criança d’expòsits i mortalitat

L’alimentació  d’estos xiquets, fi ns als 
20 mesos d’edat, es realitzava per mit-
jà de nodrisses internes i externes. Les 
internes, a les quals se’ls abonava una 
quantitat mensual de 30 ptes.,  en 1919, 
podien alimentar els xiquets  amb lac-
tància mixta, natural i de biberó, quan 
augmentaven a tres els que correspo-
nen a cada nodrissa. Com les nodrisses 
escassejaven, es recorria a la lactància 
artifi cial que equivalia a una condemna 
a mort. Encara en 1917, els metges de la 
inclusa de Madrid qualifi caven a la sala 
del biberó com “herodiada” y “antesala 
del cielo”.

A les dides externes, en el moment de 
concedir-se’ls el xiquet que anaven a 
alletar, (en 1914, cobraven 15 pessetes 
al mes, salari que va ascendir a 25 ptes/
mes, en 1918, i en 1925, es pagava 1 pta/
dia), se’ls lliurava una llibreta amb els 
corresponents cupons  perquè, signat 
pel jutge municipal  o el rector de la lo-
calitat on residia el xiquet, pogueren 
cobrar els diners corresponents al seu 
treball. De la regularitat i exactitud amb 
què s’abonaven els salaris de les no-
drisses, entorn dels anys 1920, era una 
prova el fet que alguns establiments 
de crèdit admetien estos cupons com a 
valor negociable. (Sig. D.2.6.3. Caixa 92, 
1919-1920).

Quan el xiquet aconseguia l’edat dels 
20 mesos, la nodrissa externa podia 
adoptar-lo o retornar-lo a la inclusa on 
romanien fi ns a l’edat dels 7 anys; a par-
tir d’eixa edat eren traslladats a la Casa 
de la Misericòrdia. Estaven obligades a 
enviar a la Casa, el certifi cat de defun-
ció. Rares vegades es va especifi car la 
causa de la mort.

Els rectors, juntament amb els al-
caldes, tenien l’obligació d’informar 
sobre l’estat dels xiquets. Davant 
l’escassetat de nodrisses, el Sr. Go-
vernador  va ordenar inserir en el But-
lletí oficiall de la Província del dia 10 
de juny de 1918, l’avís, el prec als  Sres 
Capellans, Rectors i Alcaldes a que 
“excitaran el celo de las personas 
caritativas… a que se decidieran a 
sacar y encargarse de la lactancia de 
expósitos de la inclusa”. 

Este mateix avís es va publicar en tots 
els periòdics de la capital, (Sig. D.2.6.3. 
Caixa 91, 1917-1918), que es van conver-
tir en plataformes publicitàries d’estes 
dones o una crida a incorporar-se  a este 
menester. 

ANYS INGRESSOS

1935 71

1936 36

1937 14

1938 14

1939 79

1940 144

Salari dides internes, 1902

Propaganda de reforç alimentàri trobat dins 
dels llibres

Informe del rector de Millares, 1928

Periòdic “El Pueblo”, 8 de novembre de 1918
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L’àrea de procedència d’estes dides era, 
fonamentalment, de la nostra demarca-
ció provincial. De la província de Caste-
lló, destaquen pel  número d’alletadores 
que es van incorporar a este menester, 
Montán, Pina, Montalgrao i Puebla de 
Arenoso. Igual que en els segles  an-
teriors, fora de la nostra província, va 
haver-hi un poble que va destacar  per 
l’infl at número d’expòsits que va criar, 
va ser  Santa Cruz de Moya, municipi de 
la província de Conca. 

Estes dones, en la seua gran majoria 
llauradores, estaven casades i al costat 

del seu nom s’ano-
tava, en la fulla del 
registre, el nom del 
didot,  espós de la 
dida. A més d’estar 
casada,  i de tindre  
robustesa sufi ci-
ent, havia de tindre 
bona llet, no patir 
malaltia contagi-
osa i no tindre fi ll 
propi per a criar. 
El capellà, rector 
certifi cava  la  bona 
conducta del ma-
trimoni i la data del 
naixement i defun-
ció del fi ll propi. Els 
alcaldes i els met-
ges també partici-
paven en  l’extensió 
d’estes certifi caci-
ons. Les dides llau-
radores eren més 
estimades que les 
de zones urbanes. 
Semblava que en el 

camp era més fàcil 
l’accés al menjar i, al 

mateix temps, el xiquet tenia la possi-
bilitat d’ajudar a les tasques del camp, 
col·laborant al seu acolliment i posterior 
afi llament. Això va propiciar que estos 
xiquets s’integraren en  el mateix poble i 
no foren retornats a la inclusa. 

La taxa de mortalitat tant en la borderia 
valenciana com i fora d’ella,  era elevada. 
L’any 1900, dels 123 xiquets ingressats, 
van morir a la casa, abans de ser entre-
gats a les dides, 99 (80,48%), i en mans 
de les seues criadores, 14. El seu des-
cens serà lent, però amb diversos pics 
com el que coincideix amb l’epidèmia de 
la grip de 1918; fi ns a la postguerra no es 
començà a veure una clara disminució. 
En 1948, dels 63 xiquets ingressats, van 
morir en la inclusa, abans de ser entre-
gats per a la seua criança, 30 xiquets.  La 
principal causa de mortalitat eren les in-
feccions, encara no s’havien descobert 
els antibiòtics, i, en esta època, només 
s’havia iniciat la vacunació de la pigota. 
Entre les causes més comunes de mor-
talitat, destaquem: 

• Malalties diarreiques, propiciadores 
d’estats de deshidratació i trastorns 
electrolítics, que si bé s’estenen tot 
l’any, tenen la seua major incidència en 
els mesos calorosos.. Amb valors més 
alts en els mesos freds, encara que 
mantenint-se al llarg de l’any, trobem la 
bronquitis aguda i la broncopneumònia..

• Malalties infeccioses, de caràcter epi-
dèmic i estacional, com ara la meningi-
tis, pallola, pigota, grip en 1918, tubercu-
losi, sífi lis, di½ èria..

• Compost per patologies diverses, es-
tarien: la feblesa congènita, la conges-
tió pulmonar i malformacions.

• L’atrèpsia i el raquitisme, totes dues 
amb un considerable número de morts, 
tancarien el quadre. 

7.- Expòsits de la Vall van a la inclusa 

Per al present treball, centrat entre 
1900-1950, he consultat tots els llibres 
corresponents a esta primera mitat del 
segle  XX, que, de manera correlativa, 
abasten des de la signatura II-1/717 a 
II-1/804. Estos llibres, com en els ante-
riors articles, pertanyen a la col.lecció  
“Dides i Criatures” de l’Arxiu General i 
Fotogràfi c de la Diputació de València, 
que contenen tota la informació dels 
expòsits que van arribar a la inclusa de 
València. Són dos llibres per any, un per 
a cada sexe, excepte 1937, 1938, 1939, 
en un mateix llibre són tot xiquets/anys, 
un altre llibre amb els mateixos anys, 
xiquetes i en el anys 1946-1948-1949 
es registraren dos anys en el mateix 
llibre. Estan escrits, en general, amb 
bona lletra, descripció de roba  i redac-
ció, ajustant-se el registre al formulari 
establert, especifi cat en el punt 3 del 
present treball, i aportant informació 
adient de totes les circumstàncies  que 
envoltaven la seua vida,”…fallecido en 
acción de guerra en la División Españo-
la de Voluntarios bajo el nombre de 
Vicente…el día 13 de febrero de 1943, 
según le comunica el Ayuntamiento 
de Onteniente en fecha 29 de mayo de 
1943 a Vicente…, su padre adoptivo.” 
(Exp.II-1/753, fº84), “…de 1919 se entre-

El Vicedirector de la Inclusa informa al Sr. President de la Diputació Provin-
cial de València. 28 de juny de 1918

Santa Cruz de Moya
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gó a su madre natural, es hijo de madre 
casada (adulterina)”(Exp. II-1/755, fº11).
 En esta primera mitat de segle  XX, es 
constata un notable descens d’expòsits  
valldalbaidins  registrats en la Inclusa 
de València. Enfront dels 2.170 expòsits 
que van ser inscrits en la centúria ante-
rior, tan sols 64 expòsits (28 xiquets-36 
xiquetes) ho van ser de 1900-1950, dels 
quals, 48 expòsits hi van ingressar de 
1900 a 1916. Els 16 expòsits restants 
són fruit d’ un degoteig provinent de la 
ciutat d’Ontinyent, sent l’últim, registrat 
d’esta ciutat,  en 1943. De 1934 a 1942 no 
hi ha cap  valldalbaidí registrat en els lli-
bres. De 1944 a 1950, tampoc.

Quins pobles van remetre nounats a la 
Casa i en quin número? De major a me-
nor tenim:

Benigànim, Guadassèquies, Montaverner, 
Montixelvo, El Palomar, Quatretonda: 1

I repartits per mesos, s’aprecia un re-
punt d’abandons en els mesos de: fe-
brer, març, maig i juny:

En els fulls de registre no es va anotar, 
perquè  no es va facilitar la informació, 
on, com, en quina hora… es va trobar 
el xiquet. Exceptuant els que provenen 
d’Ontinyent, en què s’especifi cava que, 
“…ha sido encontrada a las 4 de la
mañana en el torno del Santo Hospital 
de esta villa”, (Exp.II-1/784, fº10),en data 
tan tardana com l’any 1933 (recordem 
que el torn havia sigut suprimit a la in-
clusa de València, com a punt d’abandó, 
anys abans), o havia sigut exposat, en el 
camp, forma d’abandó de la qual tan sols  
he trobat un cas:  Ontinyent.

Estos xiquets  arribaven a la borderia 
amb un paper amb totes les dades, ja 
especifi cades  anteriorment en este ar-
ticle, inclosa la  inscripció en el registre 
civil dels seus pobles respectius. La 
“Llei Provisional de Registre Civil” del 17 
de juny de 1870,  que va entrar en vigor el 
dia 1 de gener de 1871 i va ser derogada 
el dia 1 de gener de 1959,  regulava, per 
primera vegada al nostre país, una ma-
tèria fi ns llavors en mans  de l’Església, a 
través dels seus registres parroquials. 
El registre del nom complet dels xiquets 
els conferia, i confereix, personalitat ju-

Xiquet trobat en el terme
 d’Ontinyent. 1922

rídica, és a dir, ésser 
reconegut com a mem-
bre de la societat, per 
la qual cosa té una sè-
rie de drets i obligaci-
ons, accés a l’educació 
i la sanitat i els permet 
de benefi ciar-se de la 
protecció legal, en ser 
emparats pels seus 
pares  i l’estat. En al-
guns casos, es produïa 
disparitat entre el 
nom i cognoms de la 
partida de baptisme 
amb els inscrits en el 
registre. 

En 1900, tots els po-
bles de la  Vall tenien 

el seu propi registre. Si algun xiquet no 
va ser  inscrit al seu poble d’origen, es 
va registrar en el Registre Civil del dis-
tricte de Sant Vicent de València, punt 
habitual. Els noms i cognoms  que se’ls 
assignaven eren  aleatoris, i el  costum 
d’associar nom i l’advocació de la parrò-
quia, anirà, a poc a poc, desapareixent, 
ja que era una nomenclatura  associada 
a les incluses. A la Vall d’Albaida es va 
mantindre, fi ns a 1915, l’advocació de 
la parròquia on era batejada, unida al 
nom, “Rosa Adelaida de Nuestra Seño-

ra de la Esperanza…en-
tró a las 11 horas, dia 31 de 
agosto… bautizada en la 
I.P. de Guadasequies…” 
(Exp. II-1/748, fº 40).

El cognom “Expósito” que 
s’assignava a Espanya als 
xiquets d’origen desco-
negut i abandonats en la 
inclusa, com una espècie 
de denominació d’origen, 
i que els estigmatitzava 
tant a ells com als seus 
descendents, va desa-
parèixer, totalment, dels 
registres  en este segle. 
Si es produïa alguna dis-
tracció en el seu registre, 
es retornava al seu lloc 
d’origen perquè fora es-
menat.

POBLES REMESOS

ONTINYENT 40

ALBAIDA 4

TERRATEIG 4

AIELO DE M. 2

ALFARRASÍ 2

[L’]OLLERÍA 2

POBLA DEL DUC 2

RÀFOL DE SALEM 2

G F M A M J JL A S O N D

6 7 13 4 8 9 3 3 4 4 3 0

25 de febrero de 1901. A Ontinyent encara utilitzen el torn

Xiquet trobat en el terme
 d’Ontinyent. 1922

Xiquet trobat en el terme d’Ontinyent. 1922
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Quan ingressaven a un fi ll en la  Casa, 
els pares o familiars, amb freqüència, 
anotaven el nom i cognoms que volien 
atorgar-li a la criatura. Este desig no 
sempre es respectava,“…y pidieron que 
la registraran como Desamparados 
Velasco Alcázar…” (Exp. II-1/768, fº42). 
Esta xiqueta, que va arribar a la Vall, va 
ser inscrita en el registre civil del dis-
tricte de Sant Vicent de València, amb 
un altre nom i cognoms . Per la llei de 4 
de novembre de 1941, i per decret minis-
terial, s’atorgarien    cognoms corrents, 
la qual cosa, si per a alguns va ser un 
avantatge al no quedar estigmatitzats 
per a tota la vida, per a uns altres, va sig-
nifi car la pèrdua absoluta d’identitat i la 
dels seus pares difi cultant enormement 
la possibilitat de conèixer a la seua fa-
mília biològica.

A partir de 1941, amb l’escriptura d’afi -
llament, molts pares van aprofi tar per 
a canviar els cognoms dels xiquets que 
havien acollit, “… y se dio a lactar el 7 de 
diciembre de 1927 a… de Cuatretonda. 
Fue adoptada en escritura el…de 1942, 
otorgándole los apellidos de los padres 
adoptivos…” (Exp. II-1/772, fº 44).Si en 
el moment de l’adopció, el pare havia 
mort, els inscrivien amb els cognoms de 
la seua mare adoptiva, vídua.
Com alguns d’estos xiquets eren fi lls de 
mares fadrines, en el registre, ni apareix 
el seu nom ni, per descomptat, cap dada 
del pare. 

El trasllat d’estos xiquets, des de la Vall 
a la inclusa, es feia amb immediatesa. 
Batejats en hores primerenques, po-
dien arribar el mateix dia a València o 
l’endemà. Generalment, eren portats 
per una dona, que entregava la docu-
mentació pertinent. No es feien para-
des de descans en cap poble. Les condi-
cions de transport, a principis de segle, 
no serien molt diferents a les del segle 
anterior, però sí que degueren millorar  
amb els anys, quan estes dones, encar-
regades de portar el xiquet a València, 
van adoptar el ferrocarril  com  mitjà de 
transport. Hi ha molta coincidència de 
registres horaris en l’entrada a la bor-
deria en les partides dels vallalbaidins, 
de 10.00 a 11.00 hores, és a dir, el primer 
tren que, per Albaida, passava al voltant 
de les 7.00 hores.

8.- Què va ser d’aquells 64 xiquets in-
gressats que van eixir de la Vall?

 La seua sort va ser diversa però amb un 
denominador comú: les llars que els van 
acollir no distaven molt de la comarca 
de la qual van eixir:

D’esta taula s’extrauen algunes curiositats:

1. Pel certifi cat, van morir en poder de 
les dides, 15 xiquets.

2. Especifi cant la causa, en la major part 
dels registres, van morir en la inclusa, abans 
de ser entregats a les dides, 20 xiquets.

3. Amb la seua escriptura corresponent, 
7 xiquets van ser afi llats, 2 xiquets van 
ser adoptats i una xiqueta va ser afi lla-
da a Aielo de Malferit (1917) i l’11 de no-
vembre  de 1926 es va demanar permís 
a la borderia per a ser adoptada.

4. Es van donar a alletar, però la infor-
mació s’interromp, en 9 casos.

5. Per la sol·licitud i posterior autorit-
zació per a contraure matrimoni, es van 
quedar en La Vall, 5 xiquets.

6. Van ser retornats als seus pares natu-
rals, 3 xiquets

7. Retornats i van morir a la Casa, 2 xiquets.

a. Dels 20 xiquets vallalbaidins  que van 
morir a la casa, abans de ser donats a 
criar, 6 van morir per insufi cient desen-
volupament orgànic, quatre van morir  
per atrèpsia i  dos, per meningitis. En 8 
casos, no es van registrar les causes.

b. Les tres parelles, que van recuperar 
els seus fi lls, que estaven sent criats 
en altres pobles, eren d’Ontinyent, “…
en virtut de l’expedient instruït va ser 
retornada als seus pares naturals el 
5 d’octubre de 1926, casats, majors 
d’edat i amb domicili a Barcelona”. (Exp. 
II-1/748, fº13). La xiqueta tenia 11 anys. 

c. Dos xiquets d’Ontinyent van ser do-
nats a alletar a Albaida.

d. Una xiqueta d’Ontinyent  és  afi llada, 
amb escriptura davant notari, en  Ràfol 
de Salem, una altra xiqueta de la Po-
bla del Duc va ser afi llada i adoptada, 
posteriorment,  a Aielo de Malferit.

9.- Expòsits de la inclusa vénen a la Vall

En esta primera mitat del segle XX, 372 xi-
quets, (233 xiquets-139 xiquetes), van ser 
acollits per famílies valldalbaidines. Nú-
mero infl at respecte dels quals van eixir 
(64 xiquets), però molt inferior respecte 
dels quals van vindre en la centúria an-
terior (2.524 xiquets). Exceptuant Bufali, 
Carrícola i Salem, tots els altres pobles de 
la Vall van participar d’este tràfec i alguns, 
amb unes xifres que criden l’atenció. De 
major a menor número tenim:

Arxiu Municipal d’Albaida

Ontinyent 59 Benicolet 4

Benigànim 50 Montitxelvo 3

Llutxent 40 El Palomar 3

Quatretonda 38 Pinet 3

Aielo M. 37 Rugat 3

Albaida 32 Terrateig 3

Bocairent 15 Aielo de R. 2

Castelló R. 14 Bellús 2

L’Olleria 11 Benisuera 2

Ràfol de S.  8 Fontanars dels Alf. 2

Benisoda  7 L’Aljorf 2

Guadasséquies  6 Sempere 2

Agullent 5 Alfarrasí 1

Atzeneta de A. 5 Bèlgida 1

Montaverner 5 Beniatjar 1

Pobla del Duc 5 Otos 1
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Dels 372 xiquets:

1. 167 xiquets van entrar per la porta, 
entregats per una dona, dels quals, 27 
xiquets procedien del “Santo Celo”, en 
general, sempre amb bona roba,”…y 
entró con camisas de algodón, vendas, 
pañales de hilo, reculero de muletón, ju-
bón, faja labrada, gorros de brillantina 
con lacitos azules, bata blanca con pun-
tilla…” (Exp. II-1/725, fº36). 

2. Dos, procedien de la Casa Bressol 
Santa Isabel.  

3. 205, provenien de la sala de cirurgia o 
de la maternitat.

Estes dones, de les quals en l’apartat cin-
què he assenyalat quins havien de ser les 
seues característiques, cobraven poc i, 
segons l’estat de les arques, amb retard. 
Eren dones casades, a les quals, en el mo-
ment de concedir-se’ls el xiquet, se’ls lliu-
rava una llibreta amb els corresponents 
cupons per al cobrament semestral dels 
seus salaris, el cupó dels quals s’abona a 
la seua presentació, prèvia signatura del 
Jutge Municipal i del  Rector de la locali-
tat on resideix el xiquet, com a garantia 
que estava ben alimentat i atès.

Per impediment o incomoditat per al seu 
desplaçament, algunes d’estes nodrisses 
signaven, davant de l’Alcalde i del Rector, 
l’autorització perquè una altra persona 
cobrara l’import de la lactància en el seu 
lloc. Estes pagues van ser preses de la 
picardia. A vegades, “diversos agents” 
recorrien els pobles comprant a baix preu 
les pòlisses o cupons que obraven en po-
der de les dides, la qual cosa va obligar el 
Sr. Governador Civil a inserir en el Butlletí 
Ofi cial de la Província de València, que 
l’Excma. Diputació Provincial havia sigut 
autoritzada per a ampliar el paper del seu 
deute en un milió de pessetes, (de mane-
ra que es poguera abonar la lactància) i 
a fi  d’evitar que estes nodrisses puguen 
ser sorpreses o enganyades pels citats 
agents. Els  Srs. Alcaldes de la província, 
per mitjà de pregons, la farien arribar a co-
neixement de les expressades nodrisses.

Si els informes, que els rectors remetien 
de l’infant a la inclusa, eren negatius, po-

dien ser reclamats per la Direcció de la 
Casa de Bords. Unes vegades, no s’espe-
cifi caven les causes del retorn en la seua 
fulla de registre, en unes altres quedava 
molt clarament explicat i podien ser de 
molt diferent índole “… el 6 de marzo 
de 1917 se dio a lactar a… de Beniatjar. 
Fue reclamada por esta Dirección el 28 
de septiembre de 1932 por haber mani-
festado los consortes que la sacaron a 
lactar que no la podían tener en su com-
pañía por  ser no obediente e incorregi-
ble…” (Exp. II-1/752, fº 6), “…el 25 de julio 
de 1906 se dio a lactar a… de Atzaneta 

de Albaida. En virtud del expediente ins-
truido el 19 de mayo de 1909, se entrega 
a su madre natural, Dolores…, soltera, 
mayor de edad, natural de Benigànim y 
vecina de esta ciudad…” (Exp. II-1/730, fº 
38), “… fue prohijado en Benigánim…re-
clamado por la Dirección el 30 de marzo 
de 1927,…y disponiendo fuera conduci-
do este expósito al asilo de corrección 
establecido en Godella…”(Exp. II-1/739). 
El xic tenia 16 anys. ( en el segle XIX, quan 
el xiquet es retornava per mal compor-
tament, i si ja tenia més de 7 anys, se l’in-
gressava en la Misericòrdia).

Cupó d’alletament, 1928. Arxiu General i Fotogràfi c de la Diputació de València

Butlletí Ofi cial de la Província de València, 3 no-
vembre  1901

La dida autoritza a cobrar la lactància a una al-
tra persona. El Palomar, 4 febrer 1902
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 El jutge o el rector, a més, estaven obli-
gats a remetre certifi cat de defunció del 
xiquet, els Ajuntaments o els pares de 
qualsevol incidència que es produïra en 
l’existència d’estes criatures,“…el 14 de 
julio de 1930, por mediación de la Alcal-
día de Albaida, según su comunicación 
del 12 del mismo y con destino al Sr. Cura 
Párroco del mismo pueblo, se concedió 
consejo favorable para contraer ma-
trimonio…”  (Exp. II-1/732, fº53),  “…de 
1944, el padre comunica que se ha ido 
voluntario al Tercio…” (Exp. II-1/769, fº6). 
Cal recordar que el Director de la Inclusa 
mantenia la guàrdia i custòdia d’estos xi-
quets fi ns a la seua majoria d’edat.

Passats els 20 mesos de lactància, que 
la inclusa recordava mitjançant la publi-
cació de circulars, i els alcaldes dels po-
bles remetien el justifi cant de recepció 
d’estes, les dides  podien retornar l’in-
fant a la inclusa o quedar-se’l per a una 
possible adopció/ afi llament. 

El veritablement trist, en molts casos, 
va ser que, quan molts d’estos xiquets 
estaven perfectament integrats, criats 
i a qualsevol edat, podien ser recla-
mats pels seus pares naturals. En la 
centúria anterior, només un 1%, dels 
xiquets que van arribar a la Vall, fóren  
reclamats pels seus pares.  En el perío-
de que ens ocupa, dels 372 xiquets, van 
ser reclamats per la seua mare soltera 
o casada, pel seu pare o per tots dos, 
36 xiquets (9,6%):

1.- 21 xiquets van ser reclamats per la 
seua mare, fadrina.

2.- 13 xiquets van ser reclamats pels 
seus pares naturals. Alguna parella va 
regularitzar la seua situació segons les 
normes matrimonials que dictava el 
decret  “NE  TEMERE”  “… de 1925 fue 
entregada a sus padres naturales, que 
la han legitimado por subsiguiente ma-
trimonio según dicta el decreto Ne Te-
mere.  (Exp. II-1/728).

3.- Només un xiquet fou reclamat per la 
seua mare adulterina, segons consta en 

el full de registre, “…
se dio a lactar a…de 
Albaida. El 29 de sep-
tiembre de 1919 se 
entregó a su madre 
natural, de Sueca y 
vecina de Valencia. Es 
hijo de madre casada, 
adulterina…”(Exp. II-
1/755, fº11).

4.- Tan sols un xiquet 
fou reclamat  pel seu 
pare.

La majoria de les 
mares, pares, proge-
nitors que recupera-

ven els seus fi lls, eren 
treballadors pobres, 

molts d’ells analfabets, i el motiu que 
al·legaven per al seu abandó era la mi-
sèria, seguida del deshonor. Per això, els 
recuperaven quan, molts d’ells,  estaven 
ja deslletats, així elles podien continuar 
treballant, fi ns i tot, el xiquet recuperat, 
podien ja emprar-lo en algun menester. 
La funció tradicional de la borderia,  lloc 
d’abandó, com a espai exclusiu de fi lls 
il·legítims, de vici, i amb caràcter perma-
nent, ha canviat. I en la cerca per trobar 
les raons que expliquen este fenomen, 
ens trobem que hi ha un canvi de men-
talitat  important, sobretot en la dona: 
esta, pot quedar-se embarassada, fruit 
de relacions il·lícites (recordem la forta 
migració de llauradores a la ciutat, ex-
posat en pàgines anteriors), i la inclusa 
no serà només  un espai exclusiu aban-
dó, sinó, més aviat, un lloc en el qual el fi ll 

serà atés i “jo” el recuperaré quan les con-
dicions econòmiques i les circumstànci-
es  m’ho permeten”. Amb esta òptica, els 
pares naturals van convertir les incluses, 
pensades per a ser centres benèfi cs, en 
centres d’assistència social. Després 
de la guerra, l’Església ja s’encarregarà 
d’equiparar, amb tenacitat, una vegada 
més, “fi ll il·legítim = vergonya,“…lactar 
…en 1912 a…de Ayelo de Malferit. Ins-
truido el expediente correspondiente 
por parte de esta dirección, el 18 de julio 
de 1914 fue entregado a su padre natu-
ral, casado, mayor de edad, tonelero de 
profesión y que vive en Valencia…” (Exp. 
II-1/741,fº 23).

“…Modesta… fue dada en 1904, tenía 
dos años…por escritura ante notario 
fue prohijada el 16 de septiembre de 
1910. El 4 de junio de 1925 fue entregada
a sus padres naturales…” (Exp. II-1/728).

Molt curiosa la carta trobada a l’interior 
del llibre, al  full del registre correspo-
nent a una expòsita, procedent de la ciu-
tat d’Ontinyent, “…se dio a lactar el 18 
de septiembre de 1912 a…de Ontenien-
te. El 27 de enero de 1915 se entrega a su 
madre natural Milagro…soltera, mayor 
de edad, vecina de Onteniente…” (Exp.
II-1/741,fº39). L’informe, sobre la mala 
vida de la mare,  demanant que no se li 
entregara el fi ll,  va arribar tard.

Acús de rebut. Aielo de Malferit, 1934

Informe del Retor d’Ontinyent, 11 de febrer 1915
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10.- Agrupacions adoptants

Els pares adoptius van començar a mos-
trar la seua disconformitat davant esta 
anòmala i injusta situació, de manera 
que, després de la proclamació de la 
Segona República, apareixen a Espa-
nya les primeres agrupacions de pares 
adoptants constituïdes com a “grups de 
pressió i interès”, amb una dimensió so-
cial (normalitzar la institució adoptiva i 
sensibilitzar a l’opinió pública) i una al-
tra que responia a una fi nalitat o funció 
política, encaminada a infl uir i decidir en 
les instàncies governamentals i parla-
mentàries republicanes per a exigir-los 
modifi cacions normatives en matèria 
d’adopció i afi llament.

D’entre totes les agrupacions d’adop-
tants, va destacar, per la seua activitat, 
projecció pública i compromís polític  la 
“Federación de Padres Adoptivos de 
Cataluña”, encapçalada  per José Pet-
xamé, obrer teixidor que, en temps de 
la República, havia adoptat  una xiqueta 
de tres anys i mig.

Esta agrupació tenia com a objectiu pri-
mordial, modifi car el Codi Civil davant la 
inquietud que tenien nombrosos matri-
monis “per l’amenaça legal que els seus 
pares naturals, reclamen  els seus fi lls 
quan estos estan ja criats”. Encara que 
les propostes i reivindicacions de la fe-
deració catalana no es van poder arribar 
a executar durant el mandat del Govern 
republicà i no es va produir cap modifi -
cació del Codi Civil, és evident que esta 
agrupació va actuar com un “grup de 
pressió”, en comptar amb el suport polí-

tic i institucional d’alcaldes de nombro-
ses ciutats catalanes, del President de 
Generalitat, Lluís Companys i de l’opinió 
pública catalana, en ser-li mostrat el 
problema d’una manera concreta.

11.- Les caixes d’estalvi

Des de principis del segle XX, hi havia 
xiquets, als quals en el seu foli de re-
gistre, s’anotava que, “…a favor del 
expósito aquí inscrito existe una libre-
ta…de  la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Valencia con una inscripción 
inicial de…”. Estes llibretes s’entre-
gaven a les dides externes. Què eren 
estes llibretes? Per què s’entregaven 
a estos xiquets de la inclusa? Qui feia 
estes imposicions? Les respostes a 
estes preguntes es troben en l’aparició 
de les caixes d’estalvi a l’Espanya huit-

centista, que tant van 
ajudar a transformar 
les estructures socials 
i econòmiques del país, 
després que este, s’in-
corporara al sistema 
liberal.

El nou sistema politi-
coeconòmic imperant 
al nostre país, des de la 
segona mitat  del segle 
XIX, va anar suprimint 
les velles institucions 

caritatives, pròpies 
de l’Antic Règim, i l’Es-

glésia va anar constatant la pèrdua de 
poder que havia sostingut durant centú-
ries, però, calia continuar emparant els 
més necessitats i reduir els confl ictes 
socials. S’imposava, en conseqüència, 
buscar noves fórmules, concordes amb 
el nou esperit liberal i burgés. En este 
context, s’emmarca el naixement de les 
caixes d’estalvi que van complir, des del 
primer moment de la seua aparició, dos 
objectius:

1. Fomentar l’estalvi entre les classes 
menys adinerades.

2. Esmorteir el risc social, a causa de la 
pobresa i l’abús de la usura.

La creació de caixes d’estalvi vinculades 
a “montes de piedad” cobria estes ex-
pectatives: la caixa impulsava l’estalvi 
i fi nançava les operacions del mont de 
pietat, i este dotava d’una funció bené-
fi cosocial a l’entitat, col·locant una part 
dels excedents fi nancers de la caixa en 
el sosteniment d’obres socials.

Amb este esperit, el 12 de maig de 1878, 
festivitat de Nostra Senyora dels Des-
emparats, la Reial Societat Econòmi-
ca d’Amics del País fundava, gràcies a 
l’impuls de l’humanista Juan Navarro 
Reverter i amb el suport d’intel·lectuals 
de l’època, Cirilo Amorós i el Marqués 
de Campo, el Mont de Pietat de Valèn-
cia, origen de la Caixa d’Estalvis. En este 
context, s’explicarien les imposicions 
registrades en els fulls d’alguns expò-
sits que van arribar a la Vall d’Albaida 
i que es van mantindre fi ns a la guerra 

D. José Petxamé

La xiqueta es tornada als seus pares naturals quan tenia 3 anys
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civil.  Estes quantitats eren entrega-
des per a commemorar algun esdeve-
niment, nomenament o per gràcia de 
la mateixa entitat. En els primers anys 
del segle eren d’una pesseta, i, amb els 
anys, augmentaria a cinc pessetes.

La primera donació registrada, una pes-
seta, a un expòsit de la Vall, va anar a pa-
rar a un xiquet, donat  alletar a un matri-
moni d’Ontinyent, el 18 de setembre de 
1915. L’última llibreta, amb cinc pesse-
tes, va ser entregada, a un altre xiquet, 
donat a criar a L’Olleria, el 19 de juny de 
1936, (Exp. II-1/789, fº9).  Les llibretes 
s’entregaven a la nodrissa i al seu con-
sort. Els diners es remetien a la Diputa-
ció,  en cas que l’expòsit morira abans de 
la majoria d’edat, data en què s’havia de 
fer els seu lliurament a l’expòsit.

He registrat dues anotacions, curioses, 
per la seua infl ada quantitat econòmica:

1. “A favor de esta expósita, proviniente 
del Santo Celo, existe una libreta de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Valencia, bajo el nº 108.182, de fecha 15 

de mayo de 1924… con una imposición 
inicial de 500 pesetas, que la verifi có, 
en nombre propio, D. José María Carrau, 
Presidente de la Diputación  Provincial y 
en el del Excelentísimo Señor Arzobispo 
de esta diócesis, D. Prudencio Melo Al-
calde…En 21 de marzo de 1945 se hace la 
entrega de dicha libreta…” (Exp.II-1/766).

2. “La expósita… gozó de una póliza de 
seguro de 1.000 pesetas, donada por 
la Equitativa (Fundación Rosillo)2 …y 
en conmemoración de la visita de S.M. 
el Rey, Alfonso XIII,  al domicilio social 
de dicha entidad el 25 de noviembre de 
1928, fecha de inauguración del edifi -
cio…En 27 de abril de 1929 se remitió 
la póliza a la Diputación por haber fa-
llecido la expósita en 13 de febrero del 
mismo año.” (Exp. II-1/774).

12.- Afi llats / Adoptats

Dels 372 expòsits, que van arribar a la 
Vall durant el període estudiat, 1900-

1950, 83 xiquets van ser afi llats/adop-
tats per les famílies d’acolliment, la qual 
cosa suposava el 22,31%, enfront del 
11,41% de la centúria anterior. És un aug-
ment molt signifi catiu per a no  cercar 
raons que expliquen este fenomen. 

Des de la promulgació del Codi Civil de 
1889 fi ns a l’inici de la guerra civil, s’apre-
cia, entre els futurs adoptants i la socie-
tat en general, que estos assumeixen la 
fi liació adoptiva com un compromís so-
cial i polític amb la infància abandonada 
i desprotegida, i no com un acte caritatiu 
i piadós. En ser un acte de compromís so-
cial, pesaven més valors com l’altruisme, 
la generositat, la fi lantropia, l’ajuda… 
que el propi benefi ci personal de l’adop-
tant, ”María de San Miguel entró… de 
1910…se la llevaron para lactar… de Ca-
tarroja: son pobres, tienen 3 hijos pero la 
quieren mucho y la cuidan bien…” (Exp. 
II-1/738, fº 56). Encara que, barrejats amb 
estos valors altruistes, podien continuar 
existint adopcions amb cert interès eco-
nòmic, mà d’obra a baix cost, o bé acolli-
ments amb bona dosi d’egoisme, assegu-
rar-se una cura i suport en la vellesa, sota 
la màxima justinianea de “adoptio natu-
ram imitatur”, en cas de no tindre fi lls.

Els 83 xiquets que, bé com afi llats, bé 
com adoptats, es van quedar a la Vall, 
fóren distribuits així: 

Tomàs, donat  alletar en Ontinyent el 18 de setem-
bre de 1915, fou agraciat amb una llibreta d’estalvis

D. José Mª Carrau

D. Prudencio Melo Alcalde, Arquebisbe de València

Edifi cio La Equitativa
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a. 34 xiquets van ser afillats

b. 48 xiquets, adoptats.

c. 1 xiqueta va ser afillada  (en 1915) i des-
prés adoptada (en 1926).

És el mateix afillament que adopció? 
No. Per a obtindre una definició exacta, 
i saber el per què uns pares signaven 
amb un terme o amb l’altre, a què es 
comprometien i a què s’obligaven, se-
gons un registre o un altre, caldria anar a 
les fonts, això és, als  textos de caràcter 
administratiu, als reglaments i a l’estudi 
detallat de les escriptures, on, amb fre-
qüència, tots dos termes s’utilitzen de 
forma absolutament indistinta i sinòni-
ma. Això traspassaria els límits d’este 
article. Però, per aportar una mica de 
llum a estos dos termes, em base en els 
estudis d’Ana María Rodríguez Martín, 
que els diferencia aplicant-los els se-
güents caràcters:

1. Afillament: L’afillament d’expòsits 
estava contemplat en el Reglament de 
1852 que desenvolupava la llei de Be-
neficència de 1849. Les úniques con-
dicions que s’exigien als afillants eren 
l’honradesa i els mitjans suficients per 
a mantindre al menor. Els acollits afi-
llats continuaven fins a la seua majoria 
d’edat sota la tutela de les incluses a les 
quals pertanyien. Els afillants  signaven 
escriptura pública i es comprometien a 
sostindre i educar el xiquet conforme a 
la seua posició i en la Religió Catòlica, 
amb l’advertiment que seria retornat a la 
Institució si un familiar seu el reclamara. 
La inclusa, al no perdre la tutela sobre 
estos acollits, encarregava la seua vigi-
lància als rectors, podent reclamar-los, 
si així ho creguera convenient, en vistes 
dels informes privats que sol·licitara 
quan estimara oportú, i segons el bon o 
mal tracte que es dispensara al menor. 
En l’escriptura notarial també constava 
l’import de la dot que s’entregava als 
xiquets afillats. Estos conservaven el 
cognom que li havia posat el jutjat en el 
qual havien sigut registrats.

2. Adopció: L’adopció a Espanya va ser 
una institució de poca importància soci-

al i pràctica i es va incloure, per primera 
vegada, en el Projecte de Codi Civil de 
30 d’abril de 1851 que va establir com 
a edat mínima per a poder adoptar la 
de quaranta-cinc anys, i una diferència 
d’edat mínima entre adoptant i adop-
tat de quinze anys. Els efectes que es 
reconeixien a la persona adoptada eren 
molt limitats: l’adoptat no s’integrava en 
la família adoptiva, encara que quedava 
sota la pàtria potestat dels adoptants. 
L’adopció es constituïa mitjançant es-
criptura pública i davant l’alcalde, com 
a autoritat competent per a la seua 
formalització. Esta legislació es va 
mantindre fins a la Llei d’11 de maig de 
1888, que autoritzava el govern per a la 
publicació d’un Codi Civil. L’autorització 
es va materialitzar en la regulació de 
l’adopció que es va fer en el Codi Civil 
de 1889, en el qual es continuava auto-
ritzant l’adopció als majors de 45 anys, i 
que no tingueren descendència legítima 
o legitimada, l’adoptat passava a estar 
sota la pàtria potestat de l’adoptant 
però no passava a integrar-se en la fa-
mília de l’adoptant ni es desvinculava de 
la seua família biològica d’origen. Tam-
poc adquiria cap dret successori l’adop-
tat llevat que, en l’escriptura pública de 
constitució de l’adopció, es reconegue-
ra a l’adoptat com a hereu.

En l’adopció, el menor tenia dret a portar 
els cognoms dels seus pares adoptius i 
s’establia, com a requisit necessari per 
a la constitució de l’adopció, el que fóra 
aprovada per l’autoritat judicial, que se 
li entregava la corresponent escriptura 
pública i fora inscrit en el registre civil.
A partir de 1940, després del triomf 
franquista, s’introduirien canvis. Es fa-
cultava, en exclusiva, als establiments 
benèfics per a tramitar expedients 
d’adopció, esbrinar l’honradesa i mo-
ralitat dels adoptants, sota l’estricta 
observança de la moral catòlica, per a 
vetlar per la defensa de la família tra-
dicional, ja que tota dona està feta per 
a ser mare i la maternitat és la seua fi 
primordial. Desapareixen de la prem-
sa totes les referències ideològiques, 
polítiques, caritatives o humanitàries 
d’èpoques precedents i, davant el con-
siderable nombre d’expòsits o aban-

donats en els establiments benèfics, 
l’adopció es va configurar, de nou, sota 
la màxima justinianea d’ “adoptio natu-
ram imitatur”.

La regulació de l’adopció en el Codi Civil 
no es tornaria a revisar fins a la publica-
ció de la nova llei de 24 d’abril de 1958.
En quina situació, doncs, es van distri-
buir els 372 expòsits que van arribar a la 
Vall de 1900 a 1950: 

1. 64 xiquets van morir en poder de les 
dides que els van traure per alletar, se-
gons consta, pel certificat que van re-
metre al centre.

2. 83 xiquets van ser afillats o adoptats 
per les famílies que els van acollir.

3. 125 xiquets van ser donats a criar a fa-
mílies valldalbaidines però la informa-
ció s’interromp, o està inconnexa, “…en 
1905 a Cuatretonda. En 1926 se comu-
nica que el expósito reside en Hermida 
(Lugo)” (Exp.II-1/727, fº 64).No hi ha més 
informació.

4. 36 xiquets van ser reclamats pels 
seus pares naturals  i  els van retornar. 
5. Per la sol·licitud del permís matrimo-
nial, allistament o altres circumstànci-
es,    sabem que  es van quedar vivint   a  
la  Vall 33 xiquets.

6. 19 xiquets van ser retornats a la inclusa.

7. Sis xiquets van ser reclamats per la 
Direcció de la inclusa.

8. Sis xiquets van canviar de domicili 
però seguint amb les famílies valldal-
baidines que els van acollir,”…a criar el 
8 de enero de 1907 a…de Benigànim. 
Según participa el 26 de Diciembre de 
1926 la Alcaldía de Benigànim, residen 
en Benimuslem…” (Exp. II-1/729 fº75).

13.- Conclusió

Si el terme expòsit fa referència a la ma-
nera d’ingressar en la inclusa a partir de 
l’abandó de l’infant en qualsevol paratge o 
lloc recòndit dels nostres pobles i ciutats, 
en el present article hem vist com esta 
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pràctica decau, i l’enllumenament en la 
inclusa i posterior abandó dins de l’àmbit 
hospitalari, supera les  anteriors pràcti-
ques. La necessitat i la penúria de les clas-
ses populars van influir en l’abandó, però, 
la il·legitimitat d’estos, en esta centúria, 
es converteix en factor dominant.

He reflectit en la present recerca que a 
la maternitat de València arriben dones 
de més enllà de la nostra tradicional 
àrea d’influència, i, fins i tot, arriben xi-
quets que, nascuts en altres províncies, 
troben ací el seu asil.

Destaque la nova sensibilitat social que 
desperten estes criatures en moltes fa-
mílies d’acolliment, seran pobres, però 
també solidàries, i l’interés que pel seu 
benestar  manifesten les autoritats. 

A la Vall d’Albaida, en esta primera mitat  
de segle  XX, hi ha un descens notable de 
vallalbaidins que van a la borderia, nom-
bre superat pels quals, no sols vénen, 
sinó que també pels que són afillats i 
adoptats per famílies sense fills. Les ra-
ons de la seua legalització-adopció són 
tan íntimes com personals i reduir-les a 
l’egoisme (mà d’obra, cura en temps de 
vellesa) com a única explicació, seria 
retallar tot un cúmul de raons que estan 
entremesclades entre si i són tan vàli-
des com les primeres.

De l’any 1600 a 1950, 3.070  vallalbaidins 
ingressaren  a la inclusa de València, 
i, en el mateix període, 2.898 xiquets 
van arribar als nostres pobles (en els 
segles XVII-XVIII tan sols va arribar un 
xiquet per centúria). Amb descendents 
directes o amb alguns arribats en èpo-
ques recents, continuem convivint (van 
arribar després de 1950), però, quants 
valldalbaidins actuals descendeixen 
d’aquells expòsits que van aconseguir 
sobreviure a tanta pobresa, a tantes 
malparades economies?, i per què no, 
molts també van trobar l’afecte i la fa-
mília que la vida, en principi, els havia 
negat. Esbrinat el “quantum”, faltaria 
aprofundir en el “quale”. Encara hi hauria 
matèria per a omplir més pàgines.
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Introducción

De compleja puede adjetivarse 
la tarea de intentar reconstruir 
acontecimientos pasados a tra-

vés de los testimonios patentes en 
pliegues, fotografías, registros sono-
ros y audiovisuales, ancestrales tomos 
polvorientos, dosieres, vestigios do-
cumentales… El maltrato a los que los 
suele someter el tiempo pone en jaque 
su supervivencia y, en muchos casos, 
les impide llegar hasta nuestros días. 
De su supervivencia depende que po-
damos reconstruir nuestras tradiciones 
y costumbres, nuestra fi sonomía como 
pueblo, la arquitectura que lo defi ne… 
En defi nitiva, cómo éramos y a qué nos 
dedicábamos. 

Sin embargo, ante la tarea de recons-
truir lo propio y de “mirarse a uno mis-
mo”, cabe preguntarse: ¿qué se dijo de 
nosotros hace un siglo? ¿Cómo nos vie-
ron desde fuera? ¿Qué pensaron de no-
sotros? Un cometido en el que la prensa 
de hace cien años nos guiará, con sus 
errores propios de la distancia respec-
to al centro de la noticia, y el posiciona-
miento político y social de las rotativas 
sobre las fi nas páginas, destinadas a 
quienes, por unos 5 céntimos, querían 
mantenerse informados.        

Dos serán los acontecimientos princi-
pales acaecidos en el año bisiesto de 
1920, que pondrán el foco sobre noso-
tros y que afectaron de manera directa 
el devenir de los 12470 habitantes de 
hecho de Ontinyent y su término, lle-
nando por unas jornadas las páginas de 
los rotativos nacionales. Dos notables 
hechos acaecidos después del desen-
lace de la primera guerra mundial, que 
marcó el fi n de un mundo y el nacimien-
to de otro. 

Por una parte, los disturbios contra 
el impuesto de Consumos y por otra 
la catástrofe sufrida por un avión del 
servicio de correo aéreo que portaba la 
correspondencia desde Francia a Ma-
rruecos. Ambos, junto a otros pequeños 
sucesos, nos ayudarán a reconstruir la 
cotidianidad de nuestros antepasados.

Los disturbios contra el impuesto de 
Consumos

De “graves” se pueden califi car los suce-
sos que describe la prensa desde el 2 de 
enero, en los que el pueblo se amotinó 
e intentó asaltar la casa Consistorial 
y agredir a los concejales. Los ánimos 
fueron apaciguados por la benemérita, 
después de simular cargas y hacer va-
rios disparos al aire.

Los disturbios ocurrieron un jueves, 
coincidiendo con el primer día del 
año. Con antelación, el 31 de diciem-
bre, se le pidió autorización al gober-
nador civil de la provincia, Rafael Du-
rán Marín, por medio de un telegrama 
remitido por el alcalde de la ciudad, 
José Tortosa Valls, para celebrar un 
mitin y una manifestación para pro-
testar contra el citado gravamen. El 
permiso gubernamental fue consen-
tido a excepción de la concentración, 
en previsión de la alteración del or-
den, debiéndose de celebrar la reu-
nión en un local cerrado.

Al parecer, la hostilidad contra la forma 
de tributar o contra el procedimiento 
empleado, degeneró en desorden: fue-
ron arrancadas e incendiadas varias 
casillas y hubo una colisión entre mani-
festantes y fuerzas del orden, resultan-
do un hombre muerto y tres heridos. De 
todo ello fue informado el gobernador 

telegráfi camente por el alcalde quien 
pedía el envío de la Guardia Civil.

La orden gubernamental llegó a la Co-
mandancia de la Guardia Civil para que 
en el primer tren salieran fuerzas de 
la benemérita, telegrafi ándose a los 
puestos de Albaida y de otros pueblos 
limítrofes, según relata “La Correspon-
dencia de España”. 

El rotativo añade la versión ofi cial de los 
hechos manifestada por el subsecreta-
rio de Gobernación quien, según comu-
nicó el gobernador de Valencia, comu-
nicó lo siguiente: “El alcalde le consultó 
sobre una manifestación que se iba a 
celebrar en dicho pueblo.

El gobernador le contestó que si los or-
ganizadores respondían del orden, que 
la autorizase.

La manifestación se celebró, hubo des-
ordenes y durante éstos fueron destrui-
das las casillas de Consumos y atacada 
la fuerza pública.

Esta repeló la agresión y disparó, resul-
tando un paisano muerto y dos heridos 
graves”.

El rotativo “La Rioja” del sábado 3 de 
enero, en un extenso escrito inserta 
bajo el título “Noticias Ofi ciales” lo si-
guiente: “En el ministerio de la Gober-
nación ha dado cuenta a los periodistas 
el subsecretario de haber recibido noti-
cias de que se han reproducido los des-
órdenes en Onteniente (Valencia).

En el puesto de la Guardia civil fue re-
querido auxilio por haberse produci-
do nuevos alborotos y sitiado la casa 
Ayuntamiento.

Una visión de Ontinyent a través 
de la prensa de 1920
Rafael A. Gandía Vidal, Rafa Gandía Borredá
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ocurrido, son los acontecimientos apa-
recidos en las publicaciones de aquellos 
días, al menos en: El Día, Correo de la 
Mañana, La Cruz, La Tierra de Segovia, 
La Atalaya, La Correspondencia de Es-
paña, El Pueblo, La Rioja, Heraldo de 
Zamora, Las Provincias, El Noticiero 
Gaditano, El Diario de Palencia… En to-
dos ellos, sus reseñas más o menos ex-
tensas fueron tomadas, en su mayoría, 
vía teléfono o por cable telegráfico. No 
siendo así en el “Diario de Valencia”, en 
su edición del domingo, 4 de enero.

En primera página y en un destacado 
“Los sucesos de Onteniente” inicia su 
información de la mano de uno de sus 
redactores, desplazado a la ciudad, 
que adquirió el testimonio de testigos 
presenciales, ampliada con los detalles 
proporcionados en el Juzgado, Ayunta-
miento y otros centros oficiales.   

El último día del año, víspera de los he-
chos, por toda la población se oyó: “Demá 
s’armará la grosa” (sic). Por la noche, en la 

Salieron seis guardias al mando de un 
teniente y al llegar a la plaza, la Bene-
mérita fue recibida a pedradas.

El teniente dio orden de que se dieran tres 
toques de atención y recibió una pedrada 
en la cabeza que le derribó del caballo.

Dada la voz de “fuego” arreciaron las 
pedradas.

De los sucesos hay que lamentar, además 
del muerto de esta mañana, otros heri-
dos, algunos de los cuales han fallecido”.

Fue el diario “El Pueblo” del día 3, quien 
después de haber publicado los graves 
sucesos ocurridos en su edición anterior 
y de justificar que, a casusa del mal esta-
do de las líneas telegráficas y telefóni-
cas, las informaciones fueron limitadas. 
Publicaba entonces las que en carácter 
oficioso fueron facilitadas por el Gobier-
no civil de la provincia, quién amplió los 
primeros detalles ya conocidos con el 
parte de un oficial de la Guardia Civil pro-
cedente de Ontinyent: “Parece ser que 
los manifestantes, con la consiguiente 
algazara, se dirigieron a la línea del res-
guardo, quemando las casillas.

El oficial de la guardia civil, con la fuer-
za a sus órdenes, salió con el propósito 
de disolver la manifestación, emplean-
do procedimientos pacíficos; pero los 
amotinados recibieron a los guardias a 
pedradas y con gritos subversivos.

Una piedra le dio en la cabeza al tenien-
te, rompiéndole el tricornio y causándo-
le una herida contusa. En otras partes 
del cuerpo recibió también fuertes pe-
dradas, cayendo al suelo

También fueron heridos dos guardias

El teniente se incorporó, y a pesar de 
la violencia de la agresión, ordenó a los 
guardias que disparasen al aire y así se 
hizo; pero los revoltosos, en vez de huir, 
cogieron en brazos a los niños y afron-
taron el ataque de los guardias, que es-
taban recibiendo una lluvia de piedras 
que aumentaba a cada instante

No hubo más remedio que tirar de ve-
ras, resultando siete paisanos heridos 
y tres muertos. Dos de éstos son un 
hombre que ocupaba la primera fila y 
llevaba en brazos a una niña de 8 años; 
él quedó muerto en el acto, y la niña ha 
fallecido a causa de las heridas”.

Tanto el Gobernador como el presiden-
te de la Audiencia dieron cuenta a la 
superioridad con el fin de ser aclaradas 
las causas que originaron los tristes su-
cesos. También la Correspondencia de 
España del sábado 3 de enero, ampliaba 
con algunos detalles los informes de 
gobernación facilitados en la madruga-
da anterior por el subsecretario a tra-
vés de un telegrama, publicado de igual 
modo por “La Atalaya”, “diario de la ma-
ñana” editado en Santander desde 1893 
y “El Noticiero Gaditano”, diario de infor-
mación y de intervención política que 
desde 1919 a 1933 apareció en Cádiz.

Confusos y faltos de detalles, segu-
ramente para restar importancia a lo 

Calle Mayor de Ontinyent
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Tonda a tomar el Ayuntamiento. Duran-
te el trayecto, el miembro de la benemé-
rita, aconsejó a los manifestantes que 
depusieran su actitud. Éstos lejos de 
obedecer replicaban con insultos. 

El oficial, en su camino por la calle de 
Tundidores hasta la puerta del Ayunta-
miento, siguió su invitación de disolver 
los grupos, que por momentos iban en-
grosándose. Ordenó el primer toque de 
atención, hecho que fue recibido con 
gran griterío e insultos a la fuerza del or-
den. Sonó el segundo toque acompaña-
do del insistente ruego de que deparan 
su actitud, al que acompañó el arrojo de 
piedras contra la benemérita.

Llegada la fuerza del orden a la plaza de 
Alfonso XIII, y en vista del arrecio de la 
agresión, al límite de la prudencia, el ofi-
cial ordenó el tercer toque de atención. 
Contestado con nuevas burlas y soeces 
insultos, el propio Sr. Sacedón, recibió 
una gruesa pedrada en la cabeza, que 
le partió el tricornio, ocasionándole una 
contusión y síntomas de conmoción ce-
rebral, haciéndole caer al suelo. Desde 
esa posición ordenó fuego. La fuerza 
cumplió las órdenes con un tiroteo que 
duró unos veinte minutos.

Al frente de las fuerzas, el teniente de la 
benemérita recibió tres pedradas más: 
una en el hombro, otra en la pierna de-
recha y otra en la espalda; todas ellas 

llegaron a contusionarle. Los disparos 
de la guardia civil fueron contestados 
por otros de arma corta y abundante 
pedrea. Los grupos, cada vez más com-
pactos, intentaron rodear a la fuerza, 
que súbitamente se vio acorralada. La 
benemérita, ante aquella maniobra tuvo 
necesidad de distribuirse en parejas y 
tomar las bocacalles, desde donde dis-
paraba con más viveza.

Cuando los manifestantes vieron que los 
civiles tiraban a dar y que caían heridos, 
cundió el pánico y despejaron la plaza y 
las calles adyacentes, menos la subida 
de la Bola, donde se hicieron fuertes 
mientras arrojaban enormes piedras, 
abriéndose el fuego en aquella dirección.

Resalta el rotativo, en uno de sus aparta-
dos, la actitud heroica de una Hija de San 
Vicente de Paul pidiendo, por Dios y por 
caridad, el cese de la lluvia de piedras. 
Objeto de los más groseros insultos, la 
actitud de la humilde monja fue elogiada 
en toda la ciudad, por su entereza y por 
haber conseguido el cese de la pedrea.   

Despejada la plaza y sus inmediaciones, 
se pudo ver en uno de los pórticos a un 
hombre muerto, así como algunos he-
ridos entre los que se encontraban los 
guardias Antonio Balaguer Fuentes y 
José Soro Pla, ambos con contusiones 
por piedras, el primero en la pierna de-
recha y el segundo en el pie izquierdo.        

sociedad sindicalista “El Trabajo”, hubo 
una importantísima reunión donde se 
dieron consignas y órdenes. Una de ellas 
fue la de acudir a la manifestación con 
los hijos y mujeres, para ponerlos delan-
te, y así evitar los disparos de la guardia 
civil. Además de pronunciase discursos 
violentísimos contra autoridades y el 
impuesto, todos quedaron emplazados 
para la jornada siguiente, a las nueve, en 
la plaza de la Concepción.

A la hora convocada empezaron a acu-
dir grupos de obreros. Media hora más 
tarde quedó organizada la impresionan-
te manifestación, encabezada por una 
pancarta que decía: “El pueblo no quie-
re consumos”. Se contabilizaron más 
de cuatro mil personas. Por parte de la 
autoridad municipal no se tomaron las 
precauciones debidas, pensando que se 
limitarían a protestar contra el impues-
to y a entregar en el Ayuntamiento el 
correspondiente escrito.

Al llegar frente a la Casa Consistorial, 
una comisión se entrevistó con el alcalde. 
Éste les comunicó que no podían desapa-
recer los impuestos sin haberlo acordado 
con la junta municipal de asociados, pro-
metiéndoles hacer las correspondientes 
gestiones e indicándoles que hasta el mes 
de marzo no podría resolverse. 

No convencidos los dirigentes de aquel 
movimiento de la entrevista, uno de 
ellos subió a lo alto de la Font de la Bola, 
y arengó a las masas, dictaminando: 
“¿Quieren lucha? Pues la tendrán”. La 
gran muchedumbre, obedeciendo a una 
consigna, recorrió la línea de consumos 
y prendió fuego a todas las casetas. En 
la Plazoleta de la Tonda, asaltaron y sa-
quearon la administración del mencio-
nado arbitrio.

Una hora después, a las diez y media, 
el propio alcalde, viendo que la mani-
festación había degenerado en enorme 
revuelta, pidió auxilio al teniente de la 
Guardia Civil, Bernardo Sacedón Quiño-
nes, quien al mando de siete hombres de 
los que disponía, salió inmediatamente 
del cuartel dirigiéndose por las calles de 
Príncipe, Arzobispo Segriá y plaza de la 

Antigua Casa Consistorial de Ontinyent
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El teniente Sacedón, permaneció en la 
plaza hasta que llegaron refuerzos. El 
primero fue del puesto de Bocairent, se-
guido del de Albaida y el de Aielo de Mal-
ferit. Tiempo después lo hizo el capitán 
de Xàtiva, Miguel Martínez Torres y el 
teniente de Benigànim, Antonio Ripollés, 
con dieciocho hombres. A las once de la 
noche y procedente de Valencia, arribó el 
teniente coronel Borrué, acompañado de 
un oficial y veinticinco guardias.

Cesado el tiroteo, la ciudad adquirió una 
aparente tranquilidad, a pesar de que los 
revoltosos amenazaban con reincidir. A 
medida que pasaba el tiempo, se supo 
que había más muertos y más heridos 
que fueron ingresados en el hospital.

Fenecieron: José Cambra Esplugues, 
de 54 años, de dos heridas de arma de 
fuego, una en la región frontal y otra en 
la escapular izquierda; Miguel Martí-
nez Morales, de 17 años, de herida por 
arma de fuego, en la región occipital, 
con hernia cerebral; Virtudes Gandía 
Montagud, de ocho años, de herida por 
arma de fuego, cuyo orificio de entrada 
lo tenía situado a nivel y parte lateral 
del tórax; y Carmen Montés Sánchez, de 
nueve años, de herida por arma de fue-
go, situada en la columna vertebral.

 Los heridos conocidos fueron: Antonio 
Vidal Penalba, de 18 años, presentaba 
herida por arma de fuego en la pierna 
izquierda, con pronóstico grave, siendo 
casi segura la amputación de la pierna; 
Antonio Montes Sancho, de 20 años, 
que recibió dos balazos en la pierna iz-
quierda, con pronóstico menos grave; 
José Sarrió Conca, de 52 años, tenía una 
herida por arma de fuego en la punta de 
la nariz, con pérdida de unos dos centí-
metros de sustancia y pronóstico reser-
vado; José Cambra Rubio, de ocho años, 
herido por arma blanca, en el muslo 
derecho, con pronóstico leve; José San-
chis Torró, de 50 años, lucía heridas en 
el brazo y pierna izquierdos, resultando 
su pronóstico menos grave; Ramón Cu-
cat (sic) García, de 21 años, cuyo parte 
médico indicaba una herida en la pierna 
izquierda y un pronóstico grave; Vicen-
te Galiana Morales, herida en la región 

occipital, con hernia cerebral, siendo su 
pronóstico gravísimo y desconfiando 
en su salvación; Rafael Soler Ferri, de 
26 años, con herida por arma de fuego 
en el brazo derecho y otra producida 
por una piedra, con pronóstico reser-
vado; Rafael Reig Sanchis, de 32 años, 
asfixia traumática por magullamiento, 
a consecuencia de haberle pasado por 
encima numerosos revoltosos al huir, 
con pronóstico reservado; y José Donat 
Llopis, de 50 años, herida en la pierna iz-
quierda, con pronóstico leve. 

Hasta el domingo, 5 de enero, fueron 
veintinueve las detenciones practica-
das, entre ellas las de los autores de la 
agresión al teniente y demás fuerzas. 
Durante varias jornadas fueron aumen-
tando el número de arrestos según fue-
ron depurándose responsabilidades.

A pesar del doloroso estado de ánimo, 
el vecindario continuó dedicado a sus 
tierras de labranza, a laborar en las fá-
bricas de: tejidos, sombreros, botones y 
bordados de malla para, junto al comer-
cio, ofrecerse generosos y vivir reple-
tos de sentimientos y emociones.

El clima político y sindical protagoniza 
las páginas de los rotativos en los pri-
meros meses

Enero resultaría todavía un mes con-
vulso. A la noticia del suicidio el día 27 
de Francisco Gandía Delgado, mediero 

de la finca “Casas de Pérez”, se suma-
ría la del juicio de un caso que todavía 
coleaba desde hacía dos años. Los 
procesados por agredir el 16 de enero 
de 1918 a Rafael Calatayud, “que iba a 
cumplimentar un acuerdo del juzgado, 
desahuciando por falta de pago” a la 
familia que habitaba la finca “La Sole-
ra”, eran Salvador y Modesto Gironés, 
hermanos. Ambos alegaban en el litigio, 
que los estacazos asestados con el tra-
vesaño de un carro, eran en defensa de 
su padre, quien supuestamente padecía 
una hernia y había sido agredido por el 
Sr. Calatayud. 

Con la llegada del primer día de febre-
ro Ontinyent era puesto como “ejem-
plo a imitar” en palabras del Diario 
de Valencia. Los sucesos ocurridos 
durante los disturbios por el impues-
to de consumos “han obrado en la 
conciencia del pueblo como podero-
so reactivo, y todos los elementos de 
orden han levantado sus corazones 
y se han unido para oponerse a la 
avalancha sindicalista”. La inminente 
lucha electoral para la renovación del 
Ayuntamiento servía, según el rotati-
vo de marcado carácter conservador” 
para formar una candidatura en la fi-
guraban Joaquín Llorens Fernández 
de Córdova, Faustino Simó, Blas de 
Guzmán y Pérez de Lema, José Simó 
y “otras distinguidas personalidades”. 
Una candidatura que según señala Las 
Provincias en su edición del día 2 esta-
ba formada por personas de “seriedad 

Barrio de la Vila. Ontinyent
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y prestigio” y que aglutinaba “todos 
los partidos, excepto el sindicalista, 
que por fortuna es hoy reducidísimo”. 

Unas elecciones, previstas para el día 
8 de febrero, que todavía serían noti-
cia. La Correspondencia de Valencia 
señalaría cuatro días antes de que se 
celebraran, que en Ontinyent no se pro-
ducirían “según actas recibidas en la 
Junta Provincial del Censo electoral”, 
en aplicación del artículo 29 de la ley. 
Con fecha de 10 de febrero Las Provin-
cias y el Diario de Valencia plasmaban 
en tinta sobre papel “el resultado de 
las elecciones en las poblaciones de 
nuestra provincia, mayores de 6000 
almas”, y que según datos del gobierno 
civil otorgaban a Ontinyent “un con-
servador, un maurista, un jaimista y un 
independiente”. El citado artículo 29 de 
la ley electoral de 1907 reproduce que 
“en los distritos donde no resultaren 
proclamados candidatos en mayor nú-
mero de los llamados a ser elegidos, la 
proclamación de candidatos equivale a 
su elección y les releva de la necesidad 
de someterse a ella”. Estas terminarían 
proclamando alcalde del municipio a 
Joaquín Llorens Fernández de Córdova 
e implementarían a trabajar a sus miem-
bros y a participar de diferentes actos, 
como las bodas de plata del Colegio de 
la Concepción. Un acontecimiento al 
que se sumaron el Obispo de Segorbe, 

Fr. Luis Amigó; el Padre Provincial; el 
director del Instituto de Valencia, Dr. D. 
Francisco Morote; y las Juntas del Cen-
tro Instructivo Antoniano y Pía-Unión 
de San Antonio de Valencia, junto con 
exalumnos, alumnos y otros invitados.  

Meses más tarde todavía se haría eco 
del proceso electoral el Diario de Valen-
cia, que en su edición del 15 de abril se-
ñalaba el nombramiento como alcalde 
de Joaquín Llorens, al que consideran un 
“entrañable amigo”. Señalan la candida-
tura presentada como una aglutinación 
de “las más prestigiosas personalida-
des de aquella población” contra “la 
extrema izquierda” que “comprendió la 
inutilidad de una batalla en que sólo la 
derrota le esperaba, y retiró la candida-
tura presentada el día de la proclama-
ción”. Terminando con un “aplauso para 
Onteniente y un homenaje de gratitud” 
para el Sr. Llorens, después de los “últi-
mos luctuosos sucesos”, al que califica 
de “un veterano de la caballerosidad, de 
la ciudadanía y del sacrificio”.  

Otro de los miembros de la candidatura, 
José Simó, en calidad de consejero se-
cretario, convocaba a finales de febrero, 
en virtud de los artículos 21 y 36 de los 
estatutos, a una junta general extraor-
dinaria, a celebrar el 15 de mayo, de la 
Sociedad Anónima “Las Aguas Medici-
nales”. El acto que estaba previsto se 
celebrara en el local del balneario antes 
de la temporada estival, pretendía tratar 
“sobre la edificación de un pabellón eco-
nómico y modo de allegar fondos para la 
realización del tal mejora”, así como para 
ver cómo hacer los dividendos pasivos 
que había sobre las acciones. 

Las aguas, tan preciadas por sus pro-
piedades, constituían todo un aconte-
cimiento social en los meses estivales, 
sobre todo con la llegada de multitud 
de personalidades que eran anunciadas 
a bombo y platillo en las páginas de pe-
riódicos y revistas. Entre sus virtudes 
estaban, según el Dr. Baldomero Barce-
lona Campos en la revista de hidrología 
médica La Hora Hidrológica, su indica-
ción para el tratamiento de la hipohe-
patía (siempre y cuando no se padezca 

de cirrosis, degeneraciones hepáticas 
avanzadas, caquexia, hipohepatías agu-
das y crisis agudas de las crónicas…), 
así como para la litiasis de los canales 
hepáticos. El nombre de las aguas de 
Ontinyent aparece junto a otros tan re-
conocidos como Caldas de Malavella, 
Mondariz, Lanjarón… Toda una institu-
ción, con reconocido carácter solidario, 
que hacia finales de año, por medio de 
su gerente Remigio Company, recogía 
donativos para el sanatorio para Lepro-
sos de Fontilles.

Y es que en el ADN de los ontinyentins 
estaba recogido el carácter solidario 
de gentes sometidas a duros trabajos, 
en ocasión poco y mal remunerados, 
que no dudaban en arrimar el hombro 
y ayudar con lo poco que tenían.  Bue-
na prueba de ello es la carta publicada 
el 8 de febrero en la revista de la Colo-
nia-Sanatorio para leprosos de Fonti-
lles, bautizada con el mismo nombre. 
En la misiva con fecha de 16 de octubre 
del año anterior, se interlinea la inmensa 
labor de la directora y oficialas de un ta-
ller de malla de nuestra ciudad, quienes 
conmovidas por el padecimiento y re-
signación de los enfermos y sin apenas 
fondos, envían un lote formado por “ca-
torce kilogramos y medio de miel, trein-
ta y ocho cajetillas de tabaco y doce 
pañuelos de bolsillo”. A ello se sumarían 
cuatro libras de chocolate, obsequio de 
una amiga de las firmantes. Un gesto 
que se vería aplaudido y extensamente 
agradecido en la edición de julio de la 
misma revista. 

Marzo, con su cotidianidad recibió a los 
vecinos de la villa, que pudieron adquirir 
del campo diversos productos que en 
nuestra población alcanzaron el precio 
de 4 pesetas el cántaro de vino o 24 
ptas. la arroba de aceite. 

El movimiento sindical, tan presente 
en estos años, había desembarcado en 
nuestra ciudad, de la que tenemos noti-
cia que a principios del mes de abril se 
estaban revisando en el gobierno civil 
unas ordenanzas para la formación de 
una comunidad de labradores. Días más 
tarde desde Alzira se nos dice que “los 

Joaquín Llorens Fernández de Córdova
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obreros del Sindicato agrícola no resis-
ten a la atracción de las organizaciones 
socialistas. Hay que fundar con ellos un 
sindicato puro. De otro modo se van.”. 
En efecto, la vida en los campos iba 
evolucionando hacia un nuevo tipo de 
organización sindical. Esta máxima la 
tenía muy en cuenta en presidente de la 
“Confederación de sindicatos católicos 
de obreros de Levante”, quien señala un 
sindicato “se había fundado unos meses 
antes en Onteniente; no lo hicimos tam-
poco nosotros, sino un sacerdote de 
aquella ciudad, atento observador de la 
realidad de los campos y de un espíritu 
social ardiente, propio de un misionero”. 
Probablemente, el sacerdote al que se 
refiere es el Rvdo. Remigio Valls, el cual 
en calidad de consiliario de la “Unión 
Obrera de Onteniente”, viajó a Alzira en 
el mes de junio para participar en los 
actos de la asamblea de obreras católi-
cas, adheridas a la Confederación de los 
Obreros Católicos de Levante. Dentro 
de la programación de actos previstos, 
Remigio Valls Galiana predicó, en el 
marco de la solemne función religiosa 
principiada a las nueve y media, un ser-
món bajo el tema “Excelencias de la paz 
social y de sus condiciones, sintetiza-
das en una sola condición: la adhesión 
a la Cátedra de San Pedro”. Así mismo, 
dentro del mitin celebrado alrededor 
de las cuatro menos cuarto de la tarde, 
y con un aforo del teatro lleno, “alentó 
a las obreras de Alcira (sic) en su labor 
regeneradora, que puede ser y será con 
el tiempo la que regenere a la región”. 

Abril no se marcharía solo. Durante la 
segunda quincena del mes se produ-
cían dos incendios en nuestro casco 
urbano. El primero de ellos, acaecido el 
día 19, destruyó la parte alta de un edi-
ficio situado en el nº3 de la calle de las 
Monjas, habitado por Francisco Francés 
Calabuig, sin que se lamentaran daños 
personales. Al segundo, igual que en el 
primero, acudieron la brigada de bom-
beros, y autoridades locales, en este 
caso, junto a la guardia civil. Todos ellos 
consiguieron dominar las llamas tras 
cuatro horas de trabajo. A pesar de ello, 
el domicilio, propiedad de Pedro Bayo 
Fortea, ubicado en el nº51 de la calle del 

Dos de Mayo, sufrió importantes daños 
por valor de unas 4000 pesetas, espe-
cialmente en la parte alta del edificio, 
donde se almacenaba la paja, que “que-
dó destruida”. 

La suma de catástrofes, calamidades y 
desgracias, siempre provoca un resen-
timiento en el estado de ánimo y en la 
salud. Para paliar, en parte, la segunda 
de éstas llegó el 23 de mayo al hotel 
“Comercio” de nuestra población el “re-
putado especialista herniario de París” 
C. A. Boer. Mediante su nuevo método, 
proclamaba que no había hernias, des-
viación o descenso uterino que se re-
sistiera a los aparatos del renombrado 
especialista que se encontraba de gira 
por nuestra geografía. Tenía su sede 
principal en el nº52 del boulevard Edgar 
Quinet de París, muy cerca del cemente-
rio de Montparnasse, donde hoy repo-
san escritores, intelectuales y políticos 
como: Julio Cortázar, Jean Paul Sartre y 
Simone de Beauvoir, Santiago Casares 
Quiroga, Samuel BeckeÇ o Jacques Chi-
rac, entre otros.  

Los anuncios, como el de C.A. Boer, nos 
ayudan a conocer los productos, nece-
sidades e intereses de la época. Con su 
particular fisonomía gráfica, rompían la 
monótona disposición de unos periódicos 
con escasas o ninguna fotografía. Fueron, 
sin lugar a dudas, una de las más eficaces 
maneras de difusión en un periodo donde 
la prensa escrita como vehículo de infor-
mación ocupaba un lugar preponderante. 
De ello también se beneficiaron nuestros 
paisanos a lo largo de los años. A los repe-
tidos anuncios sobre las aguas medicina-
les del balneario o de algún hotel, pensión 
o fonda que quiere promocionarse, en-
contramos en este año de 1920 la clave 
para preservar y curar “al arbolado, viñas 
y hortalizas, de las enfermedades crip-
togámicas”. Un magnífico producto con 
el nombre de “Criptol” que tenía su con-
cesión en nuestra población de la mano 
de M. Calatayud Asencio (posiblemente 
se trate del concejal Manuel Calatayud 
Asencio). Por tan solo 5 ptas. se les remi-
tía 5 kg de muestra que podía “conseguir 
que maduren los racimos invadidos de 
oídium o ceniza”. 

El mes de junio nos ayudará a retomar el 
pulso político y a alguno de sus protago-
nistas. El 10 de junio, según nos informa 
el Diario de Valencia en su edición del día 
siguiente, tendría lugar una importante 
asamblea en la diputación de Valencia, 
cuyo principal objetivo “era el reparto 
equitativo del arroz, harina, aceite y 
trigo de tasa entre todos los pueblos 
de la provincia”. Las diversas “anoma-
lías” en los permisos de plantación del 
arroz, exportación, distribución…, en 
un período que todavía sufría las con-
secuencias de la gripe española, llevan 
a preguntarse al redactor: “Y es posible 
que durante tres años hayan soportado 
los pueblos el injusto privilegio de la 
capital? Porque en las capitales chillan, 
porque en las ciudades hay masa obre-
ra dispuesta siempre al desorden y a la 
huelga revolucionaria y amenazadora, 
se cuida el Poder público de atender-
las y de preocuparse de ellas. El trigo 
argentino, el aceite económico, el arroz 
de tesa (sic), para las capitales única-
mente. A los pueblos, que no chillan, que 
no amenazan, que no promueven huel-
gas generales ni quieren ir a tiros por 
las calles… que los parta un rayo”. 

Para buscar una solución y debatir 
sobre el problema, se reunieron en el 
Salón de Sesiones de la Diputación 
senadores, presidentes de Sindicatos 
Agrícolas de la provincia, comisiones 
de comunidades de labradores, muchos 
alcaldes y representantes de otras en-
tidades, todos ellos bajo la presidencia 
de Alfredo Navarro (presidente de la Di-
putación).  De entre todas las posturas 
presentadas, destaca el periodista: “so-
bresaliendo entre éstos, por los tonos 
enérgicos con que fueron pronunciados 
sus discursos, el del alcalde de Onte-
niente, nuestro queridísimo amigo don 
Joaquín Llorens, y el de Játiva, don Lino 
Casesnoves”. A su conclusión, la asam-
blea redactó dos conclusiones principa-
les que fueron remitidas por telégrafo 
al consejo de ministros y entregadas al 
gobernador civil, que las trasladó al mi-
nistro de la Gobernación. 

No sería la única comunicación telegrá-
fica del mes de junio en la que participa-
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ría, nuestro ya veterano alcalde. Pues a 
la una de la madrugada del día 29 esta-
llaba en la sede del Diario de Valencia, 
ubicada en la calle San Martín nº2 de 
nuestra capital, una bomba. El explosivo 
fue colocado “en el ángulo derecho de 
la puerta de hierro recayente a la plaza 
de Luis Vives”, justo al lado de la calle 
de la Paz. El atentado, que el periódico 
atribuye a los sindicalistas, provocó 
diversos destrozos en comercios y edi-
ficios adyacentes, a consecuencia de la 
metralla despedida, siendo menores los 
daños sufridos en el propio periódico, 
debido a las doce bovinas de papel api-
ladas junto a la puerta que contuvieron 
la violencia de la explosión y provocaron 
su expansión hacia otras localizaciones. 
Hasta el lugar se acercaron, policía, juez, 
el alcalde de Valencia y muchas otras 
personalidades. Quienes no pudieron 
hacerlo telefonearon o enviaron un tele-
grama. Este fue el caso de Joaquín Llo-
rens y Fernández de Córdova quien dijo: 
“Esperaba el atentado y también su 
valiente respuesta. Enhorabuena y un 
abrazo para todos”; así como nuestro 
conciudadano Manuel Simó Marín (uno 
de los promotores en 1911 del citado 
diario), quien señaló: “Duéleme no haber 
compartido el peligro con los admira-
bles luchadores del Diario y amigos del 
alma. El Señor les ha obsequiado en el 
Día de la Buena Prensa. Bendito sea, y 
adelante. Un abrazo fraternal”.

El nacimiento de una publicación en 
Ontinyent: La Paz Cristiana

El día de la Buena Prensa (o, en ocasio-
nes, Día de la Prensa) tendría una impor-
tante repercusión ese año en nuestra 
localidad. Un movimiento de propagan-
da católica, nacido en los primeros años 
del siglo XX, en un intento de reunir a 
los periodistas católicos y que ponía de 
manifiesto y a todas luces, entre otros, 
la necesidad de “un buen diario católico 
a nivel nacional”. Ontinyent se prepara-
ba para incurrir de algún modo dentro 
de este movimiento, pues el 29 de junio 
de 1920, Día de la Buena Prensa, salía a 
la luz y a las calles el primer número del 
semanario católico La Paz Cristiana, del 
que este año se cumple su centenario y 

del que el Diario de Valencia señalaba: 
“El primer y más importante acto fue la 
fundación del semanario católico-social 
“La Paz Cristiana”, que además de ser 
ilustrado consta de dieciséis páginas”.

La jornada principió a las 7 de la ma-
ñana con la misa de comunión general 
celebrada en la iglesia arciprestal de 
Santa María y en la Real parroquia de 
San Carlos. En la de San Carlos predicó 
el Rvdo. José Miquel, se repartieron mu-
chos más de doscientos recordatorios 
“elegantemente impresos en estampas 
de San Francisco de Sales, Patrón de la 
Buena Prensa” y la colecta ascendió a 72 
pesetas. Por el contrario, en la de Santa 
María, desarrollada a toda orquesta y 
con la iglesia llena, “hombres hubo ser-
món que, basándose en la festividad de 
S. Pedro y en el Día de la Prensa tuvo la 
circunstancia de recibirse en aquellos 
momentos, por telégrafo, la noticia del 
atentado contra el periódico católico 
“El Diario de Valencia””. En esta celebra-
ción se repartieron más de setecientos 
recordatorios y tuvo una colecta de 279 
ptas. y 72 céntimos. A estas dos, hay que 
sumar las demás comuniones generales 
que se celebraron en las iglesias de la 
Concepción y San Miguel. En total se re-
partieron más de 3000 comuniones y el 
dinero recaudado se destinó a la Buena 
Prensa y una parte para el “Dinero de S. 
Pedro que es una limosna para las nece-
sidades del Papa que ha de atender a la 
salvación de todo el mundo y no cuenta 
más que con las limosnas de los fieles”. 

Por la tarde se celebró en primer lugar 
a las cuatro y media en ambas parro-
quias una función religiosa en honor 
del Sagrado Corazón. Terminada ésta, 
se desarrollaría a las seis el “Gran Acto 
de Propaganda” en la plaza de la Igle-
sia, “que fue convertida en una alame-
da toda de palmeras. El frontispicio 
fue adornado de hermosas guirnaldas, 
destacándose el pabellón con la ima-
gen del Sagrado Corazón de Jesús”. El 
acto central contó con la presencia en 
el estrado, según señala el Diario de 
Valencia de: “el excelentísimo señor 
don Joaquín Lloréns, alcalde; don José 
Miquel, Párroco de San Carlos; el Su-

perior de los Padres Franciscanos, don 
Blas de Guzmán, don Faustino Simó, 
don Amadeo Martí, don Manuel Ca-
latayud Asencio y don Arturo Cerdá, 
concejales, y don Daniel Rubio, secre-
tario del excelentísimo Ayuntamiento”. 
La numerosa concurrencia contó con 
un extenso programa, iniciado con la 
interpretación, por parte de la banda 
de música “La Artística” y cantado a 
tres coros, del Himno de la Buena Pren-
sa de José Mª Bernabeu. Ello dio paso 
al discurso del seminarista Vicente 
Casanova, seguido del diálogo “La plu-
ma y la espada” declamado por Ángel y 
Gonzalo Sanchis. Terminada la puesta 
en escena, el maestro nacional de Aielo 
de Malferit, Leonardo Carreres tomó 
la palabra para fustigar la mala prensa 
y enaltecer la buena. A continuación 
“los “Ecos del Turia”, de Giner y el “Him-
no guerrero”, declamado por Enrique 
Ferrero con gran maestría, dieron gran 
amenidad al acto”. En la recta final 
del acto se sucedieron el discurso del 
maestro nacional Santiago Roca, la 
colosal poesía “La serpiente” del Pbro. 
José María Reig, y para finalizar las 
intervenciones, el discurso de Manuel 
Simó Marín, que impresionado por el 
“atentado socialista contra su obra 
predilecta el “Diario de Valencia””, 
oyó apenas se levantó, en palabras del 
Diario de Valencia, “una gran salva de 
aplausos, que se repitió hasta que su 
elocuente palabra hizo el silencio”.  El 
colofón al acto lo puso el Himno de la 
Buena Prensa y terminó con unas con-
sideraciones y vivas dados por el Arci-
preste. 

El nacimiento del semanario La Paz 
Cristiana, del cual se hicieron eco otros 
medios escritos, suponía también adi-
cionar un medio más cercano sobre las 
noticias que en Ontinyent se acontecía: 
noticias, horarios, estudios, crónicas… 
y fiestas. En su segundo número, publi-
cado el 10 de julio, junto a la crónica de 
lo acontecido en la jornada arriba des-
crita, se anunciaba la publicación de las 
fiestas de Moros y Cristianos, que con 
la solemnidad de costumbre se celebró 
al día siguiente armonizado “por el vue-
lo de campanas y bandas de música”. 
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Un verano con incendios y Moros y 
Cristianos

Pero antes de que se desplegaran a la 
calle festeros, fragatas, músicas y com-
parsas entre los días 27 al 30 de agosto, 
varias calamidades volverían a sacudir a 
nuestros habitantes. 

Los incendios volverían a visitarnos. El 
primero de ellos, iniciado en el depósito 
de borras y yutes de la fábrica de Jorge 
Querol Pérez, se extendió luego a todo 
el edificio, destruyendo tanto el conte-
nido como el continente. Tan solo, tras 
un gran esfuerzo de las autoridades se 
logró salvar “el mobiliario del piso alto”, 
subiendo las pérdidas, a pesar de todo, 
a 40000 pesetas. Pocos días después, 
varios medios imprimieron en sus pá-
ginas, la noticia de un incendio el 12 de 
julio en la casa de campo de “Domingo 
Cucat (sic)”, del que no se lamentaron 
daños personales, pero sí unas pérdidas 
de 1000 pesetas aproximadamente.

A este verano convulso, se sumaría el 
suicidio del soldado de artillería José 
Casanovas (sic), natural de nuestra po-
blación, en el río Segura, según señala 
el diario La Voz, en su edición del lunes 
9 de agosto. Así como la captura de 
una cuadrilla de rateros en nuestra po-
blación, que en palabras del periódico 
El Pueblo: “tenía en completa alarma a 
aquel vecindario”.  

Por fin, a finales del mes de agosto la 
fiesta desempolvaba la tramoya. Tras 
los días grandes, desarrollados con el 
programa de costumbre, se desarro-
llaría la novena y tras ella la subida de 
la imagen del Smo. Cristo de la Agonía 
el día 12 de septiembre. Todo ello bajo 
la presidencia del marinero José Mo-
llá Micó, contando con una subvención 
municipal de 500 ptas. De esta edición 
cabe destacar dos detalles en el aparta-
do religioso. Por una parte, la ejecución 
de la misa cantada “In te Domine spera-
vi” de Rafael Martínez Valls, organista 
de la parroquia de San José Oriol de 
Barcelona, que contó con el refuerzo de 
ejecutantes de Valencia en la orquesta. 
Y, por otra parte, la visita el domingo de 

fiestas del arzobispo de Valencia Mons. 
Enrique Reig Casanova, quien se encon-
traba “en el vecino pueblo de Agullent, 
defiriendo la invitación de nuestras au-
toridades religiosa, civil y judicial, vino 
a visitar al Santísimo Cristo a las seis 
de la tarde, no pudiendo quedarse para 
presidir la procesión porque tenía que 
ser obsequiado con una sesión literaria 
en el pueblo de su residencia”. La fugaz 
visita, contó con comparsas y músicas, 
que desde la plaza de la Concepción 
hasta la iglesia de San Carlos abrieron 
paso al arzobispo y a la comitiva, junto al 
sonido de las campanas y marchas. Tras 
haber orado ante la venerada imagen, la 
comitiva regreso en sentido inverso por 
el mismo itinerario y tras subir al auto-
móvil, bendijo a los allí congregados y 
regresó a Agullent. 

Llegada de dos visitantes ilustres

Las tradicionales visitas para la tem-
porada estival de numerosas persona-
lidades y propietarios, algunos de ellos 
venidos de nuestra capital, se prolon-
garían este año. El 15 de septiembre co-
nocíamos la partida hacia nuestra tierra 
del gobernador civil de la provincia, Fe-
derico Dupuy de Lome, para pasar unos 
días, probablemente en la finca propie-
dad de la familia. Días más tarde, el 26 
de septiembre, partiría desde la ciudad 
de Burgos el arzobispo de esa pobla-
ción, Mons. Juan Bautista Benlloch Vivó. 
El que fuera nombrado un año después 
cardenal, llegó a nuestra población el 

martes 28 de septiembre en el correo 
de Valencia, para tomar las aguas. Fue 
recibido por el diputado a Cortes, el 
Conde de Torrefiel; el general Ricardo 
de Guzmán; D. Blas Guzmán; D. Enrique 
Cerdá; y una comisión del clero de Santa 
María, presidida por su arcipreste. 

Sin embargo, el notable huésped, no se 
dedicó únicamente a “tomar las aguas”, 
sino que durante su estancia participó 
el domingo 3 de octubre en la celebra-
ción de las bodas de oro de la llegada 
de las hermanas de la Caridad a nuestra 
población, “pronunciando un discurso 
entusiasmó a la selecta concurrencia 
que le escuchaba”. Al día siguiente, junto 
a los PP. Franciscanos, celebró la festi-
vidad de San Francisco de Asís. Asistió 
a la misa solemne de celebración, comi-
da y procesión, “terminada la cual dio a 
besar la reliquia del Santo a todos los 
asistentes”. Tan solo unos días después, 
habría de presidir una función religiosa 
con mucho menor carácter festivo. 

No serían los únicos que llegarían a 
nuestra población. Un mes después, el 
director general de Obras Públicas pa-
saría una jornada de principios de no-
viembre con nosotros, de camino a Va-
lencia, desde donde partiría a Madrid.

El accidente aéreo

Habitualmente, desde que el francés 
Pierre Latécoère, a principios de 1919, 
fundara con el italiano Beppo de Mas-
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sini la compañía “Lignes Aériennes 
Latécoère”, estableciendo la línea Tou-
louse-Casablanca, con escalas en Bar-
celona, Alicante y Málaga, el término de 
Ontinyent era cruzado por el avión porta-
dor de la correspondencia de Marruecos. 
Una línea que surcaba nuestra parcela de 
cielo desde el primero de septiembre del 
mismo año de la fundación.

Con anterioridad, el 25 de diciembre de 
1918, el aviador e industrial aeronáutico 
francés viaja a Barcelona con el objetivo 
de encontrar el emplazamiento de un 
aeródromo, que finalmente instala en 
una parcela de El Prat de Llobregat. A 
penas unos meses después, en febrero 
de 1919, llega a Alicante con idéntico 
propósito y acondicionan los terre-
nos de un campo de tiro cerca de San 
Vicente del Raspeig. Un mes después 
sobrevuela Málaga en busca del tercer 
aeródromo para su compañía. La parce-
la utilizada es El Rompedizo. Los tres se 
convertirían en los aeródromos de La-
técoère, sometidos a la inspección del 
Ministerio español de Fomento, califi-
cando los de Barcelona y Málaga como 
fronterizos a efectos aduaneros. Con 
los medios limitados y las característi-
cas de los aviones que no podían reali-
zar trayectos largos, el diseño de la ruta 
necesitó la adecuación de estas nuevas 
instalaciones de apoyo en España.   

El contrato firmado el 12 de enero de 
1920 entre la Dirección General de Co-
rreos y las líneas galas, obligaba a la 
compañía al transporte de cartas ordi-
narias de menos de medio kilo y giros 
postales, quedando excluidos los en-
víos certificados y los paquetes posta-
les. En aquel momento España acababa 
de incorporarse al exclusivo círculo de 
las naciones que contaban con servicios 
de correspondencia aérea.

El primer vuelo aeropostal se demoró 
hasta el 1 de abril, al no disponer Correos 
de vehículos para trasladar la correspon-
dencia desde sus oficinas hasta los aeró-
dromos. Aunque el traslado en automóvil 
se inició en la fecha prevista, los contra-
tos definitivos con los transportistas no 
se suscribieron hasta el 8 de julio.

Para financiar este nuevo medio de 
transporte se creó una sobretasa aérea 
de 50 céntimos de peseta que debía 
abonarse con unos sellos de correos 
especiales. Debido a la urgencia de su 
fabricación se recurrió a estampar la 
inscripción “Correo Aéreo” sobre los 
sellos de Alfonso XIII que ya circulaban. 
El precio de una carta-avión (como co-
menzaron a llamarse desde el primer 
momento) sería la suma de la tarifa de 
la carta (15 céntimos por cada 15 gr.) más 
la sobretasa.

El trayecto se cubría con regularidad, 
a pesar de que sus heroicos pilotos no 
disponían de parte meteorológico y de 
que el material volante era muy vulnera-
ble a las condiciones climatológicas y a 
las numerosas averías, lo que provoca-
ba frecuentes aterrizajes forzosos y a 
menudo muertes.

Seis meses después de su inaugura-
ción, el 5 de octubre de 1920, la aviación 
postal sufrió sus primeras víctimas. La 
Correspondencia de Valencia, sería una 
de las primeras en hacerse eco de la no-
ticia en la siguiente jornada. La inmensa 
mayoría de publicaciones publicarían 
la noticia el día 7, dos días después 
del suceso, debido a las dificultades 
de comunicación de la época. El avión 
del Servicio Postal Aéreo galo nº 20, 

el biplano Bréguet XIV, procedente de 
Toulouse, de donde salió a la 11 de ma-
ñana y después de haber hecho escala 
en Barcelona (que abandonó a las dos 
y media), se dirigió a Alicante, al aeró-
dromo de Rabasa. El aparato, con tres 
tripulantes a bordo (el piloto Charles 
Genthon, el mecánico Leonardo Bènas 
y la esposa de éste Octavia Casajuana), 
mientras sobrevolaba a las seis y cuar-
to de la tarde el término de Ontinyent, 
decidió aterrizar, al darse cuenta de que 
había nubes de tormenta y temiendo a 
lo incierto, según señala el semanario 
católico “La Paz Cristiana”. En su des-
censo violento, dio varias vueltas de 
campana, pero al tropezar con un pino 
situando en un hondo, reventó el de-
pósito de la gasolina prendiendo con 
fuego al aparato y a los tripulantes. Dos 
de ellos, el piloto y la esposa del mecá-
nico, fallecieron carbonizados, mien-
tras el mecánico mostraba dos heridas 
importantes y quemaduras por todo el 
cuerpo. Cabe reseñar, la imprecisión en 
la escritura por parte de la prensa del 
nombre y apellido de los involucrados, 
cambiando pequeños matices de los 
mismos (por ejemplo el apellido Gen-
thon, aparece como Fauthom, Genthom, 
Geuthom, Centhou; así como el apellido 
Casajuana, aparece como Casajuane o 
Casajuabe).

Carta rescatada del accidente aéreo
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Otros rotativos relatan que cuando ad-
virtieron los tripulantes anomalías en el 
funcionamiento del motor y que estaba 
ardiendo el depósito, procuraron ate-
rrizar rápidamente, casi sin tiempo. Ya 
cerca de tierra, el aparato chocó contra 
un gran pino, seccionándole el tronco. 
El choque atenuó la velocidad, pero 
instantes después tropezó contra otro 
árbol próximo e hizo que diese violenta-
mente en tierra el aparato. Una noticia 
con amplia repercusión nacional y que 
llega a traspasar nuestras fronteras 
de manera con menor incidencia, como 
prueba la noticia publicada en el francés 
La Dépêche de Toulouse. 

El incidente, ocurrido en la “Casa El Fon-
do”, fue visto por mucha gente a la que les 
produjo gran impresión. Llegados al lu-
gar de los hechos el juez, Francisco Mon-
terde Pastor (asignado a Ontinyent en el 
mes de mayo), dos médicos, la autoridad 
civil, militar y muchos vecinos, se ayudó a 
sofocar el fuego y a extraer el cuerpo del 
mecánico gravemente herido y sin cono-
cimiento, que fue trasladado en el auto 
del Conde de Torrefiel al hospital, donde 
fue asistido con todo el esmero posible. 
De cuerpo robusto y temple de espíritu y 
sufriendo lo indecible, su estado empeo-
ró, recibiendo el Santo Viático y la Extre-
maunción e Indulgencias plenas. A pesar 
del relato que se nos da de los hechos, al-
gunas cuestiones como el medio de tras-
lado del enfermo al hospital se contra-
dicen con lo reseñado en el expediente 
custodiado en el A.M.O. sobre los gastos 
devengados del accidente. Sin embargo, 
la suma de las diferentes páginas infor-
mativas nos ayuda a reconstruir un rela-
to, que en ocasiones difiere levemente 
en los hechos e incluso en los nombres y 
apellidos de los protagonistas.

Fue el propio alcalde, Joaquín Llorens y 
Fernández de Córdova, quien dirigió al 
Gobernador, José de Sousa y del Real, el 
siguiente telegrama: “Tengo el sentimien-
to de participarle que el súbdito francés 
Monsieur Leonardo Bènas, gravemente 
herido en accidente avión correo, de que 
di cuenta, falleció a las 24 de ayer, cuyo 
entierro se verificará en la tarde de hoy, 
presidido por el ayuntamiento”.

 El juez Monterde se incautó de toda la 
valija de correo internacional y telegrafió 
al presidente de la Audiencia, dándole 
cuenta del suceso y consultándole el cur-
so que podía dar al correo salvado. Inven-
tariada la citada correspondencia, fue 
participada al Director General de Comu-
nicaciones y al administrador de Correos 
de Ontinyent. Tan solo pudieron recupe-
rarse tres cartas medio quemadas.     

Todo el vecindario acudió a las honras 
fúnebres y mostró sus afectos y condo-
lencias. El salón de sesiones de la Casa 
Capitular se convirtió en capilla ardien-
te, donde fue trasladado el cadáver en 
la mañana del jueves. A las cinco de la 
tarde la plaza de Alfonso XIII estaba 
materialmente compacta de personas. 
Los cleros de S. Carlos y Santa María, 
bajo la cruz arciprestal, llegaron a la 
Casa Capitular y el Sr. Arcipreste, Dr. 
D. Rafael Juan Vidal, mandó levantar el 
cadáver. Cantadas las oraciones de rú-
brica, se formó la procesión en la forma 
siguiente: la Comunidad de PP. Francis-
canos y Clero, al que seguía el féretro 
llevado por dependientes del Excmo. 
Ayuntamiento y cubierto con la bandera 
española y francesa. A continuación, el 
Excmo. Ayuntamiento en pleno, presi-
diendo el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobis-
po de Burgos, Dr. D. Juan Bta. Benlloch.  
El Excmo. Sr. Alcalde, D. Joaquín Llo-
rens, esperaba la comitiva en Santa Ma-
ría para incorporarse a ella. Formaban el 
duelo los Sres. de la compañía aérea y el 
delegado del cónsul francés.

Llegada la comitiva a la Iglesia Arcipres-
tal se cantó un solemne “Placebo” (sic) 
asistido y acompañado por todos, que 
presidió el Arzobispo de Burgos desde 
regio y severo sitial enlutado. Al día si-
guiente, con asistencia de todo el clero 
local, comunidad franciscana, Corpo-
ración Municipal y delegado del cónsul 
de Francia, se celebró el solemnísimo 
funeral en el mismo templo parroquial. 
A pesar de celebrarse el funeral en la ar-
ciprestal de Santa María, no se encuen-
tran registrados en su archivo sus falle-
cimientos, aunque sí encontramos en el 
registro civil, seriadas con los números 
280, 281 y 282 sus partidas de defunción.

Los cadáveres de las víctimas fueron 
inhumados en el Cementerio de esta 

Pierre-Georges Latécoère
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ciudad: el piloto D. Charles Genthon en 
el nicho nº 492, el del mecánico D. Leo-
nardo Benas en el 482 y el de su esposa 
Dª Octavia Casajuana en el nº 487. Los 
tres en la fila cuarta.

El diario republicano editado en Alican-
te “El Luchador” en su edición del vier-
nes 8 de octubre, incluye en su amplia 
crónica estas líneas dedicadas al ma-
trimonio Bènas: “Leonardo Bènas hizo 
valientemente toda la campaña en la 
guerra contra Alemania. 

Al instalarse la línea aérea Tolouse 
Rabat entró al servicio de la casa Latè-
coère viniendo de mecánico al campo 
de aviación que en Alicante tiene la ci-
tada casa.

Por su laboriosidad, honradez y buen tra-
to era muy apreciado en esta capital en 
donde contaba con generales simpatías.

Contaba 24 años de edad

El día 18 de octubre de 1919, escasamen-
te hace un año, casó en La Nouvelle, con 
Octavia, agraciada joven de 23 años.

Salieron de Alicante el día 27 de agosto, 
y ahora en su viaje de regreso al hogar 
que aquí tenían constituido, casi en ple-
na luna de miel, cuando la vida les son-
reía, llena de ilusiones y esperanzas, 
la muerte les ha sorprendido traidora-

mente, acabando con ellos de un modo 
horripilante y trágico.

Juntos están sus cuerpos bajo la misma 
tierra valenciana, cubriéndolos cariño-
samente.

La Parca fiera, celosa del dios Amor que 
unió sus cuerpos en estrecho lazo, ha 
puesto a ese idilio amoroso de alegría 
y juventud en los enamorados esposos, 
un epílogo que escalofría el alma ante 
la contemplación del triste fin de Octa-
via y Leonardo”.

Último trimestre: regulación, una es-
cuela y un juicio

El último trimestre del año, marcado 
en sus inicios por la catástrofe aérea, 
habría de depararnos nuevas noticias. 
Los boletines oficiales de algunas pro-
vincias, nos informan de la “Gaceta” 
publicada el 3 de octubre con las Reales 
Órdenes provenientes del Ministerio de 
la Gobernación, que regulan aspectos 
fundamentalmente sanitarios e higié-
nicos, en base a las instancias presen-
tadas por los fabricantes de lanas rege-
neradas, de regenerados de trapos y de 
papel, entre los que se encuentran los 
de Ontinyent. 

Una nueva Real Orden con fecha de 17 
de noviembre, favorecería la vida de 
las familias de la partida del Pla. La so-

licitud hecha por el Ayuntamiento, de la 
que se hace eco el Magisterio Español 
en fecha de 18 de mayo para que “se 
cree una Escuela de asistencia mixta 
servida por Maestro” en la citada par-
tida, en la que vivían más de 100 fami-
lias, fue por fin atendida. Dotada con un 
presupuesto de 2479,76 ptas., entre las 
que se encontraban 2000 para el sueldo 
del maestro, 250 por “gratificación de 
adultos”, 166,66 por el material de las 
clases diurnas y 62,50 por el material 
de las clases nocturnas. Estos gastos, 
eran menores en caso de que se solici-
tase una maestra. Entre los municipios 
favorecidos con la Real Orden, según 
nos señala el “Suplemento a la Escuela 
Moderna” del 8 de diciembre, se encon-
traban Almaluez (Soria), Los Corrales 
de Huelma (Santander), Ontinyent y Sa-
las (Oviedo). 

Un mes de noviembre salpicado por el 
fallecimiento de una Prudencia Mateu 
Serrano, sirvienta en el balneario de La 
Salud, mientras regresaba al pueblo por 
la margen del río Clariano. En su recorri-
do resbaló y a pesar de ser conducida al 
hospital, expiró apenas ingresó.

Las principales noticias alrededor de 
nuestra población se cierran en el mes 
de diciembre con el juicio en el juzgado 
de nuestra población contra Telesfo-
ro Soriano López, socio de la Juventud 
Socialista de Font de la Figuera, “como 
autor de la explosión de una bomba en 
Fuente la Higuera”. La enfermedad del 
letrado defensor, Enrique García Torres 
provoca inicialmente la suspensión del 
juicio, según relata La Correspondencia 
de Valencia en 13 de diciembre. Siendo 
suspendido, nuevamente el último día 
del año. El proceso se reanudará entre 
las partes durante los primeros días del 
año. La parte demandante estaba forma-
da por José Biosca Jiménez, en cuya casa 
había estallado la bomba, y por el fiscal 
Lorenzo Gallardo, contando como testi-
go con José Torró Castelló, sordomudo. 
Tras algunas sesiones, y después de pa-
sar de “atentado terrorista” a “la explo-
sión de un petardo” y de que al testigo no 
se le entendiese, a pesar del intérprete 
solicitado, finalmente “el jurado dictó 

Antiguo cementerio de Ontinyent, situado cerca de la actual iglesia de Sant Rafael 
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veredicto absolutorio” para el acusado, 
según señala el periódico El Pueblo. 

Personajes

De entre las diversas apariciones de al-
gunos ontinyentins de cuna o de adop-
ción en la prensa de este año, podemos 
repasar algunos discursos pronuncia-
dos por Remigio Valls Galiana, Manuel 
Simó Marín o Rafael Juan Vidal. Éstos 
últimos participarían en el aplec Maria-
no-Franciscano del mes de agosto con 
motivo del IV centenario del prodigio 
realizado por la Patrona de Cocentaina. 

Dentro del apartado musical, a las dotes 
de la señorita Carmen Guillem Lizanda 
(sic), a la que se emplaza a estudiar can-
to, ya que posee “grande facultades, que 
hoy no explota”, se suma un repaso bio-
gráfico del célebre músico y compositor 
José Melchor Gomis en las páginas del 
periódico La Libertad del mes de abril. 

Notable, es también el nombramiento 
del Dr. Rafael Ramón Llin como benefi-
ciado de la metropolitana de Valencia. 
A los 31 años de edad, el sacerdote on-
tinyentí, que había sido en su momento 
colegial becado del Real Colegio del 
Corpus Christi, era catedrático de la 
facultad de Filosofía de la Universidad 
Pontificia de Valencia y consiliario de la 
Casa de los Obreros de San Vicente Fe-
rrer. Un currículum eclesiástico iniciado 
en la población de Novetlé y que ahora 
tomaba cuerpo en la catedral valentina.

En el apartado de defunciones, destaca 
el fallecimiento en el mes de noviembre 
del cura párroco de San Carlos, Rvdo. 
José Miquel Roig. El sacerdote que ha-
bía sido coadjutor en Carlet y Alcudia 
de Carlet y ecónomo en Guadassuar, 
fue trasladado a su pueblo natal, Al-
cudia de Carlet, para recibir sepultura 
en el panteón de su familia. El cadáver 
fue acompañado hasta las afueras de 
la población, para su traslado, por in in-
menso gentío, “figurando en el cortejo 
los asociados de la Guardia de Honor y 
asilados del Hospital, los Cleros de las 
dos parroquias, presididos por el Arci-
preste señor Juan Vidal, y el duelo, pre-

sidido: el de eclesiásticos, por el decano 
de San Carlos, don Carlos Sanz; Padre 
Rector del Colegio de Franciscanos, 
Fray Francisco Ferrer; Beneficiado de 
la Metropolitana, doctor don Enrique 
Ibáñez Rizo; el de autoridades, por el 
alcalde, señor don Joaquín Lloréns; juez 
de instrucción, don Francisco Monter-
de, y varios concejales, y el de familia, 
por los sobrinos don Joaquín y don Ata-
nasio Miquel, don Luis Puig y don Roge-
lio Sanchis”. Su cuerpo fue sepultado en 
el cementerio de Alcudia de Carlet tras 
ser acompañado a las cuatro de la tarde 
del 8 de noviembre.    

Conclusión

Seguir a través de la prensa la vida de 
una población, como Ontinyent, nos 
permite enfocar con otro prisma la co-
tidianidad de sus días. Aunque se trate 
de un método alejados en ocasiones del 
rigor de los documentos oficiales, que 
puede presentar algún error propio de 
la distancia desde el origen de la noti-
cia al lugar de su redacción e impresión, 
nos aporta nuevas facciones de una 
misma historia. Un nuevo enfoque que 
nos permite desmentir aquello de que 
Ontinyent era un lugar “en el que nunca 
pasaba nada”. 

Relación de rotativos consultados:

La Paz Cristiana
La Correspondencia de Valencia
El Progreso
Diario de Valencia
Fontilles: órgano de la Colonia-Sanatorio Re-
gional de San Francisco de Borja para leprosos
La Libertad
El Eco de Santiago
Diario de Córdoba
El Pueblo
La Correspondencia de España
La Voz 
El Globo
La Dépêche (Journal de la democratie)
El Progreso Agrícola y Pecuario
Las Provincias
ABC
El Pueblo
Baleares: revista decenal ilustrada
El Debate
El Diario Palentino
El Luchador
La Cruz
La Independencia
El Correo de Cádiz
El Correo Español
El Heraldo de Madrid
El Magisterio Español: revista general de ense-
ñanza
Suplemento a la Escuela Moderna
El Imparcial
El Liberal
El País
El Siglo Futuro
El Sol
La Hora Hidrológica
La Acción
La Correspondencia Militar
La Época
Oro de Ley
La Hormiga de Oro
Diario de Burgos
Revista de Gandía
Boletín oficial de Zamora
Boletín oficial de la provincia de Murcia
Boletín oficial de la provincia de Santander
Boletín oficial de la provincia de Guadalajara
Los Transportes Férreos



La cooperativa vitivinícola de la Pobla del Duc (1938-2020)

INTRODUCCIÓ

La confi guració del terme de la 
Pobla, igual que el de tota la Vall 
d’Albaida —una depressió sinclinal 

el·lipsoidal que s’estén al llarg de quasi 
60 kilòmetres entre la Font de la Figue-
ra i Llutxent— tingué lloc, milió d’anys 
amunt, milió d’anys avall, fa una vintena, 
quan els materials secundaris i terciaris 
es plegaren i donaren com a resultat, 
poc més o menys, el paisatge actual.

Les margues blanques, anomenades 
ací tap, cobriren la major part del sol i 
formaren un relleu suaument ondulat 
i un paisatge de xicotets tossals que 
caracteritza gran part de la Vall Blanca, 
nom encunyat pels musulmans pel color 
blanquinós de les margues.

A les margues hem d’afegir argiles, llims, 
cantals i arenes que dipositades recent-
ment (des de fa uns dos milions d’anys) 
formen sòls fèrtils i sovint amb més 
humitat ja que es situen normalment al 
voltant de barrancs o corbes fl uvials.

Estos materials sedimentaris blanets, ap-
tes  per al cultiu, són amerats en èpoques 
equinoccials, principalment,  per unes plu-
ges no massa abundoses però sí sufi ci-
ents (mitjana al voltant de 650 litres anu-
als)2 per a completar el cicle vegetatiu del 
cultius de secà, com per exemple la vinya. 
A més, contribuïx a completar el cicle un 
règim de temperatures bastant regular 
(15º-17º de mitjana anual)3 que només és 
perjudicial quan el fred de l’hivern s’allar-
gassa produint les temudes gelades per 
efecte de la inversió tèrmica a fi nals de 
març, abril i, fi ns i tot primeries de maig. 

Tot plegat ha donat com a resultat que 
tant llomes, plans i fondos del terme de 

la Pobla com de la resta de la Vall s’aban-
calaren en camps de cultiu de forma ir-
regular conformant un paisatge vitícola 
a partir el moment en què s’introdueix 
aquest cultiu.

Arrelament de la vinya a la Vall d’Albai-
da: la Pobla del Duc

La irrupció del vinyet a la Vall d’Albaida, 
segons Lorente, és prou anterior a la 
dominació del romans del llevant penin-
sular. Hi ha dubtes a l’hora de concretar 
si foren el fenicis, els grecs o els carta-
ginesos els qui principiaren el cultiu del 
vinyet en les nostres terres.4

Sí que foren els romans els qui posaren 
bastant empeny en el conreu del vinyet. 
La producció vitícola a casa nostra fou 
important fi ns al punt que es convertirà 
en competidora de la italiana i en conse-
qüència el Senat hagué de dictar normes 
proteccionistes per salvaguardar la pro-
ducció romana a la península Itàlica.

Segles més tard, quan la colonització 
musulmana, en els bancals valldalbai-
dins continuaren plantant-se vinyes, 
malgrat que l’Alcorà prohibia el consum 
de vi. Tot i això, la llei corànica anava per 
un costat i la realitat del dia a dia per un 
altre i és clar que d’amagat se’n consu-
mia. A més, els musulmans trobaren bon 
mercat per al consum del raïm en fresc 
o transformat en pansa, igualment, en 
líquid disposaren d’una ampla gana de 
productes derivats del most.

La importància de la vinya es certifi ca 
quan Jaume i va envair les terres valen-
cianes en el segle xiii per a tot seguit ex-
propiar-les i repartir-les entre els inva-
sors cristians, tal com fi gura en el Llibre 
del Repartiment. A l’hora d’adjudicar-les 
dedicà especial atenció als bancals de 
vinya, el que va fer que els repartira a lots 
de ½ jovada (unes 18 fanecades) a fi  que 
arribaren al major nombre d’usurpadors.5

En arribar al segle xvii, el conreu de la vi-
nya i també el de la resta de cultius afron-

La cooperativa vitivinícola de la Pobla 
del Duc (1938-2020)
Quan l’ímpetu de la vinya forja l’economia poblana a partir de la segona meitat del segle XX1
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taren un brusc retrocés arran de l’expulsió 
dels moriscos en 1609, els treballadors 
de la terra en la nostra comarca. La man-
cança de mà d’obra agrícola provocarà 
una intensa crisi al camp valldalbaidí que 
tardarà quasi un segle a refer-se.

La recuperació la constata el botànic i 
naturalista Cavanilles en el segle xviii 
en l’obra: Observaciones sobre la his-
toria natural, geografía, agricultura, 
población y frutos del reino de Valencia 
(1795-1797). En arribar a la Pobla del Duc, 
la descriu com una vila amb 372 veïns, 
tots llauradors (...) on prosperen les oli-
veres i la vinya (...) amb un sol ondulat 
molt favorable als vinyets dels quals 
s’obtenien 25.000 cànters de vi (aproxi-
madament 275.000 litres).6

Arribats al segle xix el vinyet s’havia 
recuperat amb tanta força que atapeïa 
fondos i tossals valldalbaidins. La  causa: 
la forta demanda europea d’aiguardent, 
el consum interior (el vi remulla i forma 
part de la famosa dieta mediterrània) i 
l’abastiment al mercat colonial americà 
(LORENTE).7 Però l’època daurada de la 
producció vitícola a la Vall d’Albaida vin-
dria a partir de la segona meitat del se-
gle xix quan el vinyet francès es fa malbé 
primer pel míldiu i a finals de segle per la 
fil·loxera. Les desgràcies gal·les ens afa-
voriren, i bastant.

La puixança de les plantacions de vinya 
era tal que en 1887 es creà un Camp d’Ex-
periències Agrícoles per a tot el distric-
te d’Albaida amb l’objectiu d’ “... avançar 
el cultiu de la vinya, principal cultiu i 
riquesa de la vall d’Albaida”. Els produc-
tors de vi valldalbaidins, entre ells els 
grans propietaris agrícoles de la Pobla, 
a les darreries del segle xix, es troba-
ren sumits en una conjuntura més que 
favorable arran de la desfeta del vinyet 
francès a causa de la Phil·loxera vas-
tratix (insecte que rosegava les arrels 
dels ceps i les assecava). La demanda de 
productes vitícoles fou un al·licient que 
es deixava notar en les economies del 
propietaris agraris de la comarca.

La prosperitat vitícola durà fins que la 
maleïda bestioleta de la fil·loxera es 

deixà caure pels nostres termes, a co-
mençament del segle xx. De 1907 daten 
els primers ceps fil·loxerats a la Pobla 
del Duc8. A partir d’ací, com si d’una ma-
rabunta es tractara, el voraç insecte ar-
rasarà la totalitat de les vinyes. A més a 
més, la fil·loxera va trobar un aliat excel-
lent que reforçarà els seus efectes: anys 
de sequera, el zenit dels quals fou el 1910.

L’any 10, un any que restarà en la memò-
ria de poblans i vallbaidins en expressi-
ons com: Açò és pitjor que l’any deu, Açò 
sembla l’any deu, per referir-se a situa-
cions dolentes9. 

A la Pobla del Duc, les conseqüències 
de la devastació vitivinícola van afec-
tar a tothom: grans propietaris, xico-
tets llauradors i jornalers del camp. Els 
primers perderen rendes la qual cosa 
els va abocar a vendre gran part de les 
hisendes si volien mantindre l’estatus 
social i el nivell de vida a què estaven 
acostumats. És el començament de la 
desvertebració de les grans propietats 
agrícoles poblanes10.

Pel que fa als xicotets llauradors i als 
qui vivien, principalment de treballar al 
jornal, molts d’ells hagueren de migrar 
a països europeus i a d’ultramar per 
poder mantindre les famílies. Estos 
migrants, alguns anys després, en tor-
nar al poble amb diners estalviats, amb 
el canut ple, d’ahi la dita salut i força al 
canut, compraran les terres que els se-
nyorets posaven a la venda, aleshores, a 
la Pobla del Duc, esta desfeta i trasbals 
de propietats donarà lloc a la formació 
d’un grup social de llauradors mitjans 
(propietaris de 40-70 fanecades) que 
protagonitzarà tots els canvis socio-
econòmics poblans a partir del segon 
terç del segle XX.

La solució als estralls de la vinya vin-
drà d’Amèrica, on els viveristes havi-
en aconseguit criar barbats —vares 
(peus) de vinya borda arrelades en els 
vivers— resistents a l’acció de l’insecte. 
Sobre estos peus (Ripària, Richester, 
Chasselas ...) s’empeltaran varietats de 
raïm de vi amb les qual es replantaran 
els bancals que anys abans havien criat 
frondosos vinyets que la fil·loxera havi-
en secat. A la Pobla, l’empresa de vivers 
La Vitícola de la Puebla del Duc, propie-
tat del colliter Blas Boscá Gomar, va in-
troduir les plantes americanes, iniciant 
així, la recuperació del vinyet poblà.

El vi i derivats tenien mercat i amb 
la vinya americana les collites eren 
més abundants, tot plegat va fer que 
el terme de la Pobla, pràcticament es 
convertira en monocultiu de la vinya. 
En paraules de l’hisendat Augusto Ba-
taller: la única base de su existencia11.
Amb esta conjuntura favorable el poble 
s’emplenà de cellers, alhora que naixia, 
en tocar el nou segle, el xx, una indústria 
de destil·lació d’alcohol vínic i aiguardent 
amb les fàbriques de Rafael Lluesma i la 
Clementina propietat d’Arcadi Climent 
dedicada a l’elaboració de xarops i licors. 
Uns anys després, en la dècada dels vint, 
la indústria del vi i derivats acreixeria 
amb les fàbriques de mistela, vins i con-
centrats de José Esteve i la d’alcohol 
vínic d’Antonio i Víctor Martínez. Una in-
dústria que crearia molts llocs de treball 
directes i d’altres complementaris: Alre-

SUPERFICIE VITICOLA EN 1889

Partit Judicial Ha

GANDIA 3.340

XÀTIVA 1.956

ENGUERA 5.676

ALZIRA 1.406

ALBAIDA 12.495

ONTINYENT 7.899

AYORA 2.687

TOTAL 35.459

Font: Avance estadístico de 1889 (LORENTE)
  

DISTRIBUCIÓ DE LA PROPIETAT DE LA 
TERRA PER PROPIETARIS I EXTENSIÓ 

EN Ha SEGONS EL CADASTRE DE 
RÚSTICA DE 1929

EXTENSIÓ 
EN Ha

NOMBRE DE 
PROPIETARIS

% RESPECTE 
AL NOMBRE 

TOTAL DE 
PROPIETARIS

De 0 a 1 Ha 444 54’15%

De 1 a 3 Ha 239 29’15%

De 3 a 5 Ha 72 8’78%

De 5 a 10 Ha 47 5’72%

Més de 10 Ha 18 2’20%
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ce, se una en apretado haz, monte 
sus aparatos destiladores, levante 
en airosos edificios sus «bodegas 
cooperativas», destine parte de sus 
cosechas a concentrados, no deje 
de la mano la producción de uvas 
selectas para mercados…; en una 
palabra, se regenere por sus propi-
as fuerzas. 

Como ahora me dirijo a los viticulto-
res, he de requerir su cooperación y 
ayuda para el bien de todos: en cada 
comarca debe levantarse un cas-
tillo inexpugnable que se llame Co-
operativa de Producción Agrícola; 
allí, aparte de abonos, maquinaria, 
biblioteca, laboratorio y otras sec-
ciones, debe estar la bodega mo-
delo, con sus tipos de vinos blanco, 
claretes, tintos y hasta de misa…

Efectivament, la cooperació era la so-
lució perquè els propietaris vinícoles 
pogueren aconseguir preus justos. As-
sociar-se, unir-se com un feix i alçar un 
castell anomenat Cooperativa. I com 
que la Pobla del Duc ja comptava amb 
una tradició de temptatives de caràcter 
cooperativista, pel gener del 1938 es re-
uniren en assemblea un nombrós grup 
de llauradors, les propietats dels quals 
oscil·laven entre 4 i 75 fanecades. Així 
doncs, en esta reunió van decidir formar 
una Cooperativa que denominarien Co-
operativa Vitivinícola. La trajectòria de 
la qual contarem tot seguit.

Antecedents: l’associacionisme agrari 
a la Pobla del Duc (1900-1930)

A finals del segle xix i principis del xx, des 
del punt de vista social, els propietaris ru-
rals exercien una gran hegemonia sobre 
les persones i les terres de l’Espanya ru-
ral profunda. No obstant això, contra esta 
predominança, s’albiraven noves formes 
d’organització i de pensament polític i 
social que penetraven en les zones rurals, 
on la pobresa i la fam s’estenien per tot 
arreu. Així, els idearis de canvi social difo-
sos per socialistes, anarquistes o republi-
cans començaven a obrir una esperança 
de canvi entre els jornalers de la terra.

dedor de la exclusividad del viñedo gra-
vitaban otrros oficios, algunos de ellos 
ya desaparecidos como los cuberos to-
neleros representados por Antonio Mar-
tínez i Herminio Martínez12.

La copiosa plantació de vinyes va pro-
duir una sobreproducció de productes 
vitícoles que es deixà notar quan a prin-
cipi del segle xx les vinyes franceses 
havien superat la crisi fil·loxèrica i no 
sols per eixe motiu, a més, la crisi de la 
fil·loxera havia donat lloc al desenvo-
lupament d’altres zones productores 
a Itàlia, Grècia, Portugal i fins i tot a 
països llunyans com Xile o Austràlia. 
Doncs, així les coses, els mercats vitíco-
les començaran a donar símptomes de 
la sobreproducció que provocaran una 
sèrie de crisis de malvenda periòdiques 
al llarg del primer terç del segle xx.

Les crisis vinícoles donaran lloc a mo-
viments de caràcter polític que reivin-
dicaven als governs de torn un millor 
tractament per al sector. Així dona 
constància el metge de la Pobla de Ru-
gat  Francisco Climent Pons:

16 de julio

Meeting de vinicultores del distrito. 
Se verificó en el Calvario; asistiian 
unos mil representantes.

Hizo uso de la palabra Don José 
Vidal, de Albayda, diputado pro-
vincial, esponiendo el objeto de la 
reunión: la necesidad de formas sin-
dicatos locales con el fin de unir-se 
los que producen, pagan y son los 
menosatendidos por los gobiernos; 
lo que urge el esmerarse en la ela-
boración de los vinos y crear tipos 
que puedan competir con los vinos 
franceses13.

Igualment, a la Pobla del Duc en 1932 es 
va formar un partit polític pobla d’àmbit 
provincial: Partido Republicano Viticul-
tor de la Puebla del Duc. El seu objectiu 
quedava clar en l’article 1 del Reglament:

El carácter de esta Sociedad es 
esencialmente instructivo, tanto 

en el orden social como en el políti-
co y especialmente en todo lo que 
afecta directa e indirectamente a la 
viticultura. Por lo tanto intervendrá 
en cuantos asuntos estén relacio-
nados con la misma, a fin de recabar 
mejoras para el vino y sus deriva-
dos, y al mismo tiempo fomentar 
e impulsar la exportación de uvas, 
principal fuente de riqueza en esta 
población.

Les contínues crisis donaren peu a 
l’abús per part dels comerciants bode-
guers que se n’aprofitaven pagant preus 
excessivament baixos als llauradors. 
Tant els productors com els productors 
i elaboradors es veien sotmesos a la 
voracitat usurera dels comerciants de 
torn. La solució per a no enfrontar-se al 
comerciant de manera individual, més 
propensa a l’abús, passava per associ-
ar-se. D’esta manera s’hi referia un ar-
ticulista anònim en el periòdic Las Pro-
vincias el 4 de setembre del 1926.

Si siempre fue beneficiosa la aso-
ciación de los hombres para con-
seguir un ideal cualquiera, lo es un 
modo singular la de los elementos 
agrícolas, tantas veces olvidados 
de los Gobiernos y expuestos siem-
pre a las ambiciones mercantiles e 
industriales.

Con el fin de socorrerse mutuamen-
te y proteger al agricultor, se fun-
daron Sociedades, Asociaciones, 
Cooperativas, Economatos y otras 
instituciones similares, tan benefi-
ciosas para la agricultura…

En la mateixa línia, el presbíter de la Pobla 
del Duc, José Garcia Suñer, en el Diario de 
Valencia, publicava un article titulat «Solo 
la cooperación nos puede salvar».

Hace unos meses se publicó en Es-
paña un decreto-ley de vinos y alco-
holes para atajar la crisis horrible 
que hace muchos años afecta a la 
segunda riqueza nacional, la viticul-
tura; no producirá aquélla efectos 
satisfactorios hasta que el campes-
ino viticultor no se sindique, organi-
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L’església catòlica, pilar ideològic sobre el 
qual se sustentava la societat espanyola 
des de feia molts segles, no era aliena a les 
transformacions socials que la propaga-
ció de les idees radicals socialistes i anar-
quistes podien provocar-hi. Les perseguia 
de reüll perquè sentia perillar el rigorós 
control espiritual i social que exercia so-
bre els feligresos acostumats a suportar 
amb captiva resignació la prèdica de sub-
missió vers els potentats de la terra.

Per tant, per tal de no perdre la custòdia 
ideològica, l’Església va desenvolupar i 
encapçalar un moviment d’associacio-
nisme agrari amb la finalitat de contra-
restar el discurs socialista/anarquista 
que denunciava els abusos que els pro-
pietaris de la terra exercien sobre els 
jornalers que la treballaven. Eren els 
anomenats Cercles Catòlics. En esta 
tasca va destacar el jesuïta castellonenc 
Antonio Vicent Dolz, el Pare Vicent.

A la Pobla del Duc, pel febrer de 1895, se’n 
formaria un d’estos Cercles Catòlics. Or-
ganitzat per les famílies més poderoses 
de terratinents poblans, el Cercle Catòlic 
actuava com a cooperativa d’abastiment 
de productes d’alimentació bàsics per 
als jornalers necessitats i per als llaura-
dors potentats, d’adobs químics.

El Cercle Catòlic poblà tingué un recor-
regut de pocs anys. A primeries del se-
gle xx, les baralles pel control del poder 
polític entre els oligarques de la terra 
poblana eren més que manifestes i si a 
açò afegim que la comptabilitat mone-
tària del Cercle no tenia la transparèn-
cia requerida, tot plegat, contribuí a la 
desfeta d’esta societat pel 190414.

La Llei de Sindicats Agrícoles de 1906

Amb la promulgació el 28 de gener de 
1906 de la Llei de Sindicats Agrícoles 
ens trobem davant d’un marc legal que 
donaria suport i cobertura als diferents 
moviments associatius en el món rural. 
Esta llei li va vindre, a l’Església, com 
l’anell al dit per tal de seguir expandint 
la Doctrina Social que emanava de l’encí-
clica Rerum Novarum de 1891, publicada 
pel papa Lleó XIII, sobre la qual descan-

sa el moviment associatiu dels Cercles 
Catòlics. L’Església concedia un pas en 
reconéixer el dret de les classes treba-
lladores a organitzar-se col·lectivament.

Esta llei va facilitar la consecució d’una 
major influència de les doctrines de 
l’Església en les zones rurals front a 
l’expansió galopant del sindicalisme de 
classe difós per les idees socialistes i 
anarquistes.

El rector poblà José Garcia Suñer, acti-
vista i apòstol de l’associacionisme ca-
tòlic s’expressava d’esta manera:

...Oid, agricultores, obreros del cam-
po, las discusiones a diario suscita-
das en las «Casa del Pueblo»: cuatro 
energúmenos, más bien que ora-
dores, electrizan muchedumbres 
innúmeras de trabajadores: allí les 
inyectan el odio a la autoridad, a la 
propiedad, a la Religión y a todo lo 
que constituye y fundamenta el or-
den social. De aquí nace esta anor-
malidad en nuestra Patria, que va 
tomando carta de naturaleza. (...)

Sindiquemos en católico y bajo la 
sombra salvadora de la Iglesia a los 
obreros, en especial a los del cam-
po, más dóciles y en mayor número 
que los de la industria, sin olvidar a 
las obreras, fundando para los pri-
meros «Sindicatos agrícolas» (…) 
y para las segundas, «Sociedades 
para las operarias»15

Els Sindicats Agrícoles no eren orga-
nitzacions de caràcter reivindicatiu tal 
com són i entenem les institucions sin-
dicals en l’actualitat. Bàsicament esta 
llei tenia com a finalitats principals que 
els llauradors o ramaders pogueren:   
adquirir arreus i eines agrícoles, adobs 
químics, llavors, animals; facilitar remei 
a les plagues; fomentar l’ensenyament i 
formació en les tasques agrícoles i ra-
maderes, etc.

El Sindicat Agrícola a la Pobla de Rugat

En este context, en 1907 es creava a la 
Pobla el Sindicat Agrícola San José inte-

grat principalment i dirigit pels gran hi-
sendats fidels a la doctrina de la Rerum 
Novarum. El Sindicat Agrícola era, més 
bé, una cooperativa d’abastos que pro-
porcionava als afiliats: adobs químics, 
barbats americans resistents a la fil·lo-
xera, articles de primera necessitat. Al 
cap d’uns anys d’haver-se constituït, 
arrodonia els seus objectius que ema-
naven de la Llei de 1906, amb la creació 
d’una Caixa de Crèdit Agrícola. Este fet 
notable s’aconseguí en una assemblea 
general de viticultors que va tindre lloc 
el diumenge 29 d’abril de 1918.

A pesar de la intensa activitat pròpia del 
Sindicat Agrari, prompte sorgirien dife-
rències entre els associats dirigents per 
allò que se sol dir que a la llarga totes 
les societats fan aigua. No podien ser 
més explícites les paraules d’un perio-
dista anònim en el diari Las Provincias:

Dicha Sociedad vivió en estado flo-
reciente algún tiempo, hasta que la 
incuria de unos y otros la dejaron 
adormecerse en el marasmo de la 
vida pueblerina16.

Això no obstant, la Pobla comptava, 
com ja hem comentat, amb un incansa-
ble i abnegat lluitador  del sindicalisme 
catòlic, el presbíter don José García 
Suñer que, amb fermesa i convicció que 
aquella Societat era allò millor per al 
poble, per als llauradors, aconseguí re-
viscolar-la per l’any 1926 per dur enda-
vant nous projectes: crear una bodega 
cooperativa.

Escrivia el rector Garcia Suñer el 29 
d’agost de 1926 en el Diario de Valencia:

En Puebla del Duc acaban de llevar-
se a cabo, en dos magnas reuniones, 
las diligencias preliminares para 
la constitución de una Destilería 
Cooperativa; el pueblo en masa ha 
respondido y ha dado su nombre y 
su ayuda pecuniaria por acciones. 
La excepción, unos pocos, conta-
dísimos…, han dejado de inscribir-
se; pero eso es conveniente… «Pro 
bono pacis»
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Estava clar que el Sindicat Agrari fun-
dat pels terratinents poblans a principi 
de segle fou una Societat confessional 
que seguia al peu de la lletra els patrons 
de l’associacionisme catòlic. Un tàn-
dem, Església-hisendats, valedors de 
l’autocràcia en el món rural de la Pobla 
del Duc.

Els propòsits del Sindicat estaven ben 
definits, però la realitat fou molt dife-
rent a la intenció. Llevat del subminis-
trament de productes destinats a la 
millora de la producció vinícola (fertilit-
zants) i de la Caixa de Crèdit, poc més es 
faria realitat. Ni la bodega cooperativa, 
ni una fàbrica per a produir mosts, en-
sofrats  i concentrats, com tampoc una 
destil·leria d’alcohol vínic. Projectes que 
per a la consecució necessitaven d’una 
intensa col·laboració desinteressada 
de la totalitat dels   components de la 
Societat i, dissortadament, la coopera-
ció no fou excessiva, més bé escassa.   
Primaren els interessos polítics parti-
culars del nucli dirigent, dels grans ter-
ratinents, més que l’altruisme col·lectiu. 
Amb el transcórrer del anys i ja entrats 
en la dècada dels 30, el paper del Sin-
dicat Agrari quedaria diluït a la simple 
adquisició d’adobs químics i l’escassa 
activitat de la Caixa de Crèdit.

L’Associació Agrícola

La Llei de Sindicats de 1906 emparava 
la formació de diferents tipus d’associa-
cionisme agrari. A banda dels Sindicats 
Agrícoles, igualment es constituïren les 
anomenades Associacions Agrícoles 
que, com els Sindicats, tenien un caràc-
ter cooperatiu.

Entre 1905-1909, es va fundar a la Pobla 
l’Associació Agrícola. La base social so-
bre la que es sustenta   esta associació 
diferia un tant amb la del Sindicat. En 
formaven part alguns hisendats influ-
ents, però la majoria dels socis perta-
nyien al grup social de xicotets i mitjans 
propietaris de la Pobla ducal, així com 
també hi havia arrendataris i jornalers. 
Des d’un punt de vista ideològic, el grup, 
en termes generals, no destacava per un 
manifest afecte confessional catòlic. 

Siga com siga, estos trets diferencia-
dors en la base social i confessional res-
pecte al Sindicat, en opinió de Calzado, 
donarien a entendre que l’Associació 
Agrícola es fundaria, o bé, com a oposi-
ció ideològica als grans propietaris, o bé 
per defensar els interessos particulars17.

L’objectiu principal i pràcticament l’úni-
ca activitat d’esta associació fou l’abas-
timent d’adobs químics (nitrat, potassi, 
fòsfor) necessaris per a la nutrició del 
vinyet. Absorbida per la dictadura pri-
moriverista (1923-30), a males penes va 
sobreviure durant la II República davant 
la influència del sindicalisme de caire 
socialista.

Després d’estes breus i esquemàtiques 
anotacions sobre l’associacionisme 
agrari poblà de finals dels segle XIX i 
el primer terç del segle XX, només ens 
resta mamprendre el camí que ens durà 
a endinsar-nos en l’estudi del nou coo-
perativisme agrari poblà, un camí en-
cetat a les darreries de la dècada dels 
trenta i primeries de la dels quaranta. 
Un nou model de cooperativisme agrari 
que marcarà la societat i l’economia po-
blana al llarg de la resta del segle XX i, 
fins a hores d’ara; ens referim al coope-
rativisme agrari que té com a protago-
nista la Cooperativa Vitivinícola.

El naixement de la cooperativa vitivinícola

Després d’unes eleccions municipals, 
la matinada del 14 d’abril del 1931, els 
regidors electes, antimonàrquics, de la 

coalició republicana i socialista d’Eibar 
(Guipúscoa), van proclamar la Repúbli-
ca. La notícia va córrer com la pólvora 
i poques hores després, regidors de 
València, Madrid, Barcelona, Saragos-
sa... i moltes altres ciutats es van unir 
al crit de proclama de la República. El 
moviment d’entusiasme era imparable. 
Llavors, la vesprada del 14, el rei Alfon-
so XIII va reunir d’urgència el govern de 
l’almirall Aznar i va presentar la renún-
cia a la corona i sense més dilacions va 
abandonar el país aquell mateix dia.

El canvi de règim era una realitat. L’espe-
rança del poble pla i treballador, que no 
confiava en la monarquia perquè la con-
siderava incapaç de solucionar els mals 
que arrossegava des de temps llunyans, 
va deixar de ser un somni. Ara hi havia 
molta confiança i esperança, però la rea-
litat, a vegades, s’assembla poc al desig.

L’Espanya rural del primer terç del segle 
xx clamava reformes, desesperada-
ment, per a millorar les condicions de 
vida, de vegades miserable, en què es 
trobaven la gran majoria dels treballa-
dors de la terra. Els governs republicans, 
sobretot els dos primers anys, van inten-
tar dur a terme els canvis necessaris per 
a situar Espanya en el camí de la moder-
nitat, en el camí d’un país Europeu, sem-
pre des del punt de vista d’una democrà-
cia política. S’aspirava, en definitiva, a 
una justícia social igualitària. Calia dur a 
terme una Reforma Agrària, assignatura 
pendent des del segle xix. Després d’un 
any d’intensos debats i controvèrsies, el 
15 de setembre del 1932 es va aprovar la 

Façana de la Cooperativa Vitivinícola anys 60
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Llei de Bases de Reforma Agrària, una 
llei que va tractar de donar una eixida 
coherent al problema de la terra.

La Llei de Bases de Reforma Agrària 
culminava un procés de reformes agrà-
ries dutes a terme des del primer mo-
ment de la proclamació de la República 
l’abril del 1931. Entre estes reformes cal 
destacar sobretot: el cooperativisme. 
La República estava convençuda que el 
cooperativisme, sobretot l’agrari, era un 
dels motors dels canvis que havien de 
modernitzar l’estructura socioeconòmi-
ca del món rural. Així doncs, pocs mesos 
després de la proclamació de la II Repú-
blica, el Govern Provisional promulgava 
la primera norma especial de Coopera-
ció, el Decret del 4 de juliol. La normati-
va del decret es va ampliar en la Llei del 
9 de setembre del 1931: la primera Llei 
de Cooperatives Espanyola.

A pesar que la vida política era un bulli-
dor d’ideologies revolucionàries i contra-
revolucionàries, d’extremismes tant d’un 
costat com de l’altre, la vida quotidiana 
de les persones, en este cas de la Pobla, 
seguia per inèrcia el dia a dia laboral. 

Els llauradors havien d’anar al bancal 
per treballar la terra que els proporci-
onava manteniment familiar, les vinyes 
s’havien de llaurar, podar, desmuntar, 
sulfatar, collir el fruit, vendre’l, els ban-
cals s’havien de sembrar d’ordi, de blat, 
d’avena i després s’havien de segar i de 
batre a les eres per obtindre palla i gra 
per a les persones i per als animals de 
càrrega i conreu.

Si en temps normals el llaurador ja es 
veia assetjat per les dificultats de con-
rear i vendre la producció, no parlem 
d’aquella època difícil presidida per una 
guerra que trastornà el quefer de tantes 
i tantes famílies.

Amb tot, encara que aquells temps fo-
ren complicats, el capitalisme especu-
latiu com a forma econòmica amb què 
alguns es guanyaven la vida no entenia 
de conteses polítiques ni bèl·liques i, si 
n’entenia, no li importava traure’n rèdit.

El fet que el llaurador s’enfrontara al 
mercat d’una economia especuladora 
de forma individual era com voler afo-
nar un mur a cabotades. L’individualis-
me que ha caracteritzat la manera de 
ser del treballador de la terra afavoria 
el negoci dels usurers. El llaurador, 
desunit, només produïa per a esperar 
l’almoina que el comerç, regatejant, de-
cidia concedir-li.

De vegades, però, feien de la necessitat 
virtut, veritablement. La necessitat de 
traure un major rendiment a la produc-
ció vinícola va fer que uns pocs llaura-
dors de la Pobla —no se sap amb cer-
tesa si foren entre 80 o 100— optaren 
per unir-se per tal de vendre la produc-
ció, el vi, conjuntament. Formaren una 
col·lectivitat i, en definitiva, s’organitza-
ren com a cooperativa.

Fou a començaments del 1938, un grup 
de xicotets llauradors —propietaris 
entre 4 i 75 fanecades de vinya— reu-
nits en assemblea van decidir formar 
una Cooperativa Vitivinícola, a l’empara 
legal que els permetia la Llei de Coope-
ratives del 1931 i el reglament correspo-
nent del 2 d’octubre del mateix any. Així 
consta en un document registrat i dirigit 
al ministre d’Organització i Acció Sindi-
cal el 2 de setembre del 1939.

El document està subscrit pels llaura-
dors: Juan Bautista Soler Semper, Arturo 
Gomar Bort, Blas Bataller Ucheda, Mi-
guel Genovés Expósito i Ezequiel Fayos 
Santamaria, tots cinc identificats com a 
socis de la Cooperativa Vitivinícola de la 
Puebla del Duc. En aquest document in-
formen al Ministre d’Organització i Acció 
Sindical que li envien el reglament pel qual 
es regia la Cooperativa, modificat segons 
la normativa del nou Estat Nacionalista 
creat pel Generalísimo Franco, després 
de la victòria en la Guerra Civil. Al mateix 
temps, i en el mateix document, sol·liciten 
que es reconega l’antiguitat de la Coope-
rativa des del 17 de gener del 1938, data 
en què la Cooperativa és reconeguda pel 
Ministeri de Treball de la República.

És a dir, la Cooperativa de la Pobla del 
Duc va nàixer durant la Guerra Civil en 

un territori encara controlat per la Re-
pública, per la qual cosa el seu regla-
ment estava adaptat a la vigent Llei de 
Cooperatives de la República. Mesos 
després, en canvi, acabada la guerra 
l’abril del 1939, a causa de les noves 
circumstàncies polítiques, s’hagué 
d’adaptar a la nova legalitat de l’Estat 
franquista per a sobreviure, per això va 
caldre enviar el document.

Tot i que a la rugatina Pobla es respirava 
un ambient caldejat de proclames bèl·li-
ques, la vida laboral dels conveïns, com 
hem comentat adés, transcorria com 
sempre. Bonhomiosa. Capficada en els 
conreus del bancal. 

La meitat del terme s’havia replantat de 
vinyes amb peus resistents al malèvol 
insecte de la fil·loxera. La inversió de 
comprar terra, transformar-la i replan-
tar-la va ser formidable. Possiblement, 
hui en dia, sense ajuts oficials de l’Admi-
nistració, seria molt difícil o impossible 
realitzar una tasca com aquella.

Xicotets i mitjans llauradors i jornalers 
vivien abnegadament de la terra. La 
vida era senzilla, amb costums tradici-
onals pel que fa als treballs del camp 
guanyats amb l’experiència de la tradi-
ció transmesa de pares a fills. Un com-
pendi de saviesa agrícola que s’aprenia 
des del mateix moment de la naixença.

Es llaurava amb forcat estirat pel mat-
xo, la mula o l’haca, es podava i es fema-
va consultant la lluna, es tonyava amb 
l’aixada de set lliures i es remenava la 
terra amb tragelles de fusta. Els dies co-
mençaven a trenc d’alba i acabaven en 
pondre’s el sol. No hi havia horaris ni ho-
res extraordinàries, totes valien igual. 
Només voluntat i necessitat de produir. 
Era igual que fora dilluns o diumenge, 
temps de sega o de verema. Els treballs 
del camp marcaven el ritme de la vida, 
encara que de rerefons s’escoltaven 
sorolls de guerra i de morts fanàtiques.

Estos llauradors, van seguir les indicaci-
ons que marcava la Llei de Cooperatives 
del 1931, per tant, la Cooperativa estaria 
regida per una Junta Directiva, els mem-
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bres de la qual tenien la mateixa catego-
ria de govern, i no hi existiria la figura re-
presentativa d’un president. La Llei del 
9 de setembre del 1931 i el Reglament 
del 2 d’octubre ho marcaven així:

En tota cooperativa hi haurà una 
Junta Directiva, formada almenys 
per cinc individus(…)

Les designacions per a les Juntes o 
Consells directius i comissions es-
pecials i tot gènere d’autoritzacions 
i manaments per a actuar en nom de 
la Cooperativa seran per acord de 
l’Assemblea general.

No podran exercir el càrrec en la Jun-
ta Directiva més de 4 anys seguits.

A les Cooperatives amb més de 100 
socis hi haurà una Comissió d’ins-

pecció de comptes, formada per 
tres o més individus elegits anual-
ment per la Junta General.

L’arxiu de la Cooperativa no disposa del 
document de la constitució. Ara bé, a 
partir d’un document de l’any següent, 
el 1939, que van subscriure uns quants 
socis, dirigit al Ministre d’Organització i 
Acció Sindical per tal d’adaptar la Coo-
perativa a la nova legislació del nou Rè-
gim, hem arribat a la conclusió que este 
grup era el mateix que formava la Junta 
Directiva el 1938. 

En definitiva, van crear una institució de 
treball col·lectiu que, sense sospitar-ho 
gens ni miqueta en aquell moment, estava 
predestinada a jugar un paper fonamental 
en el futur de l’economia dels poblans, ja en 
foren socis, o no, tal com podrem ataüllar 
de l’anàlisi que se’n farà de la seua evolució.

El cooperativisme de postguerra: adap-
tació al nou marc legal

Les cooperatives no van restar al marge 
de la voràgine totalitària i controladora 
política del franquisme. L’interés de fis-
calitzar el cooperativisme es va posar 
de manifest des del primer moment 
amb la promulgació, en zona nacional 
evidentment, de la Llei de Burgos del 
27 d’octubre del 1938 que, amb caràcter 
transitori, modificava el règim de les 
Societats Cooperatives republicanes. 
Per dir-ho millor, derogava parcialment 
la Llei de Cooperatives del 1931. 

Amb la nova llei quedava extingit el co-
operativisme democràtic i s’encetava 
una nova etapa. Aquesta estava presi-
dida pel desig de substituir la concep-
ció liberal i democràtica de la societat 
cooperativa per una altra d’autoritària i 
jerarquitzada, en la qual els límits entre 
cooperativisme i sindicalisme es confo-
nien18.

El 26 de gener del 1940, una nova llei, la 
d’Unitat Sindical, derogava la Llei de Co-
operació del 1938. Esta llei va prohibir 
qualsevol tipus d’organització sindical, 
excepte les prescrites per la nova legis-
lació estatal. Mesos després, la Llei de 
Colonització d’Interés Local del 25 de 
novembre del 1940, fou el punt de parti-
da del naixement dels anomenats Grups 
Sindicals de Colonització.

Una altra llei, la del 2 de gener del 1942, 
encetava una nova etapa en el cooperati-
visme, ja que va ser la primera norma le-
gal que concedia entitat pròpia a les Co-
operatives del Camp. A més, mitjançant 
esta llei, les cooperatives quedaven in-
closes, definitivament, en l’Organització 
Sindical del Moviment a través de l’Obra 
Sindical de Cooperació que, al mateix 
temps, depenia del Ministeri de Treball.

Per tant, ara, els organismes de gestió 
de les cooperatives que emanaven de 
la Llei de Cooperatives de la República 
quedaven dissolts, i segons els nous 
criteris legals, l’òrgan de gestió, la Jun-
ta Rectora de les cooperatives, havia 
de tindre un cap (un Jefe, actualment, Acta 1939
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un president) i cinc vocals. El procés 
autoritari i jeràrquic del nou Règim era 
present en tots els aspectes de les rela-
cions socials i en tots els sectors econò-
mics. (veure acta foto....)

Des del punt de vista econòmic era evi-
dent que l’Estat practicava una economia 
intervencionista vinculada a una actitud 
supremacista de caràcter autàrquic i na-
cionalisme exagerat. Açò va tindre uns 
efectes devastadors els anys següents a 
la guerra, ja que foren anys de fam, d’es-
cassetat dels productes més necessaris, 
de racionament i d’estraperlo.

Una mostra de l’intervencionisme de 
l’Estat en matèria econòmica es veu 
perfectament en el sector primari, en 
l’agricultura. Per autoabastir-se calia 
produir en abundància suficient i aug-
mentar la producció dels camps espa-
nyols, per això la política agrària del 
franquisme es va enfocar cap a noves 
fórmules d’explotació de la terra. La co-
lonització, per exemple.

En esta etapa van encomanar a l’Institut 
Nacional de Colonització (INC), creat a 
propòsit pel decret del 18 d’octubre del 
1938, l’organització de la política agrària 
del Nou Estat. Per tant, van encarre-
gar-li l’estructura d’un projecte ambi-
ciós: la colonització de terres per tal 
d’augmentar la producció agrària, tan 
necessària davant l’escassetat d’abas-
timent de productes derivats del camp. 
Esta iniciativa es podia considerar la re-
forma agrària del Nou Estat.

La posada en pràctica d’este macro-
projecte fou costosa i lenta, per això, al 
començament, els resultats no van coin-
cidir amb el que s’havia proposat l’Estat. 
Aleshores, davant la urgència estatal 
per augmentar la producció agrària, es 
va posar en marxa una política d’apro-
pament al llaurador de base, al llaurador 
de la xicoteta i la mitjana propietat, mit-
jançant la constitució dels Grups Sindi-
cals de Colonització.

La idea inspiradora dels Grups Sindicals 
de Colonització va ser comptar amb la 
col·laboració dels llauradors en la políti-

ca estatal de millora agrària. Així doncs, 
es va orientar la Llei de Colonització 
d’interés Local del 25 de novembre del 
1940, i més tard, va ser substituïda per 
la del 27 d’abril del 1946.

La Llei de Colonització d’Interés Local 
establia, bàsicament, l’auxili a què podia 
accedir qualsevol entitat que tinguera, 
com a finalitat, la promoció agrícola. És 
a dir, finançar mitjançant ajudes econò-
miques les iniciatives dels llauradors 
per tal que estos pogueren augmentar 
la producció, tan necessària en aquells 
moments.

De Cooperativa a Grup Sindical de Co-
lonització

Mentre l’Estat planificava quina política 
agrària calia seguir, els socis de la Co-
operativa Vitivinícola de la Puebla del 
Duc, pendents del que passava a nivell 
nacional, seguien avançant pel camí 
dels projectes de millora i progrés.

El propòsit essencial de la Cooperativa 
era construir una bodega per a elaborar 
el propi vi amb la finalitat de traure el 
màxim rendiment econòmic per als so-
cis. Feien falta molts diners per a poder 
viure i criar la família. Per eixe motiu, 
aprofitant l’auxili que facilitava la Llei 
de Colonització d’Interés Local, van re-
alitzar els tràmits burocràtics oportuns 
per tal d’accedir al pla d’auxilis. 

Que les circumstàncies hagueren can-
viat no era un assumpte dels socis. Els 
objectius s’havien d’aconseguir per da-
munt de qualsevol condició. Amb esta 
premissa, els associats a la Cooperativa, 
tutelats per la Germandat Sindical de 
Llauradors i Ramaders de la Pobla, van 
tramitar la documentació exigida per les 
autoritats competents. Aleshores, es 
van constituir i denominar, tal com mar-
cava la llei, en el Grupo de Colonización 
Sindical nº 62, un dels primers a inscriu-
re’s tant a nivell provincial com nacional.

D’esta forma, la Cooperativa s’emmar-
cava en l’estructura Nacional Sindicalis-
ta del nou Règim.

La construcció de l’edifici bodega

La necessitat de construir una bodega 
era evident. Des que es constituí la soci-
etat cooperativa s’havien estat llogant 
bodegues de particulars arreu del poble 
per a elaborar el vi dels socis però, com 
que cada any n’augmentaven els socis i 
la producció, fou necessària i imminent 
la construcció. 

El primer plantejament seriós de 
construcció d’una bodega es va fer el 
1941, durant una Junta General en què 
per finançar les obres s’hi va acordar 
emetre Obligacions per valor de 100 
pessetes cadascuna i que, cada soci, 
aportara 300 pessetes mitjançant les 
obligacions a fi de: comenzar a cons-
truir el Edificio, maquinaria y demás 
que ha de ser la nueva Cooperativa...19

 Unes obligacions que s’havien de tornar 
als socis en un futur.

L’any 1942, la Junta Rectora, presidida 
per José Gomar Bort, va comprar un 
terreny propietat de Concepción Peiró 
Juan, situats en la partida del Camí del 
Ràfol, a l’entrada de la Pobla per la car-
retera provincial núm. 13. Eren quatre 
fanecades, més o menys, tal com diu el 
document de compromís de venda. Van 
costar 13.500 pessetes (81’14 €).

Van encomanar el projecte de construc-
ció de la bodega al prestigiós enginyer 

Reglament del Grup Sindical de Colonització
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agrònom i gran difusor del cooperativis-
me Pascual Carrión y Carrión, natural de 
Sax (Alacant), fill de llauradors i propie-
taris de vinyets a la Vall del Vinalopó.

Com que amb les aportacions del so-
cis no tenien prou diners, per tal de no 
castigar més les economies dels coope-
radors amb noves aportacions i davant 
la necessitat de disposar de més diners 
per a la finalització de l’obra, la Junta 
General autoritzà la Junta Rectora a 
demanar un préstec a l’Institut Nacional 
de Colonització (INC). Però, per a poder 
demanar auxili a esta institució, la Co-
operativa va haver de transformar-se, 

com ja hem vist anteriorment, en Grup 
Sindical de Colonització. 

El 8 de novembre del 1943, el Grupo Sin-
dical de Colonización nº 62 de la Puebla 
del Duc, representat pel cap de l’Obra 
Sindical de Colonització Antonio Rodrí-
guez Gimeno, va fer una petició formal 
d’auxili a l’INC per un import de 150.000 
pessetes, que els van concedir. L’auxili 
adjudicat no tenia interessos i el rein-
tegrament calia fer-lo en 10 terminis de 
15.000 pessetes cadascun, a partir del 
15 de juny del 1949 i fins al 15 de juny del 
1958. El 15 de juny de cada any vencien 
els terminis.

La bodega constava de dos naus de 
base rectangular separades per  dos 
tires de cinc dipòsits aeris. Les parets 
eren de pedra i formigó i els pilars de 
rajola massissa que sustentaven una 
gran biga sobre la qual descansava l’ar-
madura entrellaçada de peces de fusta i 
ferro, que sostenia un sostre format per 
quatre vessants.

Poc abans de començar la campanya de 
verema, l’agost del 1946, es donaren les 
obres per concloses i la bodega, propi-
etat de ja més d’un centenar de   socis 
de la Cooperativa, a poc a poc, i amb les 
corresponents ampliacions que no van 
tardar a fer-se (1957, 1970), es va con-
vertir en la més important de la Vall d’Al-
baida, tant pel que fa a la cabuda —46 
dipòsits de ciment amb capacitat per a 
uns 800.000 litres—, com pel que fa al 
volum de producció de vi, des dels anys 
cinquanta fins als noranta del segle pas-
sat. En l’última reforma, la de 1970 la 
capacitat de la bodega s’aproximava als 
sis milions de litres.

El Renaixement de la Cooperativa

Tal com ja hem vist, la Cooperativa de 
la Pobla del Duc va nàixer i va començar 
a gatejar en un context enrevessat. En 
aquell moment hi havia la disputa polí-
tica i la Guerra Civil, al territori encara 
era vigent, tot i que per poc temps, la 
legalitat que va canviar quan el bàndol 
nacional ocupà el territori valencià. Du-
rant estos anys, per tant, es van produir 
canvis i adaptacions contínues a l’statu 
quo del moment i al poder polític sorgit 
del resultat de la baralla bèl·lica. 

Des del primer moment de la fundació 
de la Cooperativa, el seu funcionament 
intern, és a dir, l’organització adminis-
trativa i de govern, es duia a terme se-
gons els criteris generals que marcava 
la llei en cada moment. La Cooperativa 
com a entitat autònoma, encara que 
dins d’un engranatge legal superior, no 
havia desenvolupat un reglament o es-
tatuts propis. Però ja el 1944, per obli-
gació governamental, es van elaborar 
uns estatuts tutelats per les lleis de 
cooperació vigents.

Obligació 1942

Façana i part de llevant de la bodega 1942
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Estos estatuts feren creu i ratlla. El rè-
gim sorgit de la guerra refundava l’or-
ganització estatal en tots els aspectes 
de la vida política, econòmica i social. 
En eixe context la Cooperativa també 
havia de començar de nou perquè la 
llei així ho exigia. Tot açò va quedar ben 
clar en una carta que l’Obra Sindical de 
Colonització va dirigir al president de la 
Cooperativa:

...Aunque esa entidad estuviese ya 
constituida anteriormente, han de 
tener presente Vds., que en la actua-
lidad esa Cooperativa ha sido regis-
trada e inscrita en el Registro Espe-
cial de Cooperativas del Ministerio 
de Trabajo, de acuerdo con la Ley 
de Cooperación de 1942 y su Regla-
mento de 11 de noviembre de 1943, 
por lo que se reconstituye de nuevo, 
y como ya se indicó en el oficio que 
se les mandó, a partir de la fecha de 
la Junta de constitución, empezará 
la vida legal de la Cooperativa. Por 
lo tanto, procederán Vds. a cumpli-
mentar lo que se les indica…

...Esperamos que con esta informa-
ción, les será a Vds. suficiente para 
sacarles de dudas que pudieran 
tener.

Clar i ras.

Els estatuts requerits per la superiori-
tat sindicalista nacional van ser apro-
vats per la Junta General el 17 d’octubre 
del 1944. Estaven signats pel president, 
José Gomar, el secretari, Francisco 
Barceló i setze socis: José Machirant, 
Antonio Esteve, Leonardo Martí, Agus-
tín Fayos, Vicente Garcia, Blas Bataller, 
Francisco Climent, Angel García, Eze-
quiel Fayos, Blas Catalá, José Boscá, 
Blas Fayos, Vicente Moscardó, Blas So-
ler i Aurelio Boscá. 

El corpus estatutari es va remetre al 
Departament de Cooperació de l’Obra 
Sindical, perquè el fera arribar a la 
superioritat, el Ministeri de Treball, que 
contestava per carta al president de la 
Cooperativa el 23 de gener del 1946:

Visto el Reglamento cuya aproba-
ción solicitó a este Ministerio la en-
tidad denominada cooperativa Vi-
tivinícola del Campo de Puebla del 
Duc (Valencia) con domicilio social 
en Ladislao Soriano, 5 (…)

CONSIDERANDO: Que en el presente 
caso se han cumplido todos los trámi-
tes y requisitos que para la aproba-
ción de los Estatutos y Reglamentos 
de las Cooperativas determina la Ley 
de cooperación de 2 de enero de 1942, 
y el Reglamento para su aplicación de 
11 de noviembre de 1943.

Esta dirección General ha tenido a bien 
aprobar e inscribir el Reglamento de la 
Cooperativa Vitivinícola del Campo de 
Puebla del Duc en el Registro Oficial 
de Cooperativas de este Ministerio 
con el número 1819 y disponer su en-
cuadramiento en la Unión Nacional de 
Cooperativas del Campo…20

La Cooperativa va renàixer amb una 
nova identitat legal, no perquè fora il·le-
gal, sinó perquè així ho deien les auto-
ritats competents, obsessionades per 
liquidar qualsevol vestigi republicà. Res 
canviava i tot seguia igual. El que real-
ment preocupava els socis era obtindre 
bones collites i que el vi es pagara a bon 
preu en el mercat i, sobretot, acabar el 
més prompte possible la bodega que 
estaven construint.

Organització de la cooperativa: les seccions

La Cooperativa, al llarg de la seua trajec-
tòria de vida, s’ha estructurat al voltant 
de quatre Seccions: la Secció Bodega, 
la Secció de Fruites (també anomenada 
Secció d’Exportació i, actualment, Hor-
tofructícola), la Secció de Crèdit (Caixa 
Rural) i la Secció de Subministraments. 
Esta distribució no ha sigut sempre es-
tàtica sinó que ha anat canviant amb el 
temps segons les necessitats organit-
zatives requerides en cada moment.

La Secció Bodega

Des del primer moment de la formació 
de la Cooperativa, tota activitat o servi-
ci que es realitzava al si de la Cooperati-
va formava part d’una única unitat admi-
nistrativa, una única secció: la Bodega, 
la secció mare del complex cooperatiu.

La Bodega controlava tot el procés de 
d’elaboració de vi i derivats al front de 
la qual hi havia un bodeguer. L‘admi-
nistració burocràtica era duta per un 
escrivent que alhora era secretari de la 
Junta Rectora (el primer Francisco Bar-
celó, Juan Soler el va substituir,  Daniel 
Sanjuan que des de primeries dels anys 
cinquanta fins a mitjan de la dècada dels 
noranta va estar al front de la Coopera-
tiva convertint-se així en una peça clau 
del desenvolupament de l’entitat coo-
perativa.

Caldera de vapor per fer funcionar l’aparell destil·lador i base de la ximenera
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A més del vi, com hem dit, en la bodega 
s’elaboraven altres productes derivats 
del vi. Als anys 60, concretament el 1961, la 
Cooperativa es va unir al procés industria-
litzador de la producció d’alcohol. En esta 
dècada, com que el mercat de l’alcohol era 
rendible, gràcies a eixe bon moment, la in-
dústria de l’alcohol estava en auge.

La indústria vitivinícola, en el procés 
d’elaboració del vi o del most, produïa 
una sèrie de subproductes derivats (bri-
sa i somta) que eren matèries primeres 
d’altres indústries de transformació. 

La brisa és el residu sòlid que quedava 
del raïm després de trepitjar-lo o prem-
sar-lo i esta format per la raspa, la pe-
llorfa, la polpa i el pinyol. La somta, és la 
mare del vi, el solatge que queda en un 
dipòsit de vi després de la fermentació.

Doncs bé, estos dos subproductes eren 
utilitzats per a la fabricació d’alcohol, i 
com que la Cooperativa en tenia cada any 
més, sense pensar-s’ho dues vegades es 
va llançar de cap al nou repte: la destil·la-
ció d’alcohol a partir de la somta i la brisa.

Es va alçar una coberta per a albergar la 
maquinària i l’utillatge necessari per al 
procés de destil·lació alcohòlica. Els dos 
elements bàsics per a destil·lar alcohol 
eren: una caldera generadora de vapor i 
un aparell destil·lador.

Per a extraure el fum i els gasos de la 
combustió de la llenya o el carbó a l’ex-
terior, i també els productes energètics 
que alimentaven la caldera, es va cons-
truir una ximenera de dimensions consi-
derables amb bon tir per a aspirar amb 
facilitat gasos i fum. Perdurable i resis-
tent al pas del temps s’ha mantingut 
erigida i ancorada en l’arquitectura coo-
perativa com un testimoni fidel de l’inci-
pient desenvolupament industrial lligat 
a la producció vinícola de la Pobla del 
Duc. Ni la pluja, ni els trons, ni la còlera 
dels llamps no li han pogut doblegar el 
cap. Hui en dia és testimoni d’un passat 
vinícola esplendorós a la Pobla del Duc.

En anar a males el mercat d’alcohol es 
desmantellà l’aparell destil·lador i el van 

transformar en un aparell-disulfitador, 
amb la finalitat de produir concentrat 
de vi. El concentrat era un líquid espés 
amb un alt contingut de grau de sucre, 
entre 32º-36º que s’utilitzava per a ela-
borar mistela (hui en dia vi espirituós) 
o bé per arreglar alguns vins que eren 
massa secs.

La Bodega va funcionar bé fins als anys 
huitanta. Fins i tot va arribar a cons-
truir-se una planta embotelladora per 
comercialitzar vi embotellat (Roscardi). 
Però, en la dècada dels 80, la producció 
de vi en bodega va minvar progressiva-
ment. La implantació de diferents vari-
etats d’arbres fruiters, la degradació de 
varietats de raïm de taula com el Ros-
seÇi, la Política Agrària Europea (PAC) 
amb ajudes a la reducció del vinyet, va 
provocar que s’arrancaren la majoria 
dels bancals dedicats al cultiu de raïm 
de vi. Així, el llaurador de la Pobla es va 
vore obligat a iniciar la reconversió dels 
cultius amb arbres fruiters i la vinya de 
taula o de raïm de vi va quedar arraco-
nada. La reconversió va ser molt dura. 
Quasi sense ajudes, el llaurador va ha-
ver de destinar-hi, a més del sacrifici, 
una gran part dels ingressos. Este pro-
cés, per tant, va marcar el principi d’una 
lenta i continuada angoixa d’abandona-
ment de l’activitat agrària a la Pobla.

Actualment la Cooperativa ja no elabora 
vi.  El caldo obtingut de xafar el poc raïm 
que queda, el most, el ven directament 
sense fermentar. En la campanya d’en-
guany han entrat en bodega 275.000 kg 
que han rendit 220.000 litres de most.

La Secció de Subministraments

La Secció de Subministraments va sor-
gir al si de la Cooperativa per a proveir el 
soci de tot allò que necessitava per po-
der realitzar el cicle del cultiu del raïm. 
Primer va ser una espècie de subsecció 
de la bodega, després, a més de cobrir 
allò necessari per a desenvolupar el 
treball del bancal, va eixamplar el camp 
dels gèneres subministrats oferint tam-
bé productes de consum alimentari.

La cooperativa abastia el soci de pro-
ductes insecticides i fungicides per a 
combatre les plagues contra els orga-
nismes malignes que atacaven la vinya: 
sofre i coure eren vitals en el cicle del vi-
nyet. També subministrava fertilitzants 
o adobs químics imprescindibles per-
què la terra no perdera vigor productiu: 
nitrogen, fòsfor i potassa.

A més, un quants anys després que la 
Cooperativa es posara en marxa, esta 
va començar a distribuir, entre els so-
cis, productes alimentaris bàsics com 

Interior de la bodega. 2019
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creïlles, oli, arròs, cigrons, fesols secs, 
llentilles i tot tipus de llegums seques.

Per a l’activitat de distribució dels 
subministraments, quan es va fer una 
ampliació de la bodega l’any 1957 es va 
construir, en la part de migdia, un xico-
tet magatzem que en arribar a 1970 
s’havia quedat menut, per la qual cosa 
se’n va construir un de nou.

Ja a finals de la dècada dels 80, en plena 
etapa de la mecanització de les tasques 
agrícoles, quan els animals de conreu i 
els aparells i atifells manuals havien ce-
dit el pas a les mules mecàniques primer 
i, tot seguit, als tractors, la Cooperativa 
va prendre la decisió d’augmentar els 
servicis de subministres i proporcionar 
al soci ferramenta i maquinària moder-
na com ara: sulfatadores, ensofradores, 
eines de poda, serres mecanitzades i 
utensilis de ferreteria en general.

Per a fer-ho calia habilitar un altre lloc 
com a magatzem i despatx. Aleshores, 
el 1982, es va construir un magatzem/
tenda de ferreteria que, per l’augment 
considerable de socis i demanda pocs 
anys després també s’havia quedat 
curt. Aleshores, es decideix inte-
grar-se en el projecte COARVAL TEN-
DES, S.L.21

En estos moments, en la secció de sub-
ministraments s’ha reduït molt la venda 
de productes fertilitzants i fitosanitaris 
a causa de la llarga crisi que arrossega el 
sector agrícola en una zona com la nos-
tra caracteritzada per la xicoteta propi-
etat. L’escassa rendibilitat de les collites 
ha precipitat que molts llauradors aban-
donen les terres o reduïsquen els gastos 
de fertilitzants o de tractaments.

Contràriament, la part de subministra-
ments relacionada amb els productes 
que es venen en la tenda ha evolucionat 
en positiu al llarg de l’última dècada. En-
tre les causes que motiven l’acreixement 
de vendes de la tenda cal destacar l’inte-
rés mostrat i la implicació del personal 
laboral que pertany a esta secció, l’incre-
ment en la diversitat d’oferta i la política 
mantinguda de preus competitius.

La Secció de Servicis

La secció servicis va nàixer en els anys 
50 per la necessitat de proporcionar 
als socis maquinària necessària per a 
preparar les terres abans de posar-les 
en cultiu com a l’hora d’arreplegar les 
collites, en uns anys en què es va iniciar 
el procés de mecanització agrícola a la 
Pobla del Duc. Estem parlant de trac-
tors i trilladora.

En la dècada dels 50 la força animal era 
imprescindible i majoritària per a les fae-
nes del camp. La gran majoria dels llaura-
dors disposaven d’un matxo, d’una mula o 
d’una haca en les quadres de casa, per tant 
era ineludible que una part dels bancals 
estiguera destinada a l’alimentació del 
bestiar de conreu i càrrega. Aleshores, la 
producció de cereals tant per a l’alimenta-
ció humana com del bestiar era important 
i en conseqüència la trilladora necessària.

La desaparició de l’agricultura tradici-
onal pels efectes de la mecanització de 
les faenes agràries era evident a la Po-
bla de finals dels 80 del segle passat. 
Mules mecàniques i tractors havien 
substituït la força animal. La maquinà-
ria agrícola va comportar la desapari-
ció dels cultius destinats a l’alimenta-
ció del bestiar que foren substituïts pel 
raïm de taula. Però, al mateix temps, 
les màquines van crear altres necessi-
tats. Amb motor de combustió per al 
funcionament, necessitaven alimen-
tar-se de l’energia que proporcionava 
el gasoil o la gasolina. L’any 1987, la 
Junta Rectora es va fer ressò de les pe-
ticions d’alguns socis i va realitzar les 
gestions oportunes per a obtindre el 
permís corresponent per a instal·lar un 
sortidor de gasoil agrícola bonificat i 
dos anys després ja es va construir una 
estació de servici, una gasolinera amb 
tot tipus de carburants.

Benedicció del tractor finals dels 50

EVOLUCIÓ DEL CULTIU DE CEREALS A LA POBLA DEL DUC (1950-1978) EN %

CULTIU
ANYS

1950 1956 1966 1970 1973 1975 1978

BLAT 11’3 4’8 5’9 9’3 3’4 0’9 0’6

ORDI 8’6 7’6 6’6 5’2 1’3 2’0 0’5

AVENA 5’9 5’8 9’3 - - - -

TOTAL 25’8 18’2 21’8 14’5 4’7 2’9 1’1

Font: Cambra local Agrària de la Pobla del Duc. A: La tierra como motivo, Josepa Cucó. Institució Alfons 
el Magnànim, València, 1982
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Un altre servici que la cooperativa va 
proporcionar als socis va ser el de la 
gestió de les assegurances agràries 
a partir de la promulgació de la  Llei 
d’Assegurances Agràries Combinades 
87/1978 de 28 de desembre. Este nou 
servici va multiplicar considerablement 
el personal administratiu de la Coopera-
tiva. La Secció de Servicis es va impul-
sar de valent a finals dels anys 90 quan, 
a poc a poc, han anat incorporant-se 
nous camps de servici: Arrencament i 
plantació de vinya, drets de plantació 
de vinya, arrencament de fruiters pel 
virus de la Sharka, instal·lacions de jo-
ves agricultors, plans de millora de les 
explotacions per a agricultors profes-
sionals, Tramitació de certificats d’ex-
plotacions prioritàries, expedients de 
cessió anticipada de l’activitat agrícola, 
assegurances agràries i generals, tra-
mitació d’Impostos i Seguretat Social, 
tramitacions de trànsit...etc.

Igualment, en 1987 la Cooperativa va 
crear una ATRIA (Agrupació de Tracta-
ments Integrats en Agricultura) amb la 
finalitat de realitzar tractaments fito-
sanitaris de manera conjunta.

La Secció de Crèdit

La Secció de Crèdit és una de les secci-
ons més transcendents de la Cooperati-
va. La seua finalitat sempre ha sigut la 
pròpia de l’entitat cooperativa: contri-
buir a millorar la situació econòmica i 
social dels socis. És una secció que per-
met afavorir el finançament dels asso-
ciats a l’hora de fer front a les inversions 
agràries, com també de la resta de les 
seccions de la Cooperativa per auxiliar 
la modernització, al mateix temps que 
promou una major vinculació del soci 
amb l’entitat cooperadora.

Des de la creació de la Cooperativa Viti-
vinícola, en concedir préstecs o avanços 
de campanya als socis, canalitzava els 
fluxos financers entre els socis i l’enti-
tat cooperativa. Este intercanvi reper-
cutia en benefici dels associats, ja que 
els facilitava l’accés a l’auxili necessari a 
l’hora de comprar maquinària, realitzar 
transformacions en els bancals, etc. A 

més, així el soci s’allunyava de les enti-
tats financeres privades més especula-
dores i escanyapobres.

La dècada del 60 foren uns anys dau-
rats per a l’entitat cooperativa. El Raïm 
de RoseÇi poblà envaïa els mercats 
europeus, els llauradors invertien en la 
compra i transformacions de terra ja 
que la inversió en el camp era rendible. 
La Cooperativa proveïa els socis, en la 
mesura que podia, dels fons necessaris 
de crèdit, però no cobrien totes les ne-
cessitats dels cooperadors. Per tant, i 
essent així les coses, era un imperatiu 
urgent crear una Secció de Crèdit per 
tal de fer front a les exigències finan-
ceres dels associats. El 20 de març de 
1966, els socis reunits en Junta Gene-
ral aprovaren la creació de la Secció de 
Crèdit o Caixa Rural que tindria una Jun-
ta Rectora pròpia formada per sis mem-
bres: el president i el secretari que ho 
eren al mateix temps de la Cooperativa, 
més un tresorer i tres vocals.

La finalitat de la nova Secció de crèdit 
venia descrita en l’article 53 dels Es-
tatuts: facilitar crèdits i préstecs als 
associats, que eren tots els socis de la 
Cooperativa, per a fins i millores agríco-
les, fomentar l’estalvi popular admetent 
imposicions de fons tant dels socis com 
dels no socis, realitzar cobraments i pa-
gaments per compte dels socis qualse-
vol altre servici de banca. En definitiva, 
es creava una entitat financera pròpia 
de la Cooperativa i al servici del poble 
en general.

La seu de la Caixa Rural va estar inte-
grada dins de les oficines de la Coope-
rativa fins a 1978 en què es va comprar 
una casa al carrer Soriano, 15, al centre 
del poble, i es a habilitar com a oficina 
de la Caixa Rural.

Tot i que el creixement de la Caixa Rural 
va ser notable al llarg de les dècades del 
70 i 80, en arribar els 90, la Secció de 
Crèdit va patir una crisi financera a cau-
sa d’una relaxació en la gestió que feu 
trontollar el sistema financer coopera-
tiu. El 1994, la Federació de Cooperati-
ves Valencianes, a la qual pertanyia la 

Vitivinícola, va detectar, en una preins-
pecció, que hi havia una certa quantitat 
de crèdits concedits per la Caixa Rural 
que no constaven en les auditories rea-
litzades els anys anteriors. Quatre anys 
després, per tal d’acabar amb els mal-
decaps i l’angoixa financera de la Secció 
de Crèdit de la Cooperativa Vitivinícola, 
en l’Assemblea General de 26 de març 
de 1998 es va aprovar la dissolució de 
la Secció de Crèdit i la cessió d’actius i 
passius a Caixa Rural València.

A partir de la cessió de la secció de Crè-
dit, la Caixa Rural de la Cooperativa va 
passar a ser una sucursal de Caixa Rural 
València a la Pobla del Duc, actualment 
Cajamar, arran de les diverses fusions 
d’algunes caixes d’estalvi entre els anys 
2000 i 2013.

La Secció Hortofructícola

La vida de la secció Hortofructícola la 
podem estructurar en quatre etapes 
de característiques i protagonistes ben 
definides:

1.- La creació de la Secció: el RosseÇi de 
la Cooperativa campa per Europa (1961-
1970).

2.- Desfeta de l’exportació i conquesta 
del mercat interior: netejar raïm a casa. 
L’Alfonso Lavallée descorona el Rosset-
ti. (1970-1986).

3.- Represa de l’exportació. Els frui-
ters arrelen i marginen el raïm de taula 
(1986-1996).

4.- L’assolament del raïm: consolidació 
dels fruiters (1996- actualitat).

1.- La creació de la Secció: el RosseÀi 
de la Cooperativa campa per Europa 
(1961-1970)

Vint anys després de la fundació de la 
Cooperativa Vitivinícola el paisatge del 
vinyet poblà havia canviat bastant. El 
vinyet de vi anava cedint pas al vinyet 
de taula. Davant d’esta nova conjuntura 
de transformació rural poblana, la Co-
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operativa va crear la Secció de Fruites 
amb l’objectiu de facilitar als associats 
la confecció i comercialització del raïm 
de taula i, a més a més lluitar contra el 
monopoli especulatiu dels comerciants 
forasters.

Per a la confecció de raïm es necessita-
va un magatzem, com la Cooperativa no 
el tenia van haver de llogar magatzems 
arreu del poble i habilitar una de les 
noves naus de la bodega que s’havien 
construït entre 1957-61).

Tot apunta que l’hisendat Augusto Bata-
ller a introduir el cultiu del RosseÇi a la 
Pobla del Duc a finals dels anys 20:

Hace aproximadamente unos 
treinta años que nuestro tío don 
Augusto Bataller Boscá, diputado 
provincial por el distrito, introdujo 
en el Mas de Elías, hoy propiedad 
del que esto escribe, el cultivo y 
explotación del Rosse¼i, mediante 
la realización de los primeros injer-
tos.22.....................................

Hace treinta años la Pobla del Duc 
era un pueblo mísero… Más he aquí 
que, tratando de encontrar la mejor 
solución para el problema de sus fin-
cas, un hacendado del lugar, hombre 
de campo y estudio a la vez, introdu-
jo el cultivo del Rosse¼i, variedad de 
viñedo que hoy extendida por casi 
las tres quintas partes del territorio 
de la Pobla, rinde millones de kilos y 
pesetas, que han transformado to-
talmente la fisonomía de la villa.23

El que és cert és que la presència del 
raïm de taula a la Pobla del Duc com-
portà una sèrie de canvis en l’estructura 
sociolaboral i productiva poblana. Als 
usos i costums tradicionals de la ve-
rema es van afegir d’altres arran de la 
collida, la confecció en el magatzem i la 
comercialització del raïm de plaça.

La gradual acceleració de plantació de 
bancals de RosseÇi i l’increment de qui-
los va coincidir amb el moment en què 
Espanya començava a eixir de l’autar-
quia de la postguerra civil. D’altra ban-

da, Europa havia superat la crisi de la II 
Guerra Mundial i encetava una etapa de 
recuperació accelerada.

Esta conjuntura de recuperació econò-
mica a Europa i a Espanya va compor-
tar una progressiva normalització dels 
mercats internacionals. Així, en l’expor-
tació de productes agraris va adquirir 
rellevància la taronja valenciana i el 
raïm de taula espanyol, en concret el de 
la Vall d’Albaida, particularment el de la 
Pobla del Duc.

Però no solament Alemanya consumia 
Rosse¼i, se n’exportava a Gran Breta-
nya, França, Dinamarca, Suïssa i, fins i 
tot, Rosse¼i de la Pobla del Duc va arri-
bar a Veneçuela i Nova York.

La Cooperativa Vitivinícola es va trau-
re la llicència exportadora de fruites el 
1961, alhora que registrava la marca ex-
portadora ROSEDUC. Immediatament 
es va llançar a confeccionar RosseÇi 

PAÏSOS EXPORTADORS DE RAÏM A 
ALEMANYA EN Tm (1954-56)

ANYS

1954 1955 1956

ITÀLIA 32.678 54.500 83.901

FRANÇA 32.453 31.210 17.580

BULGÀRIA 5.451 2.444 5.200

IUGOSLÀVIA 3.514 3.030 1.011

ESPANYA 15.380 15.172 27.517

HONGRIA 2.949 3.646 6.566

HOLANDA 1.680 1.604 1.071

per al mercat alemany, guiats per l’em-
presa d’importacions alemanya Harden 
Meiser & Co., amb seu a Bremen.

El volum de treball i de socis que s’apun-
taren a la secció fou notable fou ex-
cepcional, tant com perquè la Rectora 
construira un magatzem dedicat exclu-
sivament per a confeccionar el raïm de 
la secció de fruites que s’estrenaria la 
campanya de 1966.  L’activitat expor-
tadora ocupava centenars d’hòmens i 
dones, ma d’obra que el poble no en dis-
posava tanta, la qual cosa feu que cada 
campanya arribaren a la Pobla nombro-
ses colles provinents, principalment 
de pobles de la Ribera del Xúquer que 
s’estaven a casa dels llauradors en les 
cambres.

Però, va arribar un moment, a finals dels 
anys seixanta, en què tota eixa bombolla 
exultant exportadora de la Cooperativa 
Vitivinícola, va començar a desinflar-se. 
L’1 de juliol del 1968 es va produir la unió 
duanera del països membres de la CEE 
alhora, que van aprovar adoptar un aran-
zel o tarifa que aplicarien a tots els bens 
industrials, productes agrícoles i servi-
cis procedents de tercers països.

Esta mesura de la CEE va colpejar letal-
ment les exportacions agrícoles espa-
nyoles i, concretament, el nostre raïm. 
Perdíem competitivitat amb països 
productors i exportadors com França i 
Itàlia. El fre a les exportacions de raïm 
va fer descendir els preus per al llaura-
dor, ja que en el mercat interior el raïm 
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no es pagava tant com en l’europeu. En 
conseqüència van disminuir, de manera 
notable, els ingressos del llaurador i es 
van ressentir les economies familiars.

2.- Desfeta de l’exportació i conques-
ta del mercat interior: netejar raïm a 
casa. L’Alfonso Lavallée descorona el 
RosseÀi. (1970-1986).

Així les coses, la dècada dels 70 inau-
gurava un nou cicle en la Cooperativa i, 
concretament, en la Secció Hortofruc-
tícola. En deixar d’exportar i el llaurador 
minvar els ingressos, la majoria abando-
naren la Secció que quedà reduïda a uns 
pocs socis. Els qui se n’anaren comença-
ran a confeccionar el raïm a casa seua 
per a després, ells mateixos, comercia-
litzar-lo en el mercat interior espanyol.

En el context d’esta debacle, una nova 
varietat de raïm arrelarà en el terme de 
la Pobla: l’Alfons Lavallée, també conegut 
com a raïm negre. Una varietat, el Lavallée 
que, a poc a poc, desplaçarà el RoseÇi.

Durant 15 anys, la Secció Hortofructíco-
la va subsistir gràcies a la perseverança 
d’una vintena de socis que confeccionaven 
el raïm en col·lectivitat i el venien arreu de 
tota Espanya sota la marca Roscardi.

3.- Represa de l’exportació. Els frui-
ters arrelen i marginen el raïm de taula 
(1986-1996).

A partir de l’any 1985 començarà la ter-
cera etapa de vida de la Secció Horto-
fructícola que sota una nova gerència 
mamprèn de nou l’exportació tant de 

raïm com de fruiters als mercat euro-
peus aprofitant la conjuntura favorable 
entre Espanya i la Unió Europea (recor-
dem que Espanya es va incorporar a la 
Unió Europea el 1986). En pocs anys el 
volum de negoci d’esta secció és excep-
cional així com la quantitat de socis que 
s’hi integren. Tot plegat farà que hi haja 
necessitat de construir un nou magat-
zem cosa que es fa i s’inaugura el 1990. 
Igualment, la secció adquirirà autono-
mia administrativa dintre del complex 
cooperatiu vitivinícola.

Durant esta etapa, va continuar tenint 
un pes considerable la comercialització 
del raïm, però la producció de fruitals 
(albercoc, bresquilla, nectarina i pruna) 
va ser cada vegada més elevada. Con-
tràriament, la vinya de taula i la de vi, 
van disminuir, sobretot el RosseÇi, des 
que la UE, la Política Agrària Comú (PAC) 
subvencionava l’arrencament a causa 
dels excedents. Per tant, el vinyet va 
entrar en un declivi progressiu, fins que 
s’ha convertit, només, en una presència 
testimonial en el terme de la Pobla.

No obstant això, cal posar en relleu el pes 
que tindrà l’Alfonso Lavallée, que des de 
l’any 70 va guanyar terreny al RosseÇi i 
durant estos anys va ser el protagonista 
principal quant a producció i rendiment 
econòmic. A més, noves varietats de tau-
la com el Red Globe o el Parleria 79 van 
tractar fer-se un lloc en el mercat, però 
van ser iniciatives tímides per mantindre 
el cultiu tradicional de la vinya.

Netejant raïm anys 60
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la. A banda, la Cooperativa ha eixamplat 
l’oferta de servicis tant als socis com 
als no socis, la qual cosa aferma la Co-
operativa com a puntal cabdal de l’eco-
nomia poblana, convenia essent des del 
moment de la fundació el 1938.

A tall de recapitulació, podem afirmar 
des del punt de vista del desenvolu-
pament del moviment cooperativista 
agrari a la Pobla que la Cooperativa Vi-
tivinícola no és solament hereua dels 
moviments associatius agraris que sor-
gixen en els darrers anys del segle xix i 
prenen forma en el primer terç del segle 
xix amb el Sindicat Agrari i l’Associació 
Agrària, sinó que, a més, representa 
d’una manera evident la consolidació de 
l’associacionisme agrari poblà, molt efí-
mer fins a la seua aparició.

La consolidació de la Cooperativa Viti-
vinícola com a comunitat agrària s’acon-
seguix principalment per la conjunció 
tres factors: 

a) Al començament, la necessitat con-
junta de fer front a la crisi vinícola 

b) Superats els entrebancs dels primers 
temps, la conformació d’un elevat sen-
timent cooperatiu entre els associats 
(la construcció d’un edifici bodega es 
va aconseguir amb l’esforç econòmic 
del associats, a més, de la participació 
directa dels socis ajudant els obrers, 
aleshores, consideraran la Cooperativa 
com una prolongació de la casa famili-
ar, on es menja i dorm, però que en este 
cas era la casa d’on treien els diners per 
mantindre’s. 

c) I, finalment, l’existència d’un líder 
carismàtic, el secretari Daniel Sanjuan 
que dirigirà la Cooperativa amb fer-
mesa a partir dels primer anys de la 
dècada dels 50 fins a mitjan dels 90. Da-
niel Sanjuan alllarg dels quaranta anys 
laborals en la Cooperativa ha sigut: soci, 
secretari, president, director de la Cai-
xa Rural i alcalde de la Pobla (1071-1977).

Allò més significatiu d’esta etapa és la 
tendència descendent de la producció 
de raïm de taula. La tendència no es 
recuperarà per més que en el camp d’ex-
periències de la Cooperativa s’inves-
tiguen noves varietats apirènies. L’es-
cassa rendibilitat, l’abundant mà d’obra 
necessària per a la confecció i un canvi 
de tendències en els hàbits de consum, 
que deixaran de banda el raïm, acabaran 
amb la gallina dels ous d’or que tant de 
benestar havia reportat a les famílies 
llauradores de la Cooperativa i de la Po-
bla en general.

4.- L’assolament del raïm: consolidació 
dels fruiters (1996- actualitat).

L’última etapa (1996-actualitat) està 
formada per dos dècades amb trets 
clarament diferenciadores. Durant la 
primera dècada, quatre fruiters, amb 
les seues diferents varietats, van mo-
nopolitzar la producció cooperativa: 
l’albercoc, la pruna, el tàndem bresqui-
lla/nectarina i el raïm. No obstant això, 
amb els últims anys del segle XX s’inicia 
un cicle funest per a l’agricultura pobla-
na que, evidentment es deixarà notar en 
la Cooperativa.

Successius cicles de gelades (2003-
2005) i (2007-2009), els estralls ocasi-
onats pel virus de la sharka als fruiters 
de pinyol, sobretot l’albercoc, la dràsti-
ca disminució de socis en la Secció de 
Fruites ( dels més de 500 que formaven 
la Secció el 2001, només quedaven 319 
el 2007) ja que cada any es produïen 
més baixes, perquè quasi un 30% dels 

socis productors de la Secció tenien 
més de 60 anys i un 17% eren menors 
de 35 anys, per consegüent, quan el 
llaurador es jubilava a penes tenia relleu 
generacional la qual cosa fa que entre 
el 2000 i el 2006 es perda un 35% de la 
superfície productiva.

Tot plegat va provocar tal descens de 
producció que va generar una situació 
de vertigen entre els rectors de l’Hor-
tofructícola, ja que van vore amenaçada 
la continuïtat del treball en la Secció 
perquè els gastos de les inversions eren 
quantiosos i els costos de manteniment 
de la infraestructura laboral que s’havia 
creat era gran. La solució a la crisi pas-
sava per confeccionar en el magatzem 
de la Cooperativa productes d’altres co-
operatives, comercialitzar la producció 
a través de la cooperativa de segon grau 
Anecoop i potenciar la plantació i pro-
ducció de caquis, un fruiter que a partir 
del 2007 no ha parat de créixer fins a 
l’actualitat, marcant així una època molt 
important en la història de la Secció de 
fruites i de la Cooperativa.

Finalment, l’última dècada ha carac-
teritzat la Secció Hortofructícola per 
una incessant dinàmica de canvi: a més 
del foment del cultiu del caqui, la intro-
ducció de noves varietats de fruiters 
(paraguaià) així com la prestació de 
servicis d’altres cooperatives (treball 
en el magatzem de fruites foranes com 
nispros, cítrics, etc.

Esta dinàmica fa actualment viable la 
pervivència de la Secció Hortofructíco-
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M.: La Cooperativa Vitivinícola, consolidació 
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6. LACARRA, J., SÀNCHEZ, X., JARQUE, F.: Les 
observacions de Cavanilles dos-cents anys 
després. Llibre Quart. Bancaixa Obra Social, 
València 1997, pàg. 44.
7. Obra citada
8. SOLER, A.: De Vilanova de Rugat a la Pobla 
del Duc: persones i fets d’un poble de llauradors 
de la Vall d’Albaida, Ajuntament de la Pobla del 

Duc, La Pobla del Duc, 1999.
9. Sobre el efectes de l’any 10 cal visionar el do-
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i Casimir Romero: L’any deu. L’emigració de la 
Vall d’Albaida a l’Argentina.
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propietarios en dos pueblos valencianos, Insti-
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11. BATALLER, A.: Un pueblo luchador, Las Pro-
vincias, 4-9-1926.
12. CALZADO, A.: «El aprovechaniento del en-
torno: una aproximación a la Pobla del Duc 
durante la República». En La Pobla del Duc en 
festes, pàg. 45-47, 1996
13. MOMPÓ NAVARRO, J.: Memòries de Francis-
co Climent Pons (1855-1946), metge de la Pobla 
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seus dietaris. Uno Editorial, 2015, pàg. 69-70
14. L’associacionisme agrari a la Pobla del Duc 
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RIA, A.: Asociacionismo y cooperativismo agrí-
cola. ¿Fracasó el catolicismo social? La Pobla 
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Almaig. La Nostra Terra. 2019
15. SUÑER GARCIA, J.: A los campesinos. Article 
publicat en el Diario de Valencia el 5 d’agost de 
1923
16. Article anònim en Las Provincias edició de 4 
de setembre de 1926
17. Obra citada
18. BASANTA FERNÁNDEZ, C.: «Cooperativis-
mo agrario en la Comunidad Valenciana». A: 
Investigaciones Geográficas. Universitat d’Ala-

cant, núm. 57, pàg. 101-127, 2012.
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tiva del 12 de juliol del 1942.
20. Carta del MINISTERI DE TREBALL. DIREC-
CIÓ GENERAL DE PREVISIÓ. Servei de Coo-
peració. Dirigida al CAP DE LA COOPERATIVA 
VITIVINÍCOLA del Camp de Puebla del Duc el 23 
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21. COARVAL (Cooperatives Agrícoles Reuni-
des de la Província de València) era una Coope-
rativa de segon grau, nascuda després el 1981 i, 
en un primer moment, funcionava com una ofi-
cina de compres de les cooperatives agràries 
associades. Negociava en grans quantitats els 
fertilitzants i fitosanitaris que després es dis-
tribuïen entre les cooperatives sòcies que en 
formaven part. Però a partir de 1990 va deixar 
de ser intermediària per a comprar directament 
als fabricants. Com que algunes cooperatives 
menudes perdien activitat i, fins i tot, tancaven 
la Secció de Subministraments, COARVAL, amb 
la col·laboració de la Conselleria d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació va desenvolupar un pla per 
a dotar les cooperatives de punts de venda en 
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22. BATALLER MADRAMANY, A.: «La uva Rose-
tti», Las Provincias (setembre 1958).
23. JIMENEZ TORRES, A.: «Un pueblo valencia-
no con recia personalidad. Pobla del Duc, el pue-
blo de las exportaciones taumatúrgicas, empo-
rio de la uva y del melón». A: Sicania. Valènca, 
any II, núm. 7., gener 1959.

Notes
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1. Antecedents

Al dors un logotip geomètric que 
pretén denotar la capacitat de 
disseny i la idea de modernitat i 

innovació. A l’anvers es pot llegir l’eslò-
gan corporatiu “És l’hora de comunicar”. 
L’agència Àrea Comunicació s’ha creat en 
1994 a càrrec de tres socis: Josep Antoni 
Alfonso, José Vicente Nadal i Santiago 
Sanchis. Té la seu social, curiosament, a 
un despatx llogat al carrer Gomis on al 
seu dia va estar la redacció de la revista 
Crònica. Allà enceten el seu periple em-
presarial tractant d’engegar projectes en 
el denominat quart sector, aquell que co-
mença a estendre la idea d’incorporar la 
comunicació com una de les estratègies 
fonamentals en l’àmbit empresarial de 
les acaballes del segle XX. Però, la pròpia 
immaduresa del projecte de l’agència i la 
falta de cultura empresarial a la zona en-
vers la comunicació corporativa fan que, 
de seguida, un dels primers clients ocupe 
protagonisme i hores de dedicació al tre-
ball diari. Es tracta de portar a Ontinyent 
i la Vall d’Albaida la corresponsalia del 
periòdic Ciudad de Alcoy, un rotatiu que 
arriba a la ciutat els dijous i dissabtes 
amb informació predominant de l’Alcoià i 
el Comtat però que també vol ampliar el 
seu radi d’acció cap a l’altre costat de la 
Serra Mariola.

En certa manera, es planteja recupe-
rar una cooperació que ja va sembrar 
els seus antecedents periodístics en 
aquesta comunitat local. Repassem. 
A la segona meitat del segle XX, i en-
cara capbussats en el llarg hivern de la 
dictadura franquista, un grup de pro-
fessionals liberals amb algun suport 
econòmic d’empresaris amb una certa 
sensibilitat per la cultura, havia creat la 
revista Escala. Aquella iniciativa havia 
sorgit a principis de la dècada dels 60 

i  representava un primer pas per cre-
ar un mitjà de comunicació imprès que 
puguera erigir-se, a més, en àgora d’in-
tercanvi d’opinions, en fòrum on anaren 
trobant-se les diferents corrents ideo-
lògiques que ja anticipaven un apertu-
risme cap als postulats democràtics.

La revista, que era capaç de publicar co-
ses tan atrevides com col·laboracions 

de Joan Fuster, emmudiria per sempre 
i tindria una vida prou efímera. Però el 
paper d’Escala, amb format periòdic 
tabloide, acabaria resultant fonamental 
per sembrar la llavor del seguit de pu-
blicacions que anirien succeint-se en la 
segona meitat del segle XX. En eixa línia 
successòria, el relleu seria pres per una 
capçalera que s’estava editant a Alcoi 
des de març de 1953, Ciudad, una inici-

El Periòdic d’Ontinyent. 25 anys. 
Periodisme de proximitat entre dos segles
Santiago Sanchis

Número 1 de El Periòdic d’Ontinyent
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d’actes de la Societat de Festers el di-
vendres 1 de desembre de 1995. És el dia 
de l’Embolà. Ontinyent viu immers en les 
jornades prèvies a la seua festa patro-
nal de la Puríssima. Aquella vesprada de 
desembre es donen cita a la Societat de 
Festers representants de tot l’àmbit so-
cial i empresarial per saludar la presen-
tació en públic de la nova capçalera, El 
Periòdic d’Ontinyent. L’acte és presidit 
per l’alcalde Vicent Requena Albert qui 
desitja els millors propòsits “als que es-
tan darrere i als que estan més darrere”. 

L’alcalde Vicent Requena també afegi-
rà un lacònic “la primera, en la frente”, 
en trobar-se amb la portada del primer 
exemplar. La Festa del Bou en Corda, 
el partit a Sabadell d’un Ontinyent C.F. 
que juga a Segona B i els problemes po-
lítics derivats del “cas Lliso” que afec-
ten al propi alcalde. Tots aquests són 
els ingredients destacats de la primera 
pàgina del primer número de la història 
que acaba de començar. És un fet curiós 
i excepcional. Els assistents a l’acte de 
la Societat de Festers tenen el privile-
gi d’emportar-se a casa l’exemplar que 
al sendemà eixirà a la venda a tots els 
quioscos i llibreries de la ciutat al preu 
de 125 pessetes. Aquella primera eixida 
va ser memorable per la novetat que su-
posava una nova capçalera, amb més de 
2.000 periòdics venuts en la seua estre-
na als prop de trenta punts de distribu-
ció de premsa que té la ciutat.

ativa molt personalista del periodista 
i escriptor Rafael Coloma Payà, qui ja 
havia aconseguit escampar la marca 
per diferents comarques valencianes, 
a mode de franquícia. Així, a Ontinyent, 
Coloma havia trobat la col·laboració de 
bona part d’aquells entusiastes que ha-
vien estat al darrere de l’aventura d’Es-
cala (Alfredo Bernabeu, Antonio Lacue-
va, Ricardo García Sáez, José Ángel 
Gironés, Joan Barberá, entre d’altres...).

Doncs bé, retornem a la dècada dels 
anys 90 del segle passat i al despatx de 
l’agència Àrea Comunicació al Carrer 
Major des d’on es treballa la corres-
ponsalia del periòdic Ciudad de Alcoy
en aquest nou pont que s’ha establert 
a banda i banda del Montcabrer. L’em-
presa editora del periòdic alcoià, Grá-
ficas Ciudad S.A., planteja a l’equip que 
porta la corresponsalia fer un pas més 
endavant. La proposta és tan senzilla 
com agosarada i complexa, tot al ma-
teix temps: crear un periòdic propi a On-
tinyent. No es tracta de ressuscitar la 
vella idea de Rafael Coloma d’estendre 
la marca franquiciada de Ciudad, abans 
el contrari, el que es pretén és fundar 
una nova capçalera, amb autonomia ple-
na de funcionament en tots els sentits 
i amb la cobertura tècnica de l’experi-
ència alcoiana. Estem a la primavera de 
1995 i, d’entrada, la proposició no comp-
ta amb massa adhesions.

Ens trobem en un moment en què la soci-
etat arrossega una de les crisis cícliques 
que són inherents al sistema capitalis-
ta de consum. La indústria tèxtil tracta 
d’acoblar-se als nous reptes que apunten 
cap a la internacionalització i la conques-
ta dels mercats exteriors. L’exportació 
de la producció s’ha convertit en una 
necessitat quasi de supervivència. I el 
comerç i la resta del sector serveis a On-
tinyent viuen sota la incerta protecció 
d’eixe paraigües de la indústria tèxtil. 

El sector serveis és el que nodreix la pu-
blicitat com a principal actiu dels ingres-
sos de les empreses de comunicació 
que aleshores funcionen a Ontinyent. 
Fonamentalment, la degana, Ràdio On-
tinyent, des de 1935, EAJ-30, fundada 

per Salvador Miquel. A les ones, des de 
1990, també hi trobem l’alternativa Rà-
dio Activa que, posteriorment a la seua 
fundació, s’ha vist immersa en un com-
plicat procés al voltant de la seua con-
cessió i d’unes irregulars transmissions 
de l’accionariat, circumstància que serà 
finalment judicialitzada i abocarà en una 
absorció per part de Ràdio Ontinyent. 

Al panorama comunicatiu de la ciutat 
cal afegir-li l’edició comarcal de Levan-
te-EMV i l’aparició recent de la Televisió 
d’Ontinyent (TVO) que digereix el seu 
funcionament a partir de la despesa pú-
blica que ve proporcionada per l’Ajunta-
ment d’Ontinyent, titular del mitjà públic.

I està la revista Crònica que des de 1987 
tracta de mantindre la flama de les pu-
blicacions impreses. Mal que bé, a hores 
d’aquella meitat dels anys 90, la línia 
editorial de la publicació que dirigeix 
Josep Antoni Mollà ha optat per aspirar 
a convertir-se en un mitjà “de les comar-
ques al voltant del Benicadell”. Això és, 
intenta una aposta arriscada per ser 
un referent a les Comarques Centrals 
Valencianes. I aquesta decisió editorial 
es reflecteix en una major ocupació de 
superfície redaccional amb temes que 
tenen a vore amb l’Alcoià, el Comtat, la 
Marina, la Safor, la Costera... tot això en 
detriment de les pàgines que es dedi-
quen, fonamentalment, a Ontinyent.

Aquest fet resulta decisiu. Serà una de 
les espoletes que reactivarà l’operació 
plantejada des de l’empresa Gráficas 
Ciudad per crear un projecte nou a On-
tinyent, un periòdic que recupere l’espai 
comunicatiu de l’actualitat de la capital 
de la Vall d’Albaida com a eix central 
dels seus continguts. N’hi ha un nínxol 
de mercat que no està cobrint-se i, per 
tant, ofereix una oportunitat. 

2. El moment fundacional

Un nou projecte periodístic. “Un nou 
intent. Un vell intent”, com va citar el 
professor de la Facultad de Periodisme 
CEU-San Pablo (Universitat Politècnica 
de València) Juan José Bas Portero a la 
presentació pública que té lloc al saló 

EJEMPLAR GRATUITOMIÉRCOLES 4 DE ABRIL DE 2018 DIRECTOR
SANTIAGO SANCHIS 
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Amb el punt d’inici d’aquella primera 
edició se segueix l’estel marcat per 
tal d’ocupar el buit que existia. Parlar 
d’Ontinyent com a objectiu fonamental. 
Convertir Ontinyent en objecte infor-
matiu a seguir. I atorgar-li tot el prota-
gonisme. Des de l’àmbit de la política, 
de la cultura, de les relacions socials, 
dels esdeveniments esportius... La mi-
rada és molt localista, això sí amb algun 
indici de notícies procedents tant de la 
Vall d’Albaida com de l’altre costat de la 
Serra Mariola. 

Tot i que els records del moment funda-
cional sempre queden emmarcats amb 

la superació de la prova i amb l’èxit de po-
sar en marxa el nou projecte, al darrere 
queden els moments entre bambolines. 
Encara que va eixir a la venda el dissabte 
2 de desembre, aquell primer periòdic es 
va imprimir en la nit del dijous 30 de no-
vembre. I per a poder entrar a màquines 
es va treballar ininterrompudament 24 
hores abans per tal d’arribar a tancar 
l’edició en l’horari marcat. Tot era massa 
complicat. Omplir 16 pàgines de contin-
guts d’Ontinyent, una ciutat on quasi mai 
passava res. Calia eixir a buscar les notí-
cies. No n’hi havia mail, ni notes de prem-
sa que arribaven a la redacció, ni webs ni 
Facebook per consultar res. Barallar-se 
i guanyar la batalla als ordinadors Ma-
cintosh que es penjaven quan a ells els 
semblava millor per torpedinar la feina. 
Positivar les fotografies en un laboratori 
que compartia funcions amb el necessari 
W.C. de l’oficina. Construir les pàgines, 
una a una, com si foren una obra d’artesa-
nia, escanejant cada fotografia, ajustant 
manualment cada un dels textos que ha-
vien escrit els redactors/col·laboradors. 
Gravar en un disc dur portàtil de 150 me-
gues cada edició. Portar-lo físicament a 
Alcoi on es convertia en pel·lícules (fo-
tolits) per a entregar la nit del divendres 
a la impremta que ho transformava en 
planxes que després entraven a la rotati-
va. Tot semblava una feina de mai acabar. 
Era l’època pre-internet. Els processos 
de digitalització estaven al pleistocè.

3. L’estructura empresarial

Efectivament, la frase de Requena sobre 
els que estan “més darrere” anava adre-
çada a una part dels assistents a l’acte 
de presentació de l’1 de desembre que, 
a més, formen part de l’accionariat fun-
dacional, els representants de Gráficas 
Ciudad, empresa editora del periòdic 
Ciudad de Alcoy. La resta dels accionis-
tes són els tres integrants de l’agència 
Àrea Comunicació (Josep Antoni Alfon-
so, José Vicente Nadal i Santiago Sanc-
his). A més cal sumar la presència d’un 
professional en l’àmbit de la promoció 
i la construcció a la ciutat d’Ontinyent, 
Rafael Gandia Garcia, qui exerceix com 
a president del consell d’administració i 
que, amb la seua participació simbòlica, 

Des de la redacció ubicada a un entre-
sol del número 16 de l’avinguda Daniel 
Gil, a partir d’aquell primer número 
ja es deixa clara quina és l’aposta del 
nou mitjà. A diferència del que, a partir 
d’aquell moment es converteix en el seu 
competidor directe, la revista Crònica, 
El Periòdic d’Ontinyent es planteja com 
un rotatiu amb vocació setmanal, amb 
la meta fixada els dissabtes com a dia 
de major consum de premsa, segons 
indicaven els estudis previs realitzats, 
amb un format tabloide, una publicació 
encara en blanc i negre i una extensió 
inicial de 16 pàgines que posteriorment 
anirà creixent cap a les 20 i 24 pàgines.

Extra Festes
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assegura que la majoria en qualsevol vo-
tació sempre puga decantar-se cap als 
interessos d’Ontinyent.

Aquell primer consell d’administració té 
com a propòsit fonamental assegurar 
la pervivència del mitjà, aplicar-li les 
receptes empresarials i tractar de con-
vertir-lo en una empresa rendible, que 
s’ajuste a uns pressupostos molt rigo-
rós i que, sobretot, intente consolidar el 
producte i els llocs de treball.

La primera nòmina de 
redacció la integren San-
tiago Sanchis, Assumpta 
Domínguez i les col·la-
boracions esportives de 
Vicent Gandia. El disseny 
i la maquetació estan al 
càrrec de Mª Jesús Vice-
do, la fotografia és cosa 
de Pep Alfonso i el depar-
tament comercial el diri-
geix José Vicente Nadal.

La lluita per la supervi-
vència marca aquesta 
primera part de la histò-
ria del mitjà que no està 
exempta de problemes 
i canvis en l’estructura 
interna de la plantilla i 
de les relacions de pro-
pietat. 

El principal repte, una 
volta aconseguit el su-
port d’una comunitat 
de lectors estable, és 
activar un mercat publi-
citari amb poca cultura 
històrica d’anunciar-se en premsa. El 
cavall de batalla se centra en convertir 
les pàgines de El Periòdic d’Ontinyent 
en un vehicle per fer arribar els missat-
ges dels anunciants. I fidelitzar aquesta 
clientela amb propostes atractives com 
els suplements comercials. 

4. El producte

Quan apareix un nou mitjà de comunica-
ció sempre sorgeix la necessitat d’eti-
quetar-lo. A qui correspon la iniciativa 

última? Qui està al darrere de l’opera-
ció si és que es tracta d’una operació? 
Quins interessos persegueix?

Normalment el qüestionari, i els qües-
tionadors, tracten d’esbrinar les seues 
respostes en clau política i/o empresa-
rial. El concepte, encara vuitcentista, 
que s’associa als periòdics és el de per-
tànyer a una facció de l’espectre ideolò-
gic i, per tant, arribar per defendre els 
seus postulats. 

Però això és una idea que s’arrossega 
en l’ideari comú. En aquest cas no cor-
responia a la realitat d’un intent que 
només es troba lligat amb l’aventura de 
l’autoocupació, de la professionalitza-
ció i de l’intent legítim de crear un mitjà 
de comunicació imprès amb la màxima 
dignitat i qualitat periodística, amb lli-
cenciats, fugint de l’amateurisme i ba-
sant-se en els criteris empresarials per 
a fer-ho possible. Si Xàtiva pot (alesho-
res existia el setmanari Noticias 7 Días), 
si Alcoi pot (amb el periòdic Ciudad de 

Alcoy que compta amb quatre edicions 
a la setmana), per què no a Ontinyent?

La línia editorial no es vincula a cap 
partit o facció i s’adhereix més a una 
filosofia reivindicativa de la ciutat d’On-
tinyent cap a l’exterior, del valor de per-
tànyer a una comunitat local de vegades 
oblidada i no reconeguda. El batec de 
sentir un poc d’orgull pel que som, sen-
se arribar a les altes dosis de xovinisme 
d’alguns veïns. 

I tot això s’ha de plasmar 
a les pàgines de cada edi-
ció. Dissabte a dissabte. I 
tracta de materialitzar-se 
atorgant-li més protagonis-
me als representants de les 
associacions, a la gent que 
configura el teixit social i 
econòmic. A les festes i tra-
dicions pròpies. Donant-li 
una major rellevància a les 
empreses locals i a les se-
ues iniciatives. Destacant 
també els triomfs dels nos-
tres més enllà de les fites 
del terme municipal. I per 
suposat, tractant de fer una 
radiografia de la ciutat en 
cada moment. Reflectint el 
dia a dia, oferint una visió 
més assossegada de l’ac-
tualitat, amb l’evolució dels 
fets després de tota una 
setmana. Òbviament, tren-
cant l’acadèmica piràmide 
invertida i asèptica dels 
fets: què/qui/com/quan/on; 
i apostant també amb el per 
què, és a dir, proposar una 

interpretació dels fets noticiables des 
de la perspectiva personal i honesta 
del periodista que té les claus i la visió 
periscòpica per fer-ho. Aconseguint-ho 
o no, uf!, això ja és altra cosa. 

El Periòdic d’Ontinyent focalitza molt 
els seus continguts en la batalla munici-
pal, en les iniciatives veïnals, en les ac-
tivitats culturals, en els enfrontaments 
esportius. Tot sempre amb una mirada 
molt localista, molt de proximitat. Po-
sant l’accent en allò que està a prop dels 

Número 1 Revista Innovación
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lectors i que no pot vore/escoltar/llegir 
eixos continguts en els grans mitjans. 

Tota aquestes enumeracions que poden 
semblar abstractes podem exemplifi-
car-les en alguns tractaments perio-
dístics que han tingut continuïtat i que 
han marcat la línia a seguir per El Peri-
òdic d’Ontinyent en la relació 
directa amb els seus lectors/
seguidors:

1/ L’Herència Nadal. Des de le 
pàgines de El Periòdic d’Onti-
nyent es va realitzar un acurat 
treball d’investigació per ex-
plicar, detalladament, en què 
consistia aquesta herència 
milionària que beneficiava en-
titats de la nostra ciutat. Va fer 
un seguiment del patrimoni, 
el testament i l’evolució, tot i 
mantenint sempre una línia crí-
tica i de defensa dels legataris 
ontinyentins. Aportant docu-
mentació i xifres, amb infor-
mació molt contrastada. 

2/ El crim de la Puríssima.
Segurament el fet que més 
ha sacsejat socialment On-
tinyent en el canvi de segle. 
Sense ambigüitats possibles, 
la línia per la qual es va op-
tar des d’un principi va ser la 
del suport incondicional a les 
víctimes i l’exigència de justícia per es-
clarir l’assassinat de Roberto Conejero 
(un extrem que dissortadament no s’ha 
aconseguit). 

Només són dos dels exemples que per-
meten explicar les grans línies editori-
als i redaccionals per contar la realitat 
d’una ciutat en un moment determinat 
de la seua història. 

5. Sinèrgies empresarials

Com ha quedat reflectit, l’impuls funda-
cional no haguera estat possible sense 
l’aliança accionarial i tècnica amb el pe-
riòdic Ciudad de Alcoy i la seua empresa 
editora, fet essencial per tal d’assegurar 
la supervivència en l’etapa inicial dels 

cinc primers anys. Així les coses s’ar-
riba a l’any 2000 quan es produeix una 
decisió important en la trajectòria de 
la mercantil Ontinyent Edicions S.L. La 
part del seu accionariat que correspon 
a Gráficas Ciudad S.A. passa a mans del 
Grupo Zeta, un dels més importants hò-
ldings comunicatius a l’estat espanyol. 

El Grupo Zeta (El Periódico de Catalu-
nya, Sport, Interviú...) ha desembarcat 
amb força a la Comunitat Valenciana i, 
després d’incorporar el periòdic Medi-
terráneo a Castelló, Ciudad de Alcoy a 
Alcoi, a més de crear una emissora de 
ràdio a la ciutat del Serpis i de fundar 
una efímera capçalera a Alacant, El 
Periódico de Alicante, en aquesta ope-
ració també arriba a un acord per engo-
lir El Periòdic d’Ontinyent que passarà a 
ser la més xicoteta de les seues publica-
cions a la divisió de premsa. 

Més enllà de l’entramat accionarial, l’en-
trada al Grupo Zeta té conseqüències 
directes sobre el producte. Canvi de 
maqueta, modernització del disseny, 

incorporació del color a les pàgines, 
possibilitat de tindre accés i d’introduir  
continguts generals, promesa quimèrica 
d’arribar a campanyes publicitàries ma-
jors... i, naturalment, després de canviar 
la correlació entre la propietat i els exe-
cutors finals del periòdic, això comporta 
també que s’incrementen les pressions 

dels nous executius de l’em-
presa per influir en la línia edi-
torial, també a nivell polític. 

Aquesta etapa dura tota una 

dècada fins que en 2010, la cri-
si del Grupo Zeta i la desarti-
culació de gran part de la seua 
corporació industrial porten a 
la venda de la capçalera. Sor-
geix, aleshores, des de dins 
de la mateixa plantilla de tre-
balladors una nova raó social, 
Proyectos de Comunicación de 
Ontinyent S.L. que tindrà com 
a objectiu fonamental donar-li 
continuïtat al projecte iniciat 
en 1995 i rescatar l’autonomia 
en la presa de decisions. A la 
fi, la decisió sembla providen-
cial perquè, només tres anys 
després, el periòdic Ciudad de 
Alcoy que s’havia mantingut al 
si del Grupo Zeta, acaba bai-
xant la persiana, tot just quan 
acaba de complir els seus 60 
anys de vida. La relació de 
germanor entre els equips 

d’Ontinyent i Alcoi possibilitarà que es 
dispute el partit de tornada respecte 
a l’acte fundacional de 1995. Seran su-
ficients unes setmanes perquè torne a 
eixir una nova capçalera a la capital de 
l’Alcoià, el periòdic El Nostre, que ho fa, 
en uns primers mesos, com a produc-
te de l’empresa editora de El Periòdic 
d’Ontinyent. Era una qüestió de justícia 
històrica i poètica. Era una qüestió de 
sinèrgia empresarial d’una i altra banda 
de la Serra Mariola. Una confluència de 
treballs i projectes que havia donat els 
seus fruits, com per exemple al mes de 
gener de 1998, amb l’aparició de la cap-
çalera Innovación, Revista de la Mariola 
Empresarial, edició mensual conjunta 
dels dos periòdics en clau econòmica. 
Com aquest molts altres exemples de 

Especial 1.000 números
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suplements extraordinaris i pàgines 
elaborades a moltes mans, entre les 
redaccions d’Ontinyent i Alcoi i amb el 
suport publicitari dels respectius de-
partaments comercials. 

La inèrcia de treball conjunt és el que 
germinarà amb projectes experimen-
tals que van obrint horitzons, com la re-
vista Més, a la qual se suma també una 
altre rotatiu de la zona, Escaparate, pe-
riòdic d’Ibi que abasteix la comarca de la 
Foia de Castalla.

I així, amb aquest trident, s’ha sembrat 
suficientment el camp dels mitjans de 
les nostres comarques perquè puga 
florir una nova iniciativa, molt més am-
biciosa i que es cou des de El Periòdic 
d’Ontinyent. Es tracta de reunir totes 
les capçaleres de premsa comarcal que 
encara queden vives al País Valencià. Els 
requisits que s’han de compartir per a 
formar-ne part d’aquesta nova aventura 
mancomunada és ser periòdic, imprès, 
i amb sortida als quioscos i llibreries 
amb preu de venda. D’aquesta forma, el 
29 de setembre de 2015 té lloc a Onti-
nyent, concretament al Centre Cultural 
de Caixa Ontinyent, el Primer Encontre 
de Premsa Comarcal Valenciana. Serà 
el punt d’eixida de la nova Associació 
de la Premsa Comarcal Valenciana. La 
primera vegada que tots els periòdics 
de proximitat s’uneixen en un projecte 
compartit.

A l’any 2019, la pròpia associació deci-
deix fer un pas més endavant a l’hora de 
federar-se en una entitat més nombrosa 
i s’integra en la recentment creada Asso-
ciació de Mitjans d’Informació i Comu-
nicació (AMIC Valencians) que tracta de 
conjuntar els esforços i interessos de 
tots els mitjans que treballen el radi de 
la proximitat independentment del seu 
canal imprès, digital, de ràdio o televisió.

6. Més que un periòdic 

Així com el Barça es proclama més que 
un club, des dels primers números de 
El Periòdic d’Ontinyent, es pot compro-
var el seu anhel per esdevindre alguna 
cosa més que un recull de papers per 

a l’hemeroteca. Ja a la segona edició 
es regala als lectors una il·lustració 
dedicada a les Festes patronals de la 
Puríssima. Serà la primera pedra d’un 
edifici d’idees, iniciatives que tenien 
en el seu visor realitzar aportacions 
divulgatives i culturals sobre el fet on-
tinyentí. Arribaren així els primers col-
leccionables a la història de la premsa 
local com l’edició de postals antigues 
de la memòria del segle XX. A aquesta 
col·lecció en van seguir d’altres com la 
memòria gràfica de les Festes de Mo-
ros i Cristians, la dels cartells de les 
Festes, les imatges aèries de la ciutat 
d’Ontinyent, i moltes més propostes, 
en diferents formats.

L’edició de llibres. L’organització d’ex-
posicions. La participació en debats i 
fòrums. El paper de El Periòdic d’Onti-
nyent, a cavall entre les darreries del se-
gle XX  i el que portem del XXI, ha tras-
passat les pàgines escrites i ha revertit 
en un dinamitzador social en molts as-
pectes. Sempre des de la perspectiva 
de l’aportació de productes i iniciatives 
de comunicació social.

Ara per ara, l’empresa editora de El Pe-
riòdic d’Ontinyent continua essent la 
matriu sobre la qual se sustenta la cap-
çalera de paper, que el 2 de desembre de 
2020 compleix els seus primers 25 anys 

de vida amb més de 1.300 edicions al 
carrer. No n’hi ha precedents a la història 
local de la comunicació. Però dels llorers 
i les actituds de panxacontent no es pot 
viure. I els nous temps han obligat a la 
mercantil Proyectos de Comunicación 
Ontinyent S.L. a diversificar el treball i 
a ampliar els canals de difusió dels seus 
continguts. Juntament amb la pàgina 
web, la divisió digital ha crescut amb 
una comunitat d’usuaris molt poblada a 
les seues xarxes socials. La seua pàgina 
Facebook (a octubre de 2020) supera els 
22.000 seguidors. I la d’Instagram, també 
depassa els 6.000. Això multiplica tant 
l’efecte de la immediatesa del treball 
d’actualitat que proporciona la redac-
ció com l’amplitud d’arribada dels seus 
missatges. El treball multimèdia, amb 
un protagonisme audiovisual creixent, 
marca l’estratègia actual per a continuar 
el ritme d’evolució en que es troba el sec-
tor. La creació de continguts i l’adaptació 
d’aquests a diferents formats són l’ob-
jecte del treball diari.

D’altra banda, la creació d’un departa-
ment especialitzat en l’assessorament, 
consultoria i direcció de projectes de 
comunicació, batejat com La Fábrica 
de Fil, ha permès ampliar les perspec-
tives professionals cap a nous sectors i 
camps de treball, més enllà de la rabiosa 
actualitat informativa. Una altra branca 

Redacció en el canvi de segle. Any 2000. Daniel Gil, 24
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que, directament, cal relacionar-la amb 
els orígens, amb aquella agència Àrea 
de Comunicació que, en 1994, va ser el 
motor que ens ha portat fins ací. 

7. El paper del paper

Encara que totes les veus apocalíptiques 
venen proclamant la fi del paper, la fi 
dels mitjans impresos tal i com els hem 
conegut, la fi dels periòdics de venda als 
quioscos i llibreries, el ben cert és que el 
sector de la premsa comarcal encara té 
un gran paper a jugar. Numèricament les 
caigudes de lectors tan acusades als pe-
riòdics generalistes i esportius nacionals 
no han tingut una correlació proporcio-
nal als mitjans de proximitat. Continuen 
sent interessants per als ciutadans totes 
aquelles històries de les quals no parlen 
els grans i tampoc apareixen ben conta-
des i ben explicades i ben interpretades a 
les xarxes socials. 

No. El periodisme de paper no ha mort. 
No encara. I sí, el periodisme de proximi-
tat encara està molt viu. I té molt a dir. 
Perquè, en el cas de El Periòdic d’Onti-
nyent, continuen sent vàlids els matei-
xos fonaments que l’han impulsat als 
últims anys i l’han portat a ser un mitjà 
de referència en quant a informació i a 
opinió, en quant a debat i a recull d’his-
tòries humanes que ningú sap contar 
més bé. Si no ho fem, tornarem a caure 
en el buit, en un panorama informatiu 
molt ple però incomplet. Ontinyent ha 
de continuar tenint el seu relat. I els seus 
narradors. A ser possible, que en siguen 
de professionals. El futur no existeix. 
És hui mateix. I tot apunta a que les 
empreses de comunicació han de saber 
adaptar-se als nous costums i hàbits de 
consum d’informació periòdica. Paper+-
digital+audiovisual. Aquesta fórmula és 
la que serveix hui per als grans i per als 
menuts. Investigar. Experimentar. Inno-
var. Crear sinèrgies. I continuar tractant 
als lectors d’Ontinyent com si foren els 
del New York Times. Ells es mereixen 
la mateixa dignitat a l’hora de ser ben 
informats i, per tant, així és com cal tre-
ballar, amb la màxima professionalitat. 

Antecedents directes a l’aparició de El 
Periòdic d’Ontinyent *

Febrer 1963-Octubre 1964

Escala (11 edicions)

Setembre 1968-Gener 1974

Ciudad (251 edicions)
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De 1997 a 2002**

Revista El Tendur (4 edicions)

Març 1984-Agost 1986

Butlletí d’Informació Municipal BIM (10 

edicions)

Desembre 1987-Juny 2009

Crònica (710 edicions)

Empreses mercantils editores:

1995-2010 - Ontinyent Edicions S.L. 

2010-2020 - Proyectos de Comunica-
ción Ontinyent S.L. 

Domicili social. Redacció, administra-
ció i publicitat:

1995-2000 - Avinguda Daniel Gil, 16 -en-
tresol

2000-2016 - Avinguda Daniel Gil, 24 
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-entresol
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Santiago Sanchis
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Gemma Pella
Arantxa Vidal
Anna Pinter
German Llorca
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Enric Albero
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José Vicente Nadal
Vicente Morales
José Luis Lozano
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Parlar de divorç en la societat va-
lenciana  del cinc-cents i més 
concretament en la monarquia es-

panyola dels Àustries necessita inexo-
rablement unes explicacions. Estem en 
un estat i una societat contrareformista 
catòlica i no hem d’oblidar que el Concili 
de Trento, fi nalitzat tres any abans de 
l’any de la demanda de divorç que ens 
ocupa, havia confi rmat que el matri-
moni és indissoluble per ser un sagra-
ment i així ho  deixa clar en la sessió de 
l’11 de novembre de 1563 on va establir 
la “Doctrina sobre el Sacramento del 
Matrimonio”. Tanmateix i d’acord amb 
la realitat i la tradició històrica de les 
societats cristianes, permet la separa-
ció del casats, és a dir, la interrupció de 
la convivència sota un mateix sostre. 
El cànon VIII d’aquesta doctrina deixa 
clara aquesta possibilitat en la seua re-
dacció. Aquest cànon s’expressa de la 
manera següent:

“Si alguno dijere, que yerra la Iglesia 
cuando decreta que se puede hacer 
por muchas causas la separación del 
lecho, ó de la cohabitación entre los 
casados por tiempo determinado o 
indeterminado; sea escomulgado.”1

Aleshores el matrimoni és indissoluble, 
però, els casats es poden divorciar per 
diferents causes. Tanmateix, el matri-
moni es manté i els casats no poden 
conviure ni per suposat mantenir rela-
cions sexuals amb una altra persona i 
no cal dir-ho, tornar a casar-se. El divorç 
no anul·la el matrimoni. El divorç és la in-
terrupció de la cohabitació dels casats 
que no ha de ser necessàriament indefi -
nida, pot ser temporal. L’entremès titu-
lat “El  juez de los divorcios” de Miguel 
de Cervantes que es va publicar en 1615, 
refl ecteix aquesta realitat de forma hu-
morística i també crítica. Els tribunals 

eclesiàstics seran els que principalment 
tractaran i resoldran les demandes de 
divorç que s’interposaran.  La historia-
dora Rosa M. Espín López afi rma que 
“Nos encontramos pues ante separa-
ciones sancionadas por la leyes, con 
un engranaje jurídico detrás de cada 

proceso perfectamente estipulado, re-
fl ejo de una práctica frecuente...2” i con-
tinua afi rmant que en comparació amb 
el que passava en l’imperi romà, “... el 
punto de infl exión que propició el cam-
bio de interpretación de esta palabra 
para que se entendiese como una se-

Un divorç en la Quatretonda del 
segle XVI (1566)

1

David Mahiques Alberola
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paración matrimonial, sin que el vínculo 
cesase, fueron la difusión e influencia 
de la doctrina cristiana y del Derecho 
canónico, factores que dieron un vuel-
co a la indisolubilidad del matrimonio, 
de tal manera que a fines del siglo X la 
Iglesia ejercía de forma exclusiva la au-
toridad jurisdiccional sobre el mismo.” I 
fent referència a la corona de Castella 
afirma “… que la jurisdicción eclesiás-
tica gozaba, pues, de potestad legis-
lativa y judicial plena e independiente 
y le incumbían de manera exclusiva las 
causas espirituales, como las contro-
versias acerca de la fe y costumbres o 
sobre los Sacramentos, por lo tanto, los 
divorcios, al tratarse de una cuestión 
relacionada con el Santo Sacramento 
del matrimonio, se juzgaban por dicha 
vía, sin que por ello y tocante a ciertas 
cuestiones profanas la Justicia Real, 
con potestad suprema, se inhibiera y a 
la que se acudía en petición de amparo 
mediante los recursos de fuerza, bien 
para reclamar una sentencia injusta, 
una apelación denegada, o ante la duda 
de la fiabilidad de las decisiones toma-
das por el Juez Eclesiástico. Aceptar 
estos recursos suponía el traslado de 
los autos procesales originales lleva-
dos por el eclesiástico a la correspon-
diente audiencia civil, donde eran revi-
sados y se ratificaba o se denegaba el 
fallo…” No he trobat cap estudi referent 
al Regne de València que permeta afir-
mar el mateix, però molt probablement 
seria igual perquè tots dos eren regnes 
similars religiosament.

El que es pretén és veure l’engranatge 
jurídic i el procés seguit en un cas con-
cret de divorç de la societat valenciana 
de l’època moderna seguit en el tribu-
nal eclesiàstic de la ciutat de Xàtiva. 
Aquesta documentació es troba l’Ar-
xiu Diocesà de València3. No hi ha una 
quantitat important de processos de 
divorç en aquest arxiu que permeta fer 
un estudi més ample, la raó és deguda a 
les vicissituds patides per aquest arxiu. 
Aquest arxiu va aconseguir salvar-se de 
les cendres al començament de la gue-
rra civil, tanmateix, i malgrat totes les 
lleis de defensa i protecció d’arxiu i art 
religiós emeses pel govern de la Repú-
blica, és molt probable que el fons de 

l’arxiu s’utilitzaren per fer paper. El tre-
balladors de l’arxiu afirmen que l’arxiu 
va ser confiscat i es varen emportar la 
documentació en camions per fer paper. 
Alguna d’aquesta documentació antiga 
l’han poguda recuperar perquè hi havia 
documentació que va caure al terra de 
dalt dels camions i alguns veïns la varen 
agarrar, tornant-la a l’arxiu una vegada 
finalitzada la guerra. La veritat que té 
raó de ser aquesta història.

El divorç que ens ocupa té lloc entre un 
matrimoni de Quatretonda format per 
Francisca Dies, “...filia de Bartolomei 
Dies...”,  i Joan Pastor, el qual es substàn-
cia en el tribunal eclesiàstic de Xàtiva 
l’any 1566. El marit és de Quatretonda 
i de fet hi ha un veí amb el cognoms de 
Pastor en el veïnat de 1646 que hi ha a 
l’Arxiu del Regne de València i al contrari, 
no hi ha cap veí de cognom Dies, la qual 
cosa ens fa pensar que la muller no era 
de Quatretonda. Aquesta amb tota pro-
babilitat devia ser de Benigànim com 
es pot deduir de la documentació que 
estem analitzant. L’acusació de divorç 
és posada per Francisca Dies i la fona-
menta en huit raons. Aquestes raons es 
presenten com una acta notarial que 
presenta al tribunal el seu procurador. 
Es presenten numerades i la documen-
tació parla de capítols4. 

En el primer afirma que porten cinc anys 
casats i que ella vol ser mare però Joan 
Pastor amb qui conviu en el lloc de Qua-
tretonda “... cum dolo...”, és a dir, amb en-
gany no ha volgut que ella ho fora. El que 
ve a dir és que en cinc anys de casats 
Joan Pastor ha anat passant-li en raons 
per no tenir relacions sexuals amb ella 
que li haguera permès ser mare que és 
el que ella vol. En el segon, i referint-se 
al que ha dit abans, en tot aquest temps 
ha demanat a Joan Pastor que corrom-
pera la seua virginitat per ell mateix. En 
el tercer, i malgrat que s’ha fet malbé la 
part de la documentació corresponent, 
pel poc que ha quedat es pot dir, que 
Francisca Dies afirma que és verge i 
que això es contrari al matrimoni i com 
és obvi continuaven en santedat. En 
el quart, ella afirma que com abans ha 
dit, té desig de ser bona mare i tindre 

fills, però que amb aquest matrimoni 
té poques oportunitats de ser-ho. En el 
cinqué, explica la raó del que passa, ca-
rregant tota la culpa sobre el seu marit 
al declarar que 

“…ita dixit ut suppra ex domo Joan-
nes Pastor adversarius et impotens 
ad ex creandam propter debilita-
tem virge et iustis naturalis ipsius 
impotentia et non valet propter eius 
na turalem impotens virginitate ip-
sius exponentis corrumpere et cum 
muliere aliqua rem et copulam car-
nalem habere et ita est vero et fano 
examines peritos arte eius sibilatas 
et impotents a demon habitus…”

Per tant el que motiva el divorç és la im-
potència de Joan Pastor a causa de “... la 
seua debilitat del virgo i el seu impuls 
natural i la seua natural impotència no 
és capaç de corrompre la seua virgi-
nitat i no li permet tenir còpula carnal 
amb cap altra dona.” I Francisca Dies 
continua dient que açò es cert i dema-
na que ho examinen “... els experts en 
aquest art...”. És a dir, cal passar a com-
provar la impotència de Joan Pastor. En 
el sisé, Francisca Dies i en conseqüència 
de tot el que porta dit, es veu obligada 
a dir també que “... no han pogut esta-
blir vincle carnal...” i en conseqüència “... 
nega que la seua virginitat fos corrom-
puda perquè ell es impotent para la 
copula carnal...”. Açò implica que també 
haurà de comprovar-se si el que ella diu 
és cert, és a dir, s’haurà que comprovar 
si certament és verge. En el seté, aca-
ba dient que això és conegut per tots a 
Quatretonda i altres llocs. I en el huité, 
encara que no es pot llegir totalment, 
es pot deduir que Francisca Dies afirma 
que d’acord amb el que ha dit abans ella 
va contraure matrimoni pensant que 
Joan Pastor era un home com deu ser. 
Francisca Dies després sembla que de-
mana part del dot de 100 lliures que ella 
va portar al matrimoni.

El següent pas en el procés judicial era 
prendre declaració a Joan Pastor  i així 
ho fa l’oficial i canònic, Francisco Sen-
yo, a Xàtiva. Joan Pastor va contestant 
a cadascun dels capítols que Francisca 
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i quarta hora del migdia presenta i pre-
para el procés i diu a les parts que poder 
tindre seient en la cúria. És a dir, promp-
te hi haurà una sentencia.

La cosa no deuria pintar gens bé per a 
Joan Pastor. Això explicaria que aquest 
es presentara davant de l’oficial de la 
cúria i plantejara fer una testimoni con-
tra Francisca Dies on malgrat el vere-
dicte de les madrines continua afirmant 
que ell no és impotent, al contrari té 
membres genitals aptes per a la tenir 
fills i per si això no fora prou, afirma que 
ha tingut còpules amb diferents dones. 
La veritat la va soltar molt llarga. Joan 
Pastor presentarà un acta notarial amb 
un total de dotze capítols davant del 
tribunal eclesiàstic i conseqüentment 
el procés de divorç es complica i es fa 
llarg. Tots aquests capítols van orien-
tats a negar la impotència, culpar de la 
virginitat de la seua dona a ella mateixa 
per no vol esperar-lo i que ell si que va 
intentar tenir còpula amb ella però ella 
no va voler. I, a més a més, Joan Pastor 
ha tingut còpula en diverses dones de 
forma satisfactòria i afirma que té una 
edat de “...vint i nou anys mes o menys...”.

Així mateix com hem fet amb els capí-
tols que presenta Francisca Dies anem 
a fer el mateix, veure’ls un per un, amb 
els capítols que presenta Joan Pastor. 
Al primer capítol afirma que porten cinc 
anys casats. Al segon no podem afirmar 
què diu amb seguretat per estar en con-
dicions prou deficients la documentació 
i no estar completa. Al tercer afirma “… 
que molt be se sap  e no ignora la dita 
Francisca dies com estant bo e sa lo 
dit propossant […] y jugat moltes y di-
verses vegades aixi de dia com de nit 
ab la dita  Francisca Dies y lo dit pro-
possant a posat una y moltes diverses 
vegades  lo seu membre vers la verga 
dreta  y erecta a entre les cuixes de la 
dita Francisca dies fins a la xona de la 
natura de aquella et ita est per verum 
publica viox”. És a dir, Joan Pastor asse-
gura que ha tingut jocs sexuals amb la 
seua dona però no deixa clar si realment 
va copular o no. Al quart capítol diu que 
“...ítem dixi ut suppra  que molt be sap e 
no ignora la dita Francisca dies com lo 

Dies ha formulat per demanar el divorç. 
Al primer diu que és cert tot el que ella 
diu, és a dir, que porten cinc anys casats 
i encara no ha pogut ser mare. Evident-
ment, amb aquesta resposta Joan Pas-
tor està acceptant implícitament, que 
no ha tingut relacions sexuals amb la 
seua dona en cinc anys. Al segon, Joan 
Pastor i també per justificar la primera 
“... dix que nega dit capitol sagons esta 
posat esta empero en veritat que si no 
esta corrompuda ladita sa muller es 
[…] della per no volerlo esperar i no per 
esser impotent  e el responent que esta 
parellat a fer qualsevol prova de ell ma-
teix […] sa muller com en altra dona.”. És 
a dir, que si la seua dona és verge no és 
per impotència d’ell sinó perquè ella no 
vol esperar-lo, no vol tindre còpula amb 
ell i, posant-se fanfarró, està dispost a 
fer prova tant en la seua dona com en 
qualsevol altra. Tot el que diu es pot 
interpretar com que no copula els dies 
que corresponia per tenir fills perquè 
ella no volia, la qual cosa és un element 
de defensa important per a ell. Al tercer, 
Joan Pastor “... dix que non sap ell res-
ponent si es verge o no perquè ella nol 
volia esperar”. És a dir, com ella no vol 
tenir relacions sexuals amb ell no sap 
si és o no verge. Al quart, encara que la 
documentació està en molt males con-
dicions, es pot deduir que ell afirma que 
vol tenir fills però no ha estat possible 
per culpa d’ella que “... entre tant desig 
con may ha volgut esperar...”. Al cinqué, 
en el qual recordem que Francisca Dies 
dubta de la seua capacitat sexual i era 
l’element fonamental per demanar el di-
vorç, el nostre esforçat Joan Pastor, es 
defèn com millor pot “E dis que nega dit 
capiol segons esta posat esta emparo 
en veritat que  […]  la dita sa muller esta 
verge no es per frigilitat de ell respo-
nent no per esser impotent perque molt 
gentilment arma una y dos vegades y 
lansa sement y fa tot lo que un home 
pot fer […] que la dita sa muller […] y 
nol volia esperar y que no seria molt que 
ella fos closa /o/ tingues algún altre 
temor que no vol esperar a ell respon-
dent”. Està clar, ell no és impotent tot el 
contrari, el que passa que la dona no vol 
esperar-lo. Al sisé i a al seté la resposta 
és negar per complet els dos capítols 
com no podia ser d’altra manera. I al hui-

té també respon negant-la i diguent “...
que si es abil...”

Escoltades totes les parts el següent 
problema era com es podia mantenir 
la dona. Aleshores, Francisco Miño, 
canonge i oficial en Xàtiva, va manar a 
Joan Pastor que facilitara 40 monedes 
del Regne de Valencia per a aliments i 
el manteniment de Francisca Dies. No 
apareix en cap lloc que la dona siga po-
sada en dipòsit en cap convent o institu-
ció religiosa mentre dura el procés i això 
ens fa pensar que hauria tornat a viure 
amb els seus pares.

Immediatament després, l’oficial i ca-
nonge de Xàtiva, Francisco Miño crida 
a cadascun del procuradors de les parts 
per tal de comunicar-los que el que s’ha 
fet i falta fer per completar el procés 
i els dóna un ajornament de dos dies 
abans què es continuara en la cúria de 
Xàtiva. Açò ens permet saber qui són els 
procurador de cadascuna de les parts 
com passava en tots aquests judicis de 
divorç. Tomas Real era procurador per 
part de Francisca Dies i Pascual Perpin-
ya era procurador per Joan Pastor.

Després el 27 de març de 1566 ordena a 
Joan Pastor sota pena d’excomunió que 
dipositara suposen que en fiança, 200 
ducats d’or i li prohibeix anar-se’n de Xà-
tiva. I al mateix temps, l’oficial de Xàtiva, 
Bartolomeu Ribes  ordena el reconeixe-
ment de Francisca Dies per veure si és 
verge. El dia 29 de març de 1566, és a dir, 
dos dies després, les madrines que han 
estat nomenades a voluntat de les dues 
parts i previ jurament afirmen “... haver 
vist y reconegut a la dita Francisca Dies 
que present era molt be y a son parer y 
que per lo jurament que tenen prestat 
diguen que han trobat que la dita  Fran-
cisca Dies es  donzella y que no esta 
corrompuda ni menys es closa sinó que 
es verge y apta y convenient per a qual 
femella home que tinga potencia y que 
aço es veritat...”. El seu marit Joan Pastor 
ix molt mal parat perquè la dona és ver-
ge i no està tancada, la qual cosa vol dir 
que el seu òrgan sexual està perfecte 
per tenir relacions sexuals.  Finalment la 
cúria de Xàtiva diu que entre la tercera 
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confesar y otorgat davant persones dig-
nes de fe interrogantla com li  anava ab 
lo dit proposant dix e respongue la dita 
Francisca dies que era la veritat es com 
la culpa no es del dit propossant sino de-
lla perque no consentia...”. Al novè capítol 
tornà a posar afirmacions en la boca de 
la seua dona en favor seu al dir que  “... aixi 
mateix dita Francisca dies a dit confes-
at atorgat davant persones dignes de fe 
pensaba y creya eser pasada y rompuda 
sa virginitat pel dit son marit per haver 
dormit ab aquella y tengut copula car-
nal et esta est verum.” La veritat que no 
era massa correcte el pobre Joan Pastor 
al posar en boca de la dona afirmacions 
dubtoses. No podien quedar massa bé 
personalment,  Joan Pastor i Francisca 
Dies, després d’aquest espectacle. Al 
desè capítol afirma que “... lo dit propos-
sant una y diverses vegades a tengut 
copula carnal ab altres diverses dones 
ab sa verga y menbre genital dret y eret 
lansant sement natural et sta est verum 
publica voix et fama.” Joan Pastor per 
eixir ben parat, el que fa és complicar-ho 
més en aquest capítol, al donar a enten-
dre que ha tingut relacions amb altres 
dones que serien prostitutes com de fet 
ho serà, al declarar com a testimonis tres 
prostitutes de Xàtiva. A l’onzè capítol 
Joan Pastor defensa que ell és un home 
sà i per tant “... qualsevol persona de bo 
y sa enteniment experta dira y testifira 
per ser aixi la veritat que tenint qual-
sevol home sas […] menbres genitals y 
podent arborar y tenir la verga erecta 
y armada te abtitut pa engendrar y pa 
tenir copula carnal ab qualsevol dona 
abta naturalment per a concebre  et sta 
est verum”. En altres paraules el proble-
ma el deu tenir la dona. I al dotzé i darrer 
capítol afirma que “... es persona deledat 
de vint y nou anys poc mes o menys de 
bona disposició lo qual te en la persona 
ters sos membres genitals y verga que 
a sos temps la alsa y la arma abtes y 
conveniems per a la procreacio fills et 
sta est verum”. Per tant és apte i en tot 
cas el problema de no tindre fills serà de 
Francisca Dies. És important recordar 
els capítols huit, nou, deu, onze i dotze 
perquè al voltant d’aquests capítols ani-
ran les preguntes que l’oficial eclesiàstic 
formularà als testimonis que presenten 
les parts.

dit proposant moltes y diverses vega-
des ab lo verga o menbre genital dret 
de aquell armat per tenir copula ab la 
dita Francisca Dies y posantla dita sua 
verga y membre a esparmat a la xona 
de la natura de aquella  volent los po-
sar dins se apartava la dita Francisca 
Dies no consentintla posar dins la seua 
natura clamant y dient que lis feya molt 
mal  et esta per verum et publica voix 
et fama”. Per tant, el dubte que tenien 
al capítol anterior el resol dient que no 
va arribar a copular amb la dona perquè 
ella es queixava que li feia mal i no va vo-
ler. Al cinqué capítol no es pot saber que 
afirma perquè la lectura ès impossible 
per estar deteriorada la documentació. 
Al sisé capítol Joan Pastor afirma que 
“... entre altres vegades que lo dit  pro-
posat ab son menbre genital ha tengut 
copula carnal ab la dita Francisca Dies 
vers en la xona de la natura de aque-
lla […] que pot haver un mes i mig poc 
mes o menys estánt en lo lit de la casa 
del dit proposant li eixgue una poque-
ta de sanc de la dita natura de aquella 
restant fullada e mancada un poquet la 
camisa del dit proposant vent i dientho 
aixi al  dit proposant la dita Francisca 
Dies et sta est verum”. Joan Pastor vol 
assegurar en aquest capítol que fa mes i 
mig sí que va tindre còpula carnal amb la 
seua donada, adduint que havia sagnat, 
és a dir, rompuda la virginitat. I clar si 
feia mes i mig encara no es podia saber 
si estava embarassada o no. La veritat 
que massa credibilitat no li donarien els 
oficials eclesiàstics aquest capítol. Al 
setè capítol el poc creïble Joan Pastor 
afirma que “... si lo dit propossant no ha 
tengut totalment y obtes e […] la de-
guda copula ab la dita Francisca Diez 
rompentlin ab tot efecte la virginitat de 
aquella es estat per causa y per ser cul-
pa de aquella refusant y no consentint 
de esser de esser […] y posada et sta 
est verum.” És a dir, Francisca Dies és 
culpable de no tindre més còpules car-
nals i haver d’acontentar-se l’esforçat 
Joan Pastor amb la de feia mes i mig. 
Tampoc els resultaria massa creïble 
als oficials eclesiàstics. Al huité capítol 
Joan Pastor tornar a carregar la culpa 
sobre la dona i ara afirmant que ella ho 
ha reconegut davant d’altres persones,  
al dir que “… la dita Francisca dies a dit 

Tot seguit, vindrà la resposta de la dona 
davant del tribunal eclesiàstic a ca-
dascun dels capítols de l’acta notarial 
del seu marit. Bertomeu Ribes, oficial 
de Xàtiva, pregunta sobre cadascun a 
Francisca Dies. Aquesta diu que dels 
cinc anys que porten casats, els tres 
primers estigueren en casa dels pares 
d’ella i els altres dos en la seua casa prò-
pia per fi. També diu que és cert que el 
seu marit va estar malalt tres o quatre 
mesos, però després estigué bo. També 
que no és cert que ella no l’esperava, al 
contrari afirma  en resposta al capítol 
cinc que ella “...lo he esperat tant com 
altra dona ho pugues esperar.” També 
afirmar que és cert que Joan Pastor té 
“... la edad en dit capítol continguda y 
que es sa de los membres emperò que 
no es bo per a procrear...”.  Això vol dir 
que el sofert Joan Pastor es va casar a 
l’edat de vint-i-sis anys. Francisca Dies 
nega que siguen veritat els capítols 
quart, sisé, seté. huité i nové. I el desé 
que afirma que ha tingut còpula amb 
altres dones, evidentment, diu que ella 
d’això no sap res. I en resposta al darrer 
capítol diu que aquesta si que és l’edat 
de Joan Pastor i que està sà, però no es 
apte per procrear.

Finalment, l’oficial de Xàtiva a reque-
riment de Tomàs Real, procurador de 
Francisca Dies, ordena examinar Juan 
Pastor. La cúria proposa d’acord amb les 
parts a per a examinar-lo a Juan Valentí 
doctor en medicina, ciutadà de Xàtiva, i 
Gabriel Vicent, cirurgià expert suposem 
també de Xàtiva. Transcrivim el docu-
ment que conté la descripció de l’exa-
men de Joan Pastor i la conclusió dels 
experts, que en veritat no té desperdici.

“Deinde vero die intitu […] cum anno 
quot suppra que […] cesint quingen-
tesimo sexagésimo sexto em[…] del 
molt reverent señor Bertomeu Ribes 
canonge y official de la present ciutat  
de xati(va) constituits personalment lo 
reverent que […] mestre luy Juan Valen-
ti ciutada de la present ciutat de Xativa 
mestre en art y doctor en medicina que 
mestre Gabriel Vicent cirurgia experts 
y elets y nomenats per lo dit señor ofi-
cial de voluntat de les parts per a fer 
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experiensia en lo membre de lo dit Juan 
Pastor los quals y cascu de aquells pre-
ce sont jurament per aquells prestat 
en ma que poder de lo dit señor oficial 
a nostre señor deu y als sants quatre 
evangelis de les sues mans dretes cor-
poralment tocats y adorats feren la re-
lacio del serie y tenor de seguent coes 
que en lo dia de ayr de vesprada rego-
neren a lo dit Juan Pastor en raso del dit 
señor official y feren la experiencia que 
per art de medisina se deu fer y troba-
ren aquell esser inabil per a tenir part 
ab dona per esser fret que no […] y per 
la impotensia que en lo membre viril de 
aquell se ha vist e aixi mateix en lo dia 
de huy de mati a instansia del mateix 
Juan Pastor haver [...] fet experiensia 
en lo membre genital del dit Juan Pas-
tor en la raso del dit señor oficial y han 
trobat aquell esser fugit e impotent aixi 
com en lo dia de ayr y no esser abil ni su-
ffisient per tenir part ab nenguna dona 
en quant alcancen per art de medisima 
e sirurgia y que aso es  la veritat.”

Més mal parat no pot eixir el Joan Pastor 
i pareix ser que tot el que ha dit la dona 
és cert a la llum del que diuen els experts.

El oficial i canonge Bartolomeu Ribes 
a compareixença de Tomas Real que 
demana fer interrogatori a testimonis 
i d’acord amb els capítols de l’escrip-
tura que ha presentat Joan Pastor pro-
posa el dia 4 del mes de maig de 1566 
aquestes cinc preguntes que serviran 
per clarificar respectivament el que diu 
Joan Pastor als capítols VIII, VIIII, X, XI i 
XII. Per tant, aquestes són les pregun-
tes que es formularan a cadascun dels 
testimonis, Aquestes preguntes que es 
faran als testimonis passem a descriu-
re-les una per una. Les preguntes estan 
numerades al marge esquerre i al marge 
dret està el numero del capítols al qual 
fa referència cada pregunta. Més ben 
organitzat impossible.

La primera diu si els testimonis “...dirent 
et deponent octavum capitulum distes 
scriptures este verum vel […] et eos 
sacer aliquid sien interrogats si saben 
creuen e tenen per sert que coabitant 
un home de trenta anys in loco et in-

mensa eo sit […] e pasificament ab una 
donzella de vintiquatre anys que aso 
per temps de cinc anys e mes que la 
tal donzella no essent closa sino abta 
per a esser coneguda carnalment de 
qualsevol home que la tal donzella no 
poria conservar la sua virginitat que no 
fos per […] esta impotensia debilitat e 
frigilitat natural del tal marit e no de la 
dita donzella com en tant de temps si lo 
tal marit fos apte ad […] hauria tengut 
alguna hora abta  per romprer la virgi-
nitat de la tal doncella sa muller. Que 
com o saben lo que diuen e deposen en 
la sua deposisio en quin any en quin mes 
en quin dia e hora eran y en quin lloc ho 
eran y qui eren presents.” El capítol hui-
té cal recordar que és el que Joan Pas-
tor afirmava que Francisca Dies havia 
dit davant de persones de bona fe que 
era verge perquè ella no consentia tenir 
relacions sexuals. També és important 
destacar que en la pregunta s’afirma 
que Francisca Dies tenia vint-i-quatre 
anys i això vol dir que es va casar al di-
nou anys. I també deixà clar que el marit 
era cinc o sis anys major. La qual cosa 
deixa entreveure una edat de contraure 
matrimoni que devia ser prou freqüent 
en els casaments de l’època. Tanma-
teix, la pregunta de l’oficial eclesiàstic 
va més enllà i vol saber si la virginitat 
de Francisca Dies que ha demostrat 
ser apta per tenir còpula carnal com 
ha demostrat el reconeixement que li 
han fet les madrines, es deu a la impo-
tència i frigiditat del marit perquè amb 
tant de temps que estan casats, cinc 
anys, hauria de sobra tingut temps per 
tenir relacions sexuals amb ella. És clar, 
que l’oficial pensava que la virginitat de 
Francisca Dies era per impotència del 
marit i això volia saber.

La segona pregunta vol saber “... si adve-
raran lo dits testimonis lo nones cap(i-
tol) de la dita scriptura en tot o en part 
o diran sobre aquell saber cosa alguna 
[…] aquesta part […] sia esta ab dit tes-
timoni la relacio de les madrines o […]  
[…] e aquella […] e tenen per sert que 
la veritat […] conte en la dita relasio 
de madrines expertes que […] persona 
real e no lo que conte en la pretesa […] 
confesio extrajudicial. Que com saben 

lo que diuen e deposen los dits testimo-
nis en quin any en quin mes en quin dia e 
hora eran y en quin lloc eran e qui eren 
presents.” El capítol nou era on afirmava 
Joan Pastor que la seua dona havia dit 
davant de persones dignes de fe que 
pensava que havia deixat de ser verge 
perquè havia dormit amb el seu marit 
i havia tingut còpula carnal. L’oficial 
eclesiàstic vol saber si aquest extrem 
és cert o no. A més a més, vol saber si 
coneixen i tenen per cert el que es diu 
en la declaració de les madrines i no en 
la declaració extrajudicial. El mal estat 
de la documentació no permet saber el 
sentit exacte de la pregunta al fer al·lu-
sió a algun aspecte que s’havia buscat 
aconseguir via extrajudicial. La decla-
ració dels testimonis no permet aclarir 
aquest aspecte.

La tercera pregunta és per saber “... si 
adveraran los dits testimonis lo deu 
cap(itol) de la dita scriptura sien in-
terrogats com ho saben en quin any 
en quin mes en quin dia e hora eran y 
en quin lloc eran e qui eren junts.” Re-
cordem que el capítol deu és on Joan 
Pastor afirmava que ha tingut còpula 
carnal amb altres dones de forma satis-
factòria. No hi ha dubte que al formular 
aquesta pregunta, l’oficial eclesiàstic 
dóna a pensar que tenia els seus dubtes 
que fora certa l’afirmació.

La quarta pregunta diu “... si adveraran 
los dits testimonis lo onze cap(itol) de 
la dita scriptura en tot o en part o diran 
sobre aquell saber cosa alguna sien in-
terrogats si saben an vist o  oyt dir o si 
es fama publica en lo lloc de quatreton-
da que lo dit Joan Pastor no pot arrestar 
e que no te forsa en lo seu membre pa 
posarlo y ferlo entrar dins la natura de 
una dona et etiam seguir sien interro-
gats lo dits  testimonis si saben creuen 
y tenir per sert que […]  per a contrastar 
matrimoni lo marit no solomen ha de te-
nir potensia per a arrestar empero com 
es encara que tinga potensia pa exper-
matizar coes que sia home que quant te 
son membre dins la natura de la dona li 
deixe dintre no avorde e sement de cria-
tures que com saben lo ques conte en la 
sua deposicio en quin any en quin mes e 
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dia eran en quin lloc eran e qui eren pre-
sents”. El capítol onze és on Joan Pastor 
afirma que com que és un home sa, té ca-
pacitat per mantenir relacions sexuals 
amb una dona. L’oficial vol saber si en 
el poble de Quatretonda “... es fama pu-
blica...”, és a dir, és conegut per tots que 
Joan Pastor no pot tenir una relació se-
xual correcta. I al mateix temps, si és que 
és capaç de deixar el semen dins de la 
seua dona per tenir fills. La comunitat de 
veïns d’alguna manera es converteix en 
la que donarà davant del tribunal infor-
mació de la vida personal del matrimoni.

La cinquena pregunta diu “...si adveraran 
los dits testimonis lo dotze cap(itol) de 
la dita scriptura en tot o en part /o/ di-
ran sobre aquell saber cosa alguna i sien 
interrogats en quin any en quin mes y en 
quin dia eran com ho saben e qui eren 
presents.” Aquesta darrer capítol és on 
Joan Pastor afirma que té vint-i-nou 
anys poc més o menys i anatòmicament 
és apte per tindre fills. Si l’oficial ecle-
siàstic ho pregunta és perquè ho dubta.

Sorprèn que són preguntes molt con-
cretes i ben pensades per saber sobre 
el que està dirimint-se. La veritat que 
els oficials eclesiàstic en aquest cas i 
segurament en tots els altres, es pre-
nien seriosament la seua feina. Això de-
mostra que serien processos que es do-
narien amb certa freqüència. Una vega-
da sabudes les preguntes sobre les que 
anava a interrogar-se als testimonis, ca-
dascuna de les parts aportaria els seus 
testimonis perquè hi ha uns favorables 
a un del matrimoni i altres a l’altre.

L’últim pas abans de donar veredicte pel 
tribunal eclesiàstic era interrogar als 
testimonis i, de fet, aquesta és la darre-
ra part del procés en la documentació 
que ens ha arribat. Nou persones van 
ser els testimonis, dels quals sis eren 
“... agrícola loci Quatretonda...”, és a dir, 
veïns de Quatretonda i els altres tres 
testimonis eren “...muliere pecatore...”, 
és a dir, prostitutes de Xàtiva. Els veïns 
de Quatretonda eren Joan Caranyana, 
Danià Benavent, Cosme Benavent, Pe-

rer Ferrer, Joan Aranda i Joan Benavent 
i les prostitutes eren Elionor Ximenes, 
Elisabeta Juan Pellicer que era oriünda 
de València i estava al “... lupanario civi-
tatis setabis...” i Catherina Blanca que 
era oriünda d’Alcanyis.

Tot seguit, veurem el que diu cada testi-
moni. El primer, Joan Caranyana, afirma 
que és conegut per tots que varen viure 
dos anys en casa del pare de Francisca 
Dies i després en la seua casa i que són 
tinguts com marit i muller “... en lo pre-
sent dit lloc de Beniganim.”. Açò ens per-
met afirmar dues coses, primer que ella 
devia ser de Benigànim i que probable-
ment van viure també en aquest poble 
els primers anys. Després la declaració 
Joan Caranyana diu “... que lo que ell tes-
timoni  sab e pot dir saber lo dit capitol 
y coses en aquell contengutdes es que 
[…] mig any pot mes o menys que par-
lant ell testimoni ab lo dit Juan Pastor 
sobre ques deya que no hauria passat a 
sa muller sino que elles estava fadrina 
que com era aço perque loy prega Ber-

Quatretonda
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thomeu pare de la dita Francisca dies 
que de part seu loy digues al dit Juan 
Pastor son gendre y dit Juan Pastor li 
responguè que era veritat que no havia 
passat a la dita sa muller perque en los 
primers tres anys dexa de passar a ella 
[…]  y los dos anys apres volent tenir 
part ad ella estant los dos desquena ar-
mania y en girarse de vers ella per la co-
pular se desarmara que la verga lis feya 
[…] y que aço lo digue un dia de nit en 
presencia de pere Blasco de quatreton-
da estant […] del lloc de Quatretonda 
en la cami que va a beniganim asseyts 
tots tres.”  La conclusió està clara, Joan 
Pastor reconeix que no pot mantenir 
relacions sexuals amb la seua dona i 
també podem deduir que això preocu-
pava al pare de Francisca Dies. Després 
el testimoni continua dient més del ma-
teix  en l’interrogatori al dir que “... lo que 
ell testimoni sab e pot dir sobre lo dit 
capitol y coses en aquell contingudes 
es que sagons ha dit desus lo mateix 
Juan Pastor lis a dit y confesat que […] 
dos anys […] no ha pogut rompre a la 
dita sa muller per tornalis lo membre 
moll y que aso sab segons dit ha de […] 
en son deposicio feta sobre los prece-
dents capitols als quals se respon.” I fi-
nalment preguntat si sap que  es diu que 
Francisca Dies ha dit que havien tingut 
còpula, Joan Caranyana afirma que li 
va dir a Joan Pastor per què “... li havia 
fet aquell afronte de dir […] que havia 
tengut part ab sa muller perquè lo y ha-
via dit a son sogre lo qual sa queixa...” I 
davant d’aquesta recriminació “... lo dit 
Juan Pastor li respongue que era veritat 
que no havia passat a sa muller encara 
y que si aquella loy diguera present la 
dit sa muller era perquels dos ho havien 
concertat aixi y no perque fos veritat 
que haguessen tengut copula.” Per tant, 
tot el que declara aquest primer tes-
timoni va contra el marit i a favor de la 
muller. Joan Caranyana acaba dient que 
“... la dita Francisca diez es neboda de la 
muller de ell testimoni emparo que no 
per ço no ha deixat de dir la veritat.”

El segon testimoni és Damià Benavent, 
el qual a una pregunta de l’interrogatori 
afirma que “... ell testimoni per lo lloc de 
quatretonda y que parlantne ell testi-

moni ab lo dit Juan Pastor dientli que 
en los cinc anys no ha pogut pasar a sa 
muller aquell li respongue que per plan-
yerla empero que ell testimoni non creu 
que […] de passarla per planyerla sino 
per sa fugilitat y per no poder y que axis 
diu publicament per lo dit lloc de qua-
tretonda per tots los de dit lloc.” És a dir, 
confirma que al seu parer Joan pastor 
és impotent. Damià Benavent continua 
afirmant que “... ell testimoni ho ha hoyt 
dir publicament en lo lloc de Quatreton-
da a moltes persones dels noms de les 
quals no es recordat y encara es rocor-
tant ell testimoni  xxxx que demanant 
a dit Juan Pastor com non havien fet 
entant temps li digue lo dit Juan Pastor 
ques retrega ven la natura della ab lo 
seu membre y que aixi complia y deixa 
manera havien passat y dient li ell testi-
moni doncs de aqueixa manera no hau-
rieu passat a ella y lo dit Juan Pastor li 
dix que non sabia per que ella y les ma-
drines diguen que es fadrina y que aço 
li digne fora lo lloc de quatretonda que 
seria […] de la quaresma propassada 
[…] los dos a soles.” El testimoni torna 
a deixar clar que el nostre protagonista 
és impotent.

El tercer testimoni és Cosme Benavent 
el qual després d’assegurar que en ell 
lloc de Quatretonda es té per marit i 
muller els nostres protagonistes, la qual 
cosa fa pensar que finalment acabarien 
vivint en el poble de Joan Pastor, afirma 
que “… ell testimoni sap e pot dir sobre 
lo dit capitol y colas en aquell conten-
gut es que en la quaresma propassada 
en un dia del qual ell testimoni no es 
recordant estant podant una vinya de 
ell testimoni ell testimoni y lo dit Juan 
Pastor y Juan Blasco del dit lloc de qua-
tretonda y dientse ya per lo lloc com la 
dita Francisca Dies enara sestava fa-
drina ell testinomi en presencia del dit 
Juan Blasco aixi com anava podant di-
gue al dit Juan Pastor que es aco Pastor 
ques diu per lo lloc que en tant temps 
no havien passat a una muller y se lla-
vors lo dit Juan Pastor respongue y dix 
la veritat es que a les primers anys ella 
em pregava que lo deixas  estar e que li 
faria mal y en apres quant ella ha volgut 
yo no podría mes ara cinc o sis dies ha 

que la se haguda y […] lo que vull y que 
apres ell testimoni ha vist lo contrari 
que ses mogut plet y es diu publicament 
per lo lloc que may ha pogut passar a 
ella segons en dit capitol se conte y que 
aço es lo que ell testimoni sap e dix ho 
saber per lo que dit […].” És a dir, que al 
principi ella no volia però després quan 
ella volia, ell no podia. Tot un drama. És 
clar que Joan Pastor està encobrint la 
seua impotència o el que fora. Cosme 
Benavent continua afirmant “... que lo 
que ell testimoni e pot dir sobre lo dit 
capítol y coses en aquell contingudes 
es que com dit ja es fama publica en lo 
lloc de quatretonda y per lo semblant 
ho ha joyt dir a la dita Francisca dies 
que lo dit Juan Pastor no ha pogut pas-
sar a aquella ni haver sa virginitat en dit 
temps de cinc anys per la impotència 
y frigilitat de aquell y al demes en dit 
capítol contengut no y sabies ans ha 
hoyt dir  al dit Juan Pastor que ha ten-
gut que fer ab dones rompudes y que 
no son donzelles.” El que fa el testimoni 
és amagant-se darrere del que es diu, 
dir que ella és verge per impotència del 
marit però que aquest ha tingut còpules 
amb dones que no són donzelles, és a 
dir, no són verges. Aquest testimoni és 
el primer que és un poc beneficiós per 
Joan Pastor.

El quart testimoni és Pere Ferrer el qual 
afirma que “... ell testimoni sab saber e 
pot dir sobre lo dit capitol y coses en 
aquell contengudes es que lo dit Juan 
Pastor en lo mes de febrer propassat 
del present any mil cinccents sixanta 
sis un dia del qual no es recordant de 
nit essent anat lo dit Juan Pastor a casa 
de ell testimoni y estat parlant  los [...] 
ell testimoni estant los dos (a soles) 
Pastor li dix perque se quen [...] voluntat 
y que folgan del menbre viril [...] com ja 
cinc anys foca fort […] y may havia po-
gut pasar a ella fins de […] diez ensa 
y xx no hauen de fer plaer del […] non 
compare y ell testimonia lo digue que 
se nalegrava que hagues passat a ella 
y noes recorda si fon lendema o lo dia 
apres […] ell testimoni ana a parlar a 
la dita Francisca Dies y li digue com lo 
dit Juan Pastor son marit li havia dit que 
havia passat ja a ella que si era veritat 
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perque ell si folgaria y la dita Francisca 
Dies respongue que si que era veritat 
empero ell testimoni […] molt clara-
ment en aquella que […] pa e encobrir la 
faltade son marit y no per que fos veri-
tat y que sagons en dit capitol se conte 
e diu publicament per lo dit lloc de  Qua-
tretonda.” La conclusió és clara no han 
pogut mantenir relacions sexuals i si 
ella diu que les tenen és per encobrir a 
Joan Pastor. I finalment Pere Ferrer aca-
ba diguent que “... es publica veu y fama 
en lo dit lloc de quatretonda y nos diu 
altra cosa sino que lo dit Juan Pastor no 
ha pogut  passar a sa muller.” La cosa no 
està pintant gens be per a Joan Pastor.

El cinqué testimoni és Joan Aranda, el 
qual afirma que “... segons en dit capitol 
se conte ell testimoni ho ha hoyt dir al 
dit Joan Pastor en esta forma que par-
lant ab ell testimoni li digue en lo ma-
teix lloc de Quatretonda lo dijous sant 
de vesprada estant los dos asoles tals 
e semblants paraules mon sogre em vol 
mal y me vol llevar la terra que mhvia 
donat puix no he pogut fer lois a sa filla 
y sa llavors ell testimoni li digue doncs 
com son astat tant temps aixi y de Juan 
Pastor […] yo estavem en aqueix pe  
[...] gavem laun ab laltre nostres ve […] 
desta manera passavem […] temps y 
a [...] que ell testimoni miran que quant 
vos caseu [...] fassan com yo que no ha 
pogut passar a ma muller si no pagaven 
valentment y que aço es lo que […] ell 
testimoni per haverlo dit lo mateix Juan 
Pastor estant parlant los dos asoles.”
Aquesta declaració és molt important 
perquè pot explicar el rerefons que hi 
ha darrere del plet per divorç. Aquest 
rerefons es deixa entreveure al dir que 
el sogre el vol mal, per què vol llevar-li 
la terra que seria el dot que va aportar 
Francisca Dies al casar-se. Bertomeu 
Dies al veure que en cinc anys la seua fi-
lla no ha tingut descendència, comença-
ria a posar-se nerviós, i molt probable-
ment estaria darrere de la demanda de 
divorç de la seua filla. Joan Aranda con-
tinua dient que “... ell testimoni sab o pot 
dir sobre lo dit capitol jan ha dit en son 
deposisio feta sobre los precedents als 
quals sa refir aço ajustat que eren y te 
per cert que si lo dit Juan Pastor no fos 

impotent de sa naturalesa ja haguera 
romput en cinc any a la dita sa muller y 
que en lo dia  de huy ha parlat ab  una 
dona del partit de la present ciutat 
ques diu Ximena que li ha dit que lo dit 
Juan Pastor era vengut a provarse ab 
ella y que may havia pogut tenir part 
ab ella ni [...] guen pogues tenir ab altra 
dona perquè encara que lo membre ge-
nital armava y lis hinflava en poquet […] 
licaya y que ell se sentía fos y li caya la 
gota de suor tan grosa com lo dit y may 
pogue fer res sinó que li paga y senana 
y que aso es lo que ell testimoni sap y no 
[…]  saber per lo que dit […]. És a dir, que 
Joan pastor és impotent i ha provat de 
tindre relacions sexuals amb una pros-
tituta i no ha pogut per la seua impo-
tència. Joan Aranda acaba dient que “... 
es ver lo dit capitol y aço dix saben […] 
que lo mateix Juan Pastor estant par-
lant ab ell testimoni los dos asoles en lo 
lloc de quatretonda lo y ha dit una o dos 
voltes segons de [..] ha dit dientli que 
quant fera sa ell testimoni procuras de 
ferlo […] y passar a sa muller perque no 
li acontengues com a ell que no havia 
pogut passar a ella sa muller. Aques-
ta afirmació del testimoni pot donar a 
entendre que ell estava passant per un 
procés de divorç igual que Joan Pastor.

El sisé testimoni és Joan Benavent, el 
qual ho justifica tot dient que és veu 
pública però en un moment determinat 
diu que “... lo que ell testimoni sab e pot 
dir sobre lo dit capitol jan saa dit en sos 
deposició feta sobre los precedents als 
quals se refer aço a justat que parlant ab 
lo dit Juan Pas(tor) [...] oyt que poc sa [...] 
muller y dientli ell testimoni [...] perque la 
dita Francisca Dies sa muller estava ver-
ge lo dit Juan Pastor li respon gue que yo 
non se si es Verge o no sinó que les ma-
drines la han mirada y diuen que es fadri-
na y sa llavors ell testimoni li digue Pas-
tor feume un plaer que si vos vos atreviu 
a pasar a una muller que passen avant 
los plets y despengau quant teniu y sino 
anau davant lo señor official y digau una 
culpa que no son bo per a  rompre a una 
muller y lo dit Pastor li digue la veritat es 
que yo be puc tenir part ab qualsevulla 
dona empero ab ma muller no sé si so bo 
part o no per a pasarla y que aixo es lo 

que sab y no [...]” Segons aquest testimo-
ni Joan Pastor no sap si la seua dona és 
verge o no i afirma que pot tenir còpula 
amb qualsevol dona però no sap si pot 
amb sa muller. La credibilitat del que diu 
era prou dèbil.

Una vegada passat tots els testimonis 
dels veïns de Quatretonda que no han 
deixat en massa bon lloc a Joan Pastor, 
encara que algú ha volgut exculpar-lo, 
venen els testimonis de les prostitutes 
de Xàtiva. Aquests testimonis estan 
al final de la documentació. La primera 
és Elionor Ximenez, la qual “... dis que lo 
que ella testimoni sab e pot dir sobre lo 
dit capitol y coses en aquell contingu-
des es que ella testimoni coneix molt 
be lo dit Juan Pastor lo qual volgue tenir 
part ab ella testimoni en lo partit hon 
esta y aixi entra ab ella y veu ella tes-
timoni que lo dit Juan Pastor te lo mem-
bre a la punta gros ab gran casporra y 
te la soca prima y aixi ella testimoni 
procura quants pogue que lo dit Juan 
Pastor armas y es ver que aquell arma 
y muntant damun della testimoni ab 
prou difficultat li posa lo seu membre 
dins la sua natura y entrava questigue 
bona stona ab ella testimonia may lo 
dit Juan Pastor pague cumplir ni llansar  
sement sino que lo membre tantost lis 
torna moll y lo dit Juan Pastor lis lleva 
de damunt dient que no aprofitava ni 
podía fer res lansant unes gotes de suor 
seua com lo dit y que ara es lo que sab 
ella testimoni y no als.” Aquest testimo-
ni anava en contra del que havia dit Joan 
Pastor quan assegurava que era capaç 
de copular amb altres dones. Això era 
greu perquè havia mentit en el procés i 
li podia eixir car junt als testimonis dels 
sis veïns de Quatretonda.

La segona prostituta és Elisabeta Juan 
Pellicer, la qual “... dis que lo que ella 
testimi sap e pot dir sabre lo dit capi-
tol y coses en aquell contengudes que 
coneix molt be al dit Juan Pastor en dit 
capitol mensionat al qual ella testimo-
ni te per home fugit de naturalea y que 
no pot engendrar y aço dix saber per ço 
que hauria mes y poc mes o menys que 
lo dit Pastor un dia apres dinar que non 
recordia quin dia era volgue tenir part 
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ab ella testimoni part y aver stigueren 
mes de dos dies ella testimoni y lo dit 
Juan Pastor tenint la sesta y encara que 
lo dit Juan Pastor ab molta diffi  cultat 
arma empero may pogue fer res ab ella 
testimoni sino que tantost lis torna moll 
lo membre sens poder llansar res y en-
cara comte dit bona estona may pogue 
tornar a armar lo qual dit Juan Pastor te 
lo membre de forma  que ella testmoni 
may ne ha vist altre de aquella mane-
ra que es a modo de una seba la punta 
molt grosa y lo restant primet y que 
haura quinze diez poc mes o menys que 
lo dit (Joan Pastor) [...] uar sesit porias 
fer res [...] a dormir ab ella testimoni [...] 
y quees la veritat que may [...] en tota la 
nit pa que tenir part ab ella [...] ni fer res 
encara ques prova algunes ve(gades) 
perque armava un poquet y tantost sen 
[...] posar lo membre en lo cos a aquell 
desarmava sens lansar sement ni cosa 
alguna y que aço es la veritat per lo  ju-
rament que te fet.” La declaració és si-
milar a l’anterior i deixa clar que malgrat 
voler no ha pogut. Tanmateix aquesta 
declaració dóna a entendre que podem 
estar davant d’un cas d’homosexualitat 
quan afi rma que el té per “... home fugit 
de naturalesa...” Més mal no podia resul-
tar ni anar les coses per Joan Pastor. 

La tercera prostituta per contrari fa 
una declaració favorable a Joan Pastor. 
Aquesta es presenta a última hora i pa-
reix ser que està amanyada i l’objectiu 
és contrarestar les altres dues decla-
racions. Catherina Blanca afi rma que “... 
ella testimoni sab e pot dir sobre lo [...] 
les coses en aquell contengudes es (que 
Joan) Pastor ana un dia del qual no es 
recordant a la sua cambra lo qual li por-
ta […] que es cosí de aquell lo qual Juan 
Pastor tingue part y copula carnale ab 
ella testimoni molt be y llansa sement  
es veritat que lo dit Juan Pastor quant 
arriba  no anava armava mes empero 
ella testimoni feu festes al dit Juan pas-
tor y li prengue lo membre y aixi poc a 
poc vingue a armar molt gentilment y 
aixi copula ab ella testimoni com qual-
sevulla home y compli y llansa sement 
com dit ha desus y que aso es la veritat 
y que nos recorda  […] temps ha salvo 
que fons en la quaresma propassada 

hun dia apres dinar.” Aquesta declaració 
era l’única favorable a Joan Pastor i fa 
pensar que està feta amb falsedat i pot 
ser que li va ajudar un cosí seu com es 
diu en la declaració davant del mal que 
anaven els testimonis.5

La documentació acaba ací i no apareix 
cap sentencia. No sabem si hi hagué o 
no hi hagué sentència, de fet és possible 
que no hi haguera sentència cosa que su-
posava haver de reprendre la convivèn-
cia. No hem de descartar que si que hi ha-
guera sentència, però no ens ha arribat.

El que més crida l’atenció és el ben fet 
que està tot el judici i com té unes parts 
ben clares i defi nides. Es segueix un 
procediment molt ben pautat. Escrit de 
les parts, interrogatori a una part sobre 
allò que diu l’altra. Comprovació tant a la 
muller per les madrines com al marit per 
metge i cirurgià per comprovar el que es 
diu. Unes preguntes ben clares als testi-
monis i, fi nalment, interrogatori als tes-
timonis que n’eren nou com recordem. 
Tot açò sense oblidar que el marit ha de 
dipositar diners com a aval i també per 
aliments de la dona. És clar que devien 
haver-hi diversos casos com aquest i els 
ofi cials eclesiàstics cal dir que es pre-
nien la feina amb interès i serietat. 

Qualsevol divorç com és normal, amaga 
darrere una problemàtica de la societat 
de l’època. Què hi havia darrere d’aquest 
procés de divorç? Quina és la raó que 
explica que Francisca Dies demane el di-
vorç? Les característiques que presenta 
el matrimoni dels nostres protagonistes 
és una parella on el marit té vint-i-nou o 
trenta anys i la muller vint-i-quatre, els 
quals porten cinc anys casat i no han tin-
gut cap fi ll i la dona és verge. La qual cosa 
encara és més greu perquè vol dir que 
la parella no ha tingut relacions sexuals 
satisfactòries i això en aquella època 
implicava que el marit seria com a mínim 
impotent o alguna altra cosa.

Però, cal fer una menció al sistema foral 
valencià que regula el règim matrimo-
nial per entendre millor aquest divorç. 
Els furs valencians parlen del que s’ano-
mena “exovar” o “dot” que aporta la dona 
al matrimoni que pot incrementar-se 
amb el “creix” o “excreix”6 que aporta 
el marit quan la dona és verge. El règim 
matrimonial és de germania de bens i, a 
més a més, la dona té dret a recuperar 
el seu “dot” o “exovar” si el matrimoni es 
dissol i cal pensar que en cas de conces-
sió de divorç igualment. Partint de l’ob-
servació que hem fet, té ple sentit la de-
claració del testimoni Joan Aranda quan 

Capítols acta de divorç de Francisca Dies
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assegura que Joan Pastor li va dir que 
“…mon sogre em vol mal y me vol llevar 
la terra que mhvia donat puix no he po-
gut fer lois a sa filla...”. El més segur és 
que Bartomeu Dies, en veure que havien 
passat cinc anys i la seua filla encara no 
havia pogut ser mare, va pensar que el 
seu gendre era impotent o homosexual 
i que la possibilitat de tenir descendèn-
cia era nul·la. Donat el cas, el millor era 
divorciar-se i recuperar el dot per part 
de Francisca Dies. A més a més, si el 
tribunal eclesiàstic reconeix i accepta 
el divorç per impotència del marit i per 
tant la dona és verge, perfectament es 
podia demanar una nul·litat matrimonial 
que sens dubte ja li permetia recuperar 
tota el dot aportat per la seua filla al 
matrimoni i tornar a casar-se. És segur 
que en molts casos de divorç després 
vindria la nul·litat matrimonial. Per tant, 
realment estem assistint a una defensa 
del patrimoni de la dona que segur no 
tindrà fills i també molt probablement, 
abans que el marit acabe fent-lo malbé. 

Igualment, també pensem que es pot afir-
mar que hi ha una major dignificació de la 
dona que aprofitant els mecanismes que 
l’Església Catòlica li permet vol evitar la 
seua ruïna econòmica i una vida de de-
pendència d’un marit que no és digne de 
ser-ho. Tot açò també va en el camí que 
ha obert l’Església Catòlica amb el Concili 
de Trento per dignificar el matrimoni, com 
era que la dona podia divorciar-ser a ini-
ciativa d’ella i recuperar el dot.7

Notes

1. Concilio de Trento, traducido al idioma caste-
llano por D. Ignacio Lopez de Ayala, Barcelona 
Impremta de D. Ramon Martin Indar, Calle Pla-
teria, num. 58, 1847. Pp. 276-277
2. Espín López, Rosa M.: “Los pleitos de divorcio en 
Castilla durante la Edad Moderna” Ediciones Uni-
versidad de Salamanca / Stud. his., H.ª mod., 38, 
n. 2 (2016), pp. 167-200. hÇps://doi.org/10.14201/
shhmo2016382167200  consulta, febrer 2020
3. Arxiu Diocesà de Valencia. Fons Històric. Sig. 
456/007
4. Nosaltres parlarem també de capítols.
5. Aquest plet és molt similar al que assenyala 
Juan Luis Arjona Zurera en el seu estudi de la 
diòcesi de Còrdova corresponent a l’any 1592 i 
que és el primer de la sèrie que es conserva en 
aquesta diòcesi. Arjona Zurera, Juan Luis: “Mu-
jer y família en la Edad Moderna: Los pleitos de 
divorcio en el tribunal eclesiàstico de Códoba” 
Historia y Genealogía Nº 6 (2016) P. 7-30, p. 25. 
https://www.uco.es/revistas/index.php/hyg/
article/download/727/ Consulta març de 2020
6. GUAL CAMARENA, Miguel: El régimen ma-
trimonial de bienes en los fueros de Valencia. 
Notas y comentarios a una reciente monogra-
fla p. 554 hÇps://dialnet.unirioja.es/descarga/
articulo/2050660.pdf Consula març 2020
7. Vull donar les gràcies a Alba Boscà Cuquere-
lla sense la qual haguera estat impossible fer 
aquest treball. Ella va transcriure la part del do-
cument que estava en llatí cosa que ha permés 
poder anar treballant el document.

El present treball ha estat possible gràcies a 
l’amic Enrique Benavent Vidal, el qual em va 
indicar l’existència d’aquesta documentació a 
l’Arxiu Diocesà. La meua gratitud més sincera 
cap a ell. 



El Bocairent subterraneo, alcavors y molinos en el barranco de la Fos (1ª parte)

De nuevo con el tema de Alcavors/
Alcabors, en ésta ocasión por el 
bello paraje del Barranco de la 

Fos, recorriendo el río Clariano.

Considero inevitable al hablar de los al-
cavors que hay en los molinos construi-
dos en este barranco, tener que citar y 
destacar a los molinos, y aunque sea 
brevemente, contar algo de su historia 
y cómo llegaba el agua a ellos.

El citado barranco de la Fos (en Bocai-
rent) me atrevo a decir que es la cuna de 
la industria textil de toda esta zona de 
la Vall d’Albaida y también de l’Alcoià. Así 
lo demuestra el documento que añado a 
continuación.

El citado Barranco de la Fos, nace en Bo-
cairent y hace su recorrido pasando por 
Ontinyent (aquí le llaman “dels Taron-
gers”) hasta llegar a Ayelo de Malferit. 
Son muchos los molinos que hay aquí 
situados. En esta ocasión me centraré 
en el conocido Molino de Pepe Juan.

El Bocairent subterraneo, alcavors y 
molinos en el barranco de la Fos (1ª parte)

Rafael Doménech Domínguez Miembro de la Asociación Cultural Aculliber: texto y fotos
Manuel Albuixech Molina  Texto, planos y dibujos

Molino de Pepe Juan.  Río Clariano. 29-02-1976

Presa/azut o compuerta acequia al Molino de 
Pepe Juan.  11-04-1999.

Presa/azut y acequia al Molino de Pepe Juan.  En 
el río Clariano 11-04-1999. 
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Molino de Pepe Juan 

Este molino se encuentra en el término 
municipal de Bocairente, en el barranco 
de la Fos.

Este molino que se utilizó como indus-
tria Papelera Batan, tintes y textil en el 
ramo de hilatura donde se encontraron 
vestigios de estas industrias, y también 
había un molino harinero.

Este molino fue de los últimos que fun-
cionó como industria en este barranco 
dedicándose en los últimos años en el 
tinte y la hilatura con las máquinas co-
nocidas como Sonatinas Entre los años 
80 este molino aún se conservaba en 
buen estado, pero el abandono acom-
pañado por las lluvias y el vandalismo 
y el saqueo de las tejas, fue la causa 
principal del estado ruinoso en que se 
encuentra hoy en día. 

Descripción del croquis

Este molino según recuerdo constaba 
de tres plantas. La planta baja era utili-
zada para la maquinaria de la industria 
a la que se dedicaba según las décadas 
de su funcionamiento. La segunda plan-
ta se utilizó para dos funciones parte de 
ella como fábrica y la otra como vivien-
da donde estaba un comedor y varias 
habitaciones. La tercera planta era la 
terraza que se utilizó como secadero 
de papel y de tejidos tintados según en 
sus décadas en que funcionaron estas 
industrias.

 Como ya hemos mencionado fue unos 
de los últimos molino que dejó de fun-
cionar por este motivo aún se puede 
observar algunas piezas de maquinaria.

(A) El marco de la puerta principal así 
como las ventanas y demás puertas 
secundarias se construyeron de ladrillo 
macizos, un estilo muy común y genera-
lizada en todos los molinos que se dedi-
caron a la industria del papel o batanes, 
no siguiendo un estilo de un siglo con-
creto. Siempre tuvieron el mismo estilo 
en casi toda su estructura, no siendo el 

Veamos brevemente cuál es su ficha 
como tal:

“de Beneitos, del Pinzá o de Pepe Juan. 
Margen derecha Río Clariano, bco de la 
Fos. Levantado en la década 1850-1860 
como molino papelero. Posteriormente 
se transforma en harinero en una ubica-
ción aguas abajo del primitivo edificio, 
instalándose en éste último en batán. 
Finalmente alternaría la actividad bata-
nera con la elaboración de borras.” (1)

Descripción del croquis. Presa molino 
de Pepe Juan

(A) Entrada del agua del río a la acequia. 

En esta entrada que canaliza el agua 
mediante una acequia al molino de Pepe 
Juan, en la actualidad aún conserva la 
compuerta de hierro con todos sus ele-
mentos. Esta compuerta era denomina-
da con el nombre compuerta de husillo.

(B) La construcción del conjunto general 
de la presa y la entrada de la acequia se 
efectuó sobre una roca de gran tamaño, 
siendo utilizada como contrafuerte.

(C) La presa se construyó de piedra y 
argamasa.

(D) En el margen izquierdo del barranco 
hay un muro de contención de aguas 
construido de piedra.

Croquis presa Molino Pepe Juan

Bocairent. Trabajadores con sus familias a la puerta del Molino de Pepe Juan. La foto es todo un docu-
mento en cuanto a indumentaria y forma de vestir.
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se encuentran varias inscripciones que 
describiremos en su apartado.

(G) En este lugar se encuentra la base 
de apoyo de un motor que funcionaba 
posiblemente con gasoil así lo justifica 
las manchas halladas en sus contornos 
de la base.

(H) Esta línea punteada que esta dibuja-
da en el croquis se trata de la limitación 
de lo que queda del segundo piso y el 
tercero, donde aún se puede observar la 
estructura original de las bóvedas de la 

planta baja y de los pisos superiores. (La 
fecha en que fue levantado este croquis 
fue el 8 de Enero del año 2001)

(I) En el primer piso al igual que el se-
gundo, el suelo es de ladrillo macizo 
quedando reflejado en el croquis con el 
dibujo de ladrillos bordeado por la línea 
punteada que como ya hemos mencio-
nado es la limitación de lo que queda de 
estas dos plantas.

(J) En esta pared se hallan más inscripcio-
nes, que serán descritas en su apartado.

caso de otras construcciones que se 
edificaron según la línea que marcaba 
la moda que se estilaba en el siglo de su 
construcción. En la puerta se hallaron 
inscripciones que describiremos en su 
apartado

(B) Entrada principal, donde aún se con-
serva las puertas de madera originales.

(C) Las gruesas paredes del molino se 
construyeron de piedra y argamasa, 
estando lucidas en el exterior e interior.

(D) En este hueco de la pared se encuen-
tra el clásico urinario siendo de madera 
o de piedra con un agüero en el centro. 
En este hueco no siempre fue utilizado 
como urinario ya que se observa que 
antiguamente existía una puerta, y ade-
más en la pared de la derecha hallé unas 
inscripciones que estaban parcialmen-
te tapadas con una capa de yeso de un 
centímetro aprox. Aparte de esto las 
dichas inscripciones también fueron 
dañadas al tapiar dicha puerta. (Las ins-
cripciones serán descritas en su aparta-
do correspondiente.

(E) Puerta trasera que da acceso a com-
partimiento donde está la rueda Hidráu-
lica y al molino.

(F) Puerta trasera que da acceso al 
compartimento de la rueda Hidráulica. 
En las paredes y techo de esta puerta 

Bocairent. Detalles del Molino de Pepe Juan. 17-02-2002. 
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(K) En el pilar en la dirección que marca 
la flecha se encontraba la escalera de 
acceso a las plantas superiores,

(L) En la pared a escasos centímetros 
del techo hay unas pequeñas ventanas 
que su utilidad era para dar paso a la co-
rrea de transmisiones que hacían accio-
nar las maquinarias del molino desde el 
motor principal de un local a otro.

(M) Engranaje principal que estaba co-
nectado mediante un eje a la rueda hi-
dráulica. Hoy en día aún queda el engra-
naje principal así como todo el sistema 
de ejes y engranajes que se utilizaron 
para abrir la compuerta de agua que 
hacia accionar la rueda hidráulica o pa-
rarla.

(N) Los pilares así como las paredes se 
construyeron de ladrillo macizo.

(Ñ) En la entrada de la acequia a la rueda 
hidráulica de encuentra un partidor que 
dirigía las aguas mediante una acequia 
al molino harinero que se halla a un cen-
tenar de metros más abajo del molino 
papelero

(O) Desagüe de las balsas que se utili-
zaron para la industria del papel o del 
tinte.

(P) Departamento donde se hallan cinco 
balsas que bien se utilizaron para la pas-
ta de papel o en el tinte.

(Q) Manivela que se encuentra en la 
primera planta que servía para abrir la 
compuerta de agua para accionar la rue-
da hidráulica.

(R) Dos conductos de agua que servían 
para llenar las balsas del agua de la ace-
quia.

(S) Habitáculo de una sola planta adosa-
do al molino. Este Cuarto fue utilizado 
como almacén de la materia prima que 
se utilizaba en la industria del tinte y 
textil.

(T) Acequia de agua que recoge el agua 
del rió mediante una presa. En esta ace-

quia se construyó un lavadero que des-
cribiremos más adelante.

(U) En este punto las flechas marcan los 
lugares donde se encuentran las pilas 
construidas de sillar que se utilizaron 
en el molino papelero. Una de estas pi-
las se utilizó como complemento de una 
fuente estando ubicado enfrente de la 
fachada principal.

(V) Cuarto que se encuentra encima de 
la acequia que se utilizó como partidor 
de aguas al molino de papel y harinero. 
En esta dependencia se halla una puer-
ta que accede a la rueda hidráulica por 
la parte de arriba.

(W) En esta pequeña dependencia ado-
sada al partidor se hallaron en las pare-
des varias inscripciones.

(X) Escalera que se compone de 8 es-
calones de piedra de sillar que accedía 
a los engranajes de la rueda hidráulica.

(Y) En esta pared se hallaron más ins-
cripciones que describiremos en su 
apartado.

(Z) En este punto se hallaban unas ta-
blas de madera por donde pasaba el 
agua que movía la rueda hidráulica.

(A1) Desagüe de la rueda Hidráulica. En 
la parte exterior se encuentra un acceso 
al túnel del Desagüe

(A2) Alrededor de la rueda hidráulica se 
construyó una repisa de piedra de sillar.

(A3) En este lugar se encontraba un mor-
tero de piedra que hoy en día se encuen-
tra hecho pedazos, pudiendo encontrar 
parte de este mortero desparramados 
alrededor de donde estaba ubicado. 

Aparte de los diferentes nombres y 
propietarios, es el único molino en todo 
este barranco que todavía conserva los 
restos de la Rueda Hidráulica.

Los detalles de la misma se pueden ver 
en el plano  en las fotos, como se apre-
cia, una rueda de considerable tamaño. 

Lástima que el paso del tiempo haya 
dejado su huella de destrucción en ella.

Aparte de los restos que podemos cali-
ficar de Arqueología Industrial, la buena 
vista de Manuel Albuixech (que ve cosas 
inapreciables) anotó todo lo que encon-
tró en las paredes del interior de este 
Molino, Fábrica/Batán; anotarlo todo 
en este trabajo (son 16 folios con notas 
y dibujos) lo haría demasiado extenso. 
Creo que con las notas tomadas por Ma-
nuel, ya nos da una idea de su magnitud 
y grandeza.

Inscripciones del molino de Pepe Juan 

En este molino se hallaron inscripcio-
nes en las paredes, en punto concreto 
del edificio. Las inscripciones algunas 
de estas casi ilegibles por estar en mal 
estado a causa de que quedaron ex-
puestas al raso ó fueron tapadas por 
reformas del molino, nos desvelan al-
gunos acontecimientos relevantes re-
lacionados con el molino, y noticias ocu-
rridas en él habito nacional o extranjero, 
así como dibujos de diferente motivos 

Bocairent. Rueda Hidráulica Molino de Pepe 
Juan. Situada en la margen derecha del  río Cla-
riano. 13-11-1994
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como son de edificio o de fiestas o de 
otras cosas. También se pueden leer los 
nombres de algunos operarios que tra-
bajaron en esta industria. 

Descripción de las inscripciones 

Las inscripciones que hallamos en las 
paredes de las dependencias del molino 
son abundantes aunque muchas de ellas 
están bastantes estropeadas por moti-
vos ya mencionados.

En estas inscripciones se observan dibu-
jos poco artísticos como son la fachada 
de una ermita que deduzco que se trate 
de la Ermita del santo cristo de Bocairent.

También hallamos un total de cinco cru-
ces de diferente tamaño y forma una de 
esta se encuentra en la puerta principal.

De animales solo se encontró una exac-
tamente estaba en la pared de la la ca-
seta del partidor siendo el motivo de 
este dibujo el de un borrico.

De personas sola se hallaron dos una 
la de una mujer o eso parece y la de un 
hombre vestido de Moro de la fiestas 
de Bocairent.

También se hallan diferentes nombres 
que posiblemente que se trate de ope-
rarios que trabajaron en este molino. 
Los nombres los encontramos con las 
iniciales y con el nombre y apellidos 
completos, siendo los siguientes.

Vicente, Jose, Vicente Belda, Vicente, 
Verdu, Antonio Marti, Antonio, 

Estos nombres son completos pero 
también los hallamos solo con las inicia-
les y incluso con la fecha que se escribió 
estos nombres siendo las siguientes:

C C, JB JO 1898, VBS 1899, JB,  AYu, EPA, 
VD, RA, BJ, JIA, BC 1888 BOCAIRENTE

En la primera planta en uno de los pilares 
hallamos los nombres de toreros de los 
años 40 un total de 12 seis de estos eran 
totalmente ilegibles. También por otras 

Grupo de compañeros contemplando los restos de la rueda hidráulica y haciendo la topografía. 
10-12-2002

Molino del Pinzá de Pepe Juan. Antiguas pilas del molino/batán, de sillería. 1-3-2009
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dependencias se encuentran más nombres 
y eventos históricos de personajes vincula-
dos a esta fiesta siendo los siguientes. 

Manolete, Mecha, Gallo, Belmonte, Gra-
nero Martinez, Salido, Romero De Cortes,

Dia 17 de mayo nacio Joselito en Madrid

Rafael Gallo = Espada 1.7000 Ptas. 

Esto esta claro que fue escrito por un 
aficionado a los toros, pero no solo se 
encuentra un aficionado a estas fiestas, 
también se escribió eventos ocurridos 
en habito extranjero y nacional así como 
renovaciones de la maquinaria del moli-
no siendo los siguientes.

Dia 2 de agosto 1914 estallo la 
…................... Esta inscripción se refiere 
en el año y mes que estalla la primera 
guerra mundial.

Dia 14 de abril de 193... Aunque él ultimo 
numero del año no se pueda descifrar 
esta claro que falta él numero 4 que 
siendo la fecha exacta de 1934 el año en 
que se proclamó la segunda República 
Española.

Cor auta delo vivi 181... Dios 1814 d..... Molino

Dia 4 de septiembre 1882 año ..O ..De 
u..Can m ° m ª

Dia 12 de septiembre de 1884

En la siguiente inscripción casi imposi-
ble descifrarla podemos leer algunas 

palabras que son aunima …............. Tan-
males 18.... En malta..Ad predara se de.  
Esta inscripción se puede referir a una 
tempestad de granizo con mucha viru-
lencia que ocurrió el día 18 de septiem-
bre de 1884. Hay que mencionar que 
este año fue catastrófico en cuestión 
de tempestades ya que en el mes de 
noviembre hubo una tempestad de llu-
via de tan gran magnitud que destruyó 
puentes molinos casas etc... 

También se puede leer inscripciones de 
acontecimientos que ocurrieron en el 
molino como es el caso del estreno de 
alguna maquinaria o de sus componen-
tes como es el caso de las siguientes 
inscripciones:

El año 1889 julio 25 se estreno la del tun.......

El 27 de octubre de 1894 se estreno la 
correa freno que treleja........

En España en el año 1889 a dia 26 de 
mayo sean is. Molino  ........ Meñina del 
….. Tinto lo daño cato pr..........

Dia 4 de septiembre de 1882 en la n..
Cat....  Del sonta.... Al guardar macr.... Y 
an  mn°  mc°  mn   mc° 

Hay mas inscripciones indeducibles que 
están apuntadas y ajuntas a este traba-
jo con su letra original

Bibliografía

1) Batán. (De batir.)m. Máquina movida gene-
ralmente por el agua y compuesta de gruesos 
mazos de madera, los cuales giran sobre un eje, 
para golpear, desengrasar y enfurtir los paños, 
dándoles consistencia. La operación se facilita 
y perfecciona untándolos con jabón o greda.  (2)
Página 142 del Diccionario de la Lengua Caste-
llana. Por la Real Academia Española. Duodéci-
ma Edición. Año de 1884.
(2) Greda. (Del lat. Creta) f. Especie de arcilla, 
comúnmente blanca, que se usa para lavar los 
paños, quitar manchas y otras cosas.
Página 541. Del mismo diccionario.
(3) Compuerta. (De con y puerta) f. Pónese en 
los canales y en los portillos de las presas de 
los ríos, y bajándola ó alzándola, detiene ó da 
libertad á las aguas para riego de la tierra, uso 
de los molinos y de otras diferentes maquinas.
Página 268 del mismo diccionario citado ante-
riormente.

Notas

1(Archivo personal de Juan Castelló Mora)

El presente trabajo trata de dar a conocer la 
historia de los Alcavors/Alcabors y los Molinos 
situados junto al río Clariano en el barranco de 
la Fos. Es una recopilación de datos que en su 
día realizamos un grupo de personas con el áni-
mo y la ilusión de que un día saliera a la luz esta 
investigación. Realizamos fotos, planos de los 
molinos y presas/azuts, todos los que hay en 
el barranco de la Fos, río Clariano, desde Bocai-
rent a Ontinyent. Dicho trabajo nos llevó varios 
años y ante lo difícil de publicarlo todo junto en 
un libro, voy a darlo a conocer en esta revista 
por capítulos.

Bocairent. Molino de papel “Pepe Juan”, después batán. Restos de la maquinaria. 10-2-2002



Noticia del hallazgo de un escudo en los cimientos de la casa de los marqueses de Vellisca

Fue el año 1970. Gobernaba Franco 
en España y era alcalde de Ontin-
yent Vicente Gironés Mora. Se 

solicitó la licencia de demolición de la 
casona del marqués de Vellisca, que ce-
rraba la placeta de l’Escurà, en aquellos 
años, plazoleta de San Jaime.

El Ayuntamiento no se opuso al derribo 
del que era un amplio y hermoso edifi -
cio del siglo XVIII, uno de los mejores  y 
de los ya muy pocos con que contaba 
la ciudad en la pasada centuria. Fueron 
aquellos años de incuria en los tam-
bién desaparecieron edifi cios con su 
encanto, como el chalet de Fité, en el 
inicio de la Calle Mayor, junto a la plaza 
de la Concepción.  O el de la Ereta. Una 
lástima por tratarse de irreparables 
pérdida.

Si grave error fue autorizar la demo-
lición de la casa de Vellisca no menos 
grave fue autorizar la construcción del 
horrorosa mazacote que se levantó so-
bre el solar. El edifi cio que se levantó a 
continuación  todavía sigue en pie para 
vergüenza y oprobio de la ciudadanía de 
Ontinyent. Se trata de un cubo destina-
do a albergar la central y servicios de la 
entonces monopolística Telefónica Na-
cional de España.

Ha pasado medio siglo de aquella su-
cesión de atrabiliarias decisiones mu-
nicipales contra nuestro patrimonio. 
Ninguno de los gobiernos municipales 
anteriores a 1979, cuando se eligió al 
primer ayuntamiento democrático en 
Ontinyent, ni tampoco los posteriores 
gobiernos municipales han considerado 
que debían reclamar a Telefónica algún 
tipo de indemnización, siquiera fuese 
moral, por la barrabasada estética que 
dicha compañía cometió en nuestra ciu-
dad. Y ahí que sigue el bodrio.

Un hallazgo casual

Efectuado el derribo del edifi cio de Ve-
llisca, mientras se procedía al traslado 
de ripios y cascotes al vertedero, quiso 
la casualidad que  al pasar  por allí mi her-
mano Alfredo (Ontinyent 1953-Madrid 
2010) reparase que sobre un pequeño 
montón de escombros se podía adivi-
nar ver la fi gura de un escudo heráldico 
pese a estar cubierto en gran parte por 
argamasa. Como quiera que se puso de 
estudiar con curiosidad el hallazgo uno 
de los albañiles le preguntó si estaba in-
teresado en aquella piedra. Mi hermano 
dijo que si, arrancándole el compromiso 
de que en un momento volvería a por ella. 
Se dio prisa para comunicarme el des-
cubrimiento y con la mayor rapidez de 
que fuimos capaces nos hicimos con un 
carro de los que se usaban en la Fábrica 
del Punt para cargar y manejar las balas 
de borra y volvimos en busca del tesoro. 

La maniobrabilidad del carro y sus di-
mensiones facilitaron la tarea de car-
gar  aquella mole de piedra de algo más 
de un centenar de kilos, según cálculo 
muy aproximado a ojo. El albañil, sor-
prendido porque hubiese quien se inte-
resases por el pedrusco, no dejaba de 
interrogarnos con la mirada acerca del  
propósito de aquel par de chalados que 
se habían encaprichado con una piedra 
extraída de la cimentación de la casa.

 Aparentemente no ofrecía mayor inte-
rés que el de ser del todo plana por una 
de sus caras, mientras que en la otra, 
cubierta en su mayor parte por un ma-
zacote de mortero, apenas si dejaba ver 
dos de los nueve cuarteles de su escudo 
nobiliario y la cabeza de un león rampan-
te, vestigios más que sufi cientes para 
que mi hermano viese que la piedra es-
condía algo de mucho interés como si se 

demostró. Cargamos con relativa facili-
dad la mole y calle san Jaime arriba, por 
la plaza de la Coronación, salimos hasta 
la Avenida del Conde de Torrefi el hasta 
llegar a  la Fábrica del Punt en cuyo pa-
tio central lo descargamos.

Cubierto de argamasa

Una vez depositado en tierra procedía 
desprender al escudo de todos los adi-
tamentos que medio lo ocultaban. No 
fue en exceso complicada la labor de 
desprender de su superfi cie los restos 
de arena y cal que llevaría adheridos 
desde hacia doscientos años o más. 
Bastó un cepillo de púas de esparto y 
sufi ciente cantidad de agua para dejar 
despejado los nueve cuarteles de su 
escudo así como el único león o grifo 
mitológico de los dos que originalmente 
formaron el conjunto y con cuya garras 
se ofrecían para sujetar el blasón. 

Con no poca difi cultad conseguimos 
liberar también del marco exterior del 
escudo todas las adherencias que lo 
cubrían y así pudimos descubrir la exis-
tencia de una leyenda que dice: “Nova 
conde este escudo y dado por el mayor 
de la casa…”

El escudo quedó allí, recostado sobre 
una de las paredes del patio central de 
la Fábrica del Punt, dejándose ver por 
los ojos curiosos de quienes veían y 
apreciaban tan espléndida escultura, 
por mas que estuviese mutilada por 
su parte derecha de la que se echaba 
en falta la figura del león  que deser-
tó de su cometido, en el momento en 
que por causas que nunca llegaremos 
a saber con certeza,  el conjunto se 
quebró.  

Noticia del hallazgo de un escudo 
en los cimientos de la casa de los 
marqueses de Vellisca
José Luis Torró
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contenido heráldico de tan curioso es-
cudo y no menos curioso hallazgo.

Consideraciones sobre un es-
cudo de armas aparecido en la 
que fue casa de los Marqueses 
de Vellisca

Por Francisco Pérez de los Cobos Gironés 
Valencia, 10 de abril de 2007

 1.- ANTECEDENTES

Existió en la población valenciana de 
Ontinyent una singular edificación, co-
nocida como Casa de los Marqueses de 
Vellisca, situada en la Plaça de l›Escurà, 
que se conservó hasta finales de los años 
1960, siendo  derribada entonces para 
construir sobre su solar un moderno edi-
ficio destinado a albergar los servicio de 
Correos y Telecomunicaciones, que rom-
pió la armonía del entorno urbano.

Durante el proceso del derribo se des-
cubrió, formando parte del pavimento 
del zaguán, una enorme losa de piedra 
que, al voltearla, ofreció por su cara 
oculta los rasgos de un escudo herál-
dico, algo que llamó la atención de Don 
Alfredo Torró Micó quien transitaba en 
ese momento por el lugar. Este avisó 
a su hermano José Luis y ambos, obte-
nido el permiso para retirar la losa, la 
transportaron a su casa, evitando de 
esta manera que fuese a parar a una es-
combrera.  Liberada de la argamasa que 
la cubría por ese lado, pudo verse un 
enorme escudo labrado en altorrelieve, 

Casa Marqueses de Vellisca (foto: archivo FPCG)

Estudio de Perez de los Cobos

Apunta el estudioso Francisco Pérez 
de los Cobos Gironés, con directos 
y entrañables vínculos familiares en 
Ontinyent, en sus “Consideraciones 
sobre un escudo de armas aparecido 
en la que fue Casa de los Marqueses 
de Vellisca en Ontinyent”, que apare-
cen publicadas a continuación de estas 
notas introductorias: “Y en cuanto a la 
extraña ubicación del escudo en cues-
tión, sirviendo de material de relleno, 
parece que nos está indicando un de-
seo de ocultación, cuando la finalidad 
de estos era precisamente la contraria, 
dar público testimonio de la relevancia 
de una estirpe, del rancio abolengo de 
un linaje y reflejar una amplia influen-
cia social, puesta de manifiesto por los 
numerosos linajes que trae represen-
tados”.

Y añade que “refiriéndonos a la razón 
que pudo provocar esa ocultación cabe 
pensar que, el error al plasmar las ar-
mas de los Castillo, y la poco rigurosi-
dad en la distribución de los cuarteles 
centrales, han podido ser la causa que 
terminará por incomodar a los propieta-
rios de la casa, hasta tal punto que, lejos 
de mostrarlo, decidieron ocultarlo de la 
manera que se hizo”.

Escudo viajero

No fueron pocas las personas que mos-
traron su interés por el escudo que per-
manecía varado en la Fábrica del Punt. 
Alguna de las interesadas llegaron a 
ofrecer “un bon grapat de duros” a mi 
padre que con buen criterio rechazó la 
oferta alegando que no era de su pro-
piedad y que le constaba que no existía 
ninguna interés por mi parte en des-
prenderme del hallazgo. 

Con el paso de los años ante la noticia 
de que mi amigo José Manuel Gironés 
había adquirido la casona de la Baronía 
y se disponía a restaurarla, consideré 
que un lugar idóneo en el que luciese el 
escudo podía ser la propia Baronía. Y allí 
quedó empotrado en una de las paredes 
de la entrada de la casa. La donación 

quedaba condicionada a que volvería a 
mi propiedad en el caso de que José Ma-
nuel vendiese la Baronía, lo que sucedió 
unos años después, de modo que el es-
cudo volvió a viajar hasta el chalet en el 
que ahora se encuentra y en el que luce 
su nobiliario trapío.

Portada de libro

La curiosidad e interés que despertó 
en Rafael Bernabeu Galbis le llevo a 
fotografiarlo y reproducir su imagen 
en el libro “Los escudos nobiliarios de 
Ontinyent” editado en el año 2006 por 
el servicio de publicaciones de Caixa 
Ontinyent. Un libro éste que constitu-
ye un interesante catálogo de los prin-
cipales blasones nobiliarios que las 
linajudas familias de Ontinyent, o las 
aquí establecidas, lucieron en las fe-
chadas de sus casas solariegas. Sien-
do tantas como las que aquí hubo, dio 
pie a que Teodoro Llorente escribie-
se en su libro “Valencia”, dentro de la 
magnífica  colección de monografías 
“España, sus Monumentos y Artes, su 
Naturaleza e Historia”, citando a Esco-
lano en sus “Décadas”: “Así por el nu-
mero populoso de sus vecinos, como 
por el comercio de las mercaderías, 
y mucha urbanidad en lo espiritual y 
temporal, merece la villa de Ontenien-
te el primado entre todas las villas de 
la Serranía”. Añadía Lorente que “esto 
decía Escolano de la población que se 
nos presenta ahora a la vista, y en los 
tres siglos que han transcurrido, no 
han menguado su categoría ni impor-
tancia. Tuvo siempre, y aún conserva 
algo de señoril. Es frecuente ver es-
cudos nobiliarios esculpidos en las 
mejores casas, y de tal modo logró en 
esta comarca fama de población aris-
tocrática, que los de Albaida, gente 
mas llana, motejan a los de Ontenien-
te, llamándoles els usietes. Familias 
distinguidas de Valencia proceden de 
esta ciudad, y algunas tienen aquí to-
davía casa y grandes propiedades”.

Que sea a partir del siguiente capítulo 
en que se publica el interesante estu-
dio de Francisco Pérez de los Cobos el 
que siga dándonos información sobre el 
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que apareciera como elemento de re-
lleno nos estaba indicando que pudo ha-
ber un primitivo propietario de la casa, 
desconocido hasta la fecha, y que la pro-
piedad de esta, con el paso del tiempo, 
habría llegado a los citados marqueses, 
quienes lógicamente pudieron prescin-
dir de él quizás por considerar, entre 
otras circunstancias, que directamente 
no les correspondía. 

El primer punto a investigar tenía que 
ser este último, el de la propiedad, por-
que el dato nos conduciría,  con toda se-

con toda probabilidad del siglo XVIII, al 
que ya faltaba  un fragmento en su parte 
derecha, encontrándose el resto en bas-
tante buen estado. 

Se trata de un escudo dividido en nueve 
cuarteles, sin tramas, sustentado por 
dos tenates -- leones en este caso -- si 
bien falta el del lado derecho. Ofrece 
también los restos de un marco incom-
pleto, con una leyenda en la parte iz-
quierda, ilegible. La decoración  vegetal 
la constituyen sendas ramas de laurel.

2.- PROCESO DE INVESTIGACIÓN

Habida cuenta de la ausencia de tra-
mas resultaba complicado, a primera 
vista, adjudicar cada escudo de mane-
ra inmediata, aun cuando algunos de 
ellos no ofrecían dudas. La utilización 
de muebles1 muy frecuentes en la 
heráldica, sin que estén presentes las 
tramas correspondientes a los colores, 
induce casi siempre a error. No se pue-
de asignar un escudo únicamente por la 
similitud de su composición. Hace falta 
conocer, además, sus esmaltes.

Otro de los problemas que presentaba 
la identificación es que éste con toda 
seguridad no correspondía a los Mar-
queses de Vellisca. Además, el hecho de 
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guridad, a una identificación de los lina-
jes  que aparecen representados en él.

Establecido contacto con un pariente 
de los antiguos marqueses de Vellisca 
pudimos saber que, efectivamente la 
casa tuvo un propietario anterior. Esta 
y otras en la comarca formaban parte 
del patrimonio de los SANCHO, cuyo es-
cudo es, efectivamente, el que aparece 
como es lógico en el primer cuartel, y se 
repite en el 5 y en el 9, una reiteración 
que intuimos pudo tener un carácter 
más bien estético.

SANCHO.- Es un linaje castellano, pa-
tronímico de su nombre propio, muy 
común en Castilla, Aragón y Navarra, 
con presencia en la conquista de Valen-
cia -lo menciona Febrer- que pasa luego 
a Mallorca, 
localizándo-
se en Artá. 
A p a r e c e 
censado por 
primera vez 
en  Ontin-
yent  en el si-
glo XVII, sin 
embargo no desarrolló actividad social 
y ciudadana relevante, porque no hay 
referencia alguna que lo evidencie2.

De este linaje hemos encontrado cinco 
escudos de armas, todos ellos diferen-
tes, que obedecen obviamente a las 
distintas ramas  surgidas de la troncal. 
Pero en concreto, la que nos ocupa, utili-
zó las que acompañamos: «En campo de 
azur, un pájaro, de sable».

De ella era Cosme Sancho, quien casó 
con Isabel Simó y fueron padres de Vi-
centa Sancho Simó, que contrajo ma-
trimonio con D. Antonio José Almunia 
y Júdice de Acharte, Marqués de Ráfol 
de Almunia y Señor de Castellonet. De 
este matrimonio fue Pascuala Almunia 
Sancho posteriormente Marquesa de 
Ráfol Almunia, nacida en Benigánim el 
29 de septiembre de 1743, quien casó 
con Don Pablo Antonio José Melo de 
Portugal y de la Rocha Calderón, IV 
Marqués de Vellisca, natural de Bada-
joz, donde nació el 25 de enero de 1731 

y de cuyo matrimonio fue don Luis Vi-
cente Melo de Portugal y Almunia, V 
Marqués de Vellisca.

Llegados a este punto tenemos claras 
dos cuestiones. La primera, que el se-
gundo cuartel del escudo trae repre-
sentadas las armas de los ALMUNIA de 
Valencia; y la segunda, que la casa pasó a 
los Marqueses de Vellisca por vía matri-
monial, tras el enlace de la Marquesa de 
Ráfol de Almunia, Dª Pascuala Almunia 
y Sancho, con el IV Marqués de Vellisca, 
como hemos visto con anterioridad.

A L M U N I A . - 
Es un linaje 
aragonés que 
tuvo su casa 
solar en la vi-
lla de Almunia 
de San Juan 
(Huesca). El 
primer antece-
dente de estos nos sitúa en el año 1101, 
cuando un caballero francés pasó al 
Reino de Aragón para ayudar en la con-
quista de Barbástro, recibiendo como 
premio del Rey Pedro I de Aragón, el Se-
ñorío de la villa de Almunia de San Juan, 
cuyo nombre tomó por apellido.

Pedro de Almunia, de esta estirpe, ayu-
dó a Jaime I en la conquista de Valencia, 
recibiendo por ello tierras y casas. Y así 
pertenecieron a estos los señoríos de 
Xeraco, Castellonet de la Conquesta 
y Ráfol. Este último se convertiría en 
Marquesado el año 1687, título de Casti-
lla concedido por el Rey Carlos II, con la 
denominación de Marqués de Ráfol de 
Almunia, y seguiría en esta familia has-
ta mediados del XIX, siendo heredado, 
como vimos anteriormente, por la cita-
da Dª Pascuala Almunia y Sancho, pa-
sando después a los Melo de Portugal 
Marquéses de Vellisca, y de estos a los 
Castillo, Marquéses de Jura Real.

Los Almunia entroncaron, via matrimo-
nio, con las más nobles familias del Rei-
no de Valencia, tales como Próxita, Cen-
telles, Castellví, Boil, Catalá, Pelegrí, 
Castillo y Melo de Portugal, entre otros.

Las armas que utiliza esta rama valen-
ciana, son las que figuran en el escudo 
objeto de este estudio, es decir: Cuarte-
lado en sotuer: 1º y 4º, en campo de oro 
tres pinos de sinople, terrasados de lo 
mismo ; 2º y 3º, en campo de azur, medio 
vuelo bajado, de oro.

CASTILLO .- El tercer cuartel trae re-
presentadas las de este linaje, si nos 
atenemos a lo que se deduce de la in-
vestigación de los cuatro – Sancho, Al-
munia, Melo de Portugal y el presente 
-- que aporta-
mos en el árbol 
g e n e a l ó g i c o 
que se encuen-
tra en el anexo 
donde, tras el 
estudio por-
m e n o r i z a d o 
de este último, 
parece que quiere representar  quie-
nes de este linaje fueron Marquéses 
de Jura Real. Y esta deducción tiene su 
cierta lógica por la contemporaneidad 
de quien constituye el entronque de 
ambos linajes—Castillo y Almunia – con 
Dª Pascuala de Almunia y Sancho, VI 
Marquesa de Ráfol de Almunia y el IV 
Marqués de Vellisca D. Pablo Antonio 
Melo de Portugal y de la Rocha Calde-
rón. Todo esto parece ser el motivo que 
debió llevar a situar en el tercer cuartel 
el linaje que nos ocupa, si es que para la 
realización del escudo se tuvo en cuenta 
el orden cronológico de los entronques 
familiares, como suele ser habitual.

Escudo de los Almunia que aún se conserva en 
Benigánim, marcando el lugar donde estaba la 
casa solariega de estos. (Foto: Archivo del autor)
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Además, el estudio de la heráldica de 
los linajes restantes correspondientes 
al XVIII y fi nales del XVII, incluidos en el 
árbol genealógico del ANEXO, no nos han 
aportado una composición ni tan siquie-
ra similar a la de los Castillo, por tanto no 
hay duda de que su utilización tal cual. 

Dicho todo ello, estaríamos en situación 
de afi rmar que, de ser así habría un error, 
puesto que los Castillo, Marqueses de 
Jura Real, emplean una composición si-
milar pero con una notable diferencia, no  
solo en los esmaltes sino también en los 
muebles. Mientras que el que acompaña-
mos es: En campo de gules, un castillo de 
oro, el propio de los Castillo, Marqueses 
de Jura Real es: En campo de plata, un 
castillo, de gules, sobre rocas, de plata, 
con una banda, de sable, que sale por la 
puerta. Bordura de gules con ocho bezan-
tes, de oro. Así podemos verlo habitual-
mente en el escudo de estos y también 
en su panteón, en el Cementerio General 
de Valencia, Sección 1ª de la derecha, que 
insertamos a continuación, siendo las ar-
mas de los Castillo las que pueden verse 
en el primer cuartel del escudo de la iz-
quierda, y segundo en el de la derecha.

Cabría también pensar que pudo haber 
confusión a la hora de esculpirlo, o que se 
recurrió al uso de las armas originales del 
linaje por alguna razón que ignoramos.

ARAGON Y DOS SICILIAS.- Ocupan los 
cuarteles 4º y 6º, fl anqueando las ar-
mas de Sancho. Nuestro criterio es que 
se han situado intencionadamente de 
esta forma, separadas,  para realzar las 
de  estos últimos.

El escudo de armas de Aragón-Dos Si-
cilias proviene de la partición realizada 
por Fernando I, originando de esta for-
ma la aparición del cuartelado en aspa. 

Su descripción es: Escudo partido: 1º 
de oro, cuatro palos, de gules; 2º cuar-
telado en sotuer3: 1º y 4º de oro, cuatro 
palos de gules; 2º y 3º de plata, un águila 
de sable picada, membrada y armada 
de gules. Este escudo sería utlizado por 
Fernando I de Aragón y de esta forma 
suele aparecer representado.

Por otra parte y curiosamente, las de 
Sancho están situadas en banda en la 
panoplia, ofreciendo dentro del conjunto 
una cierta posición de predominio, posi-
blemente  para enfatizar el linaje de estos.

Las armas de Aragón y Dos SicilIas pro-
ceden del linaje de los Melo de Portugal, 
Marqueses de Vellisca. En concreto del 
I Marqués (1646) D. Francisco  Melo de 
Portugal  y Castro, quien entre otros 
títulos ostentó, precisamente, los de Vi-
rrey de Sicilia, Aragón y Cataluña. 

Es él quien las incorpora a su escudo, 
situándolas en los cantones del Jefe 4,  
junto con las quinas de Portugal. Esta 
preeminencia se ha venido mantenien-
do a lo largo del tiempo, si bien ha va-

riado su representación, dando como 
resultado un nuevo aspecto al conjunto 
que, en 1771 se vió enriquecido con los 
atributos de Grandeza de España, con-
cedida al IV Marqués, D. Pablo Antonio  
Melo de Portugal y de la Rocha.

Posiblemente cuando se produce el 
entronque  de SANCHO con MELO DE 
PORTUGAL  el aspecto era ya distinto. 
Lo que sí que  está claro – lo hemos po-
dido constatar -- es que efectivamente 
ese nuevo aspecto era ya un hecho el 
año 1832, cuando fallece el VI Marqués, 
Don Luis Mª Melo de Portugal Fernán-
dez de Córdoba, como así lo evidencia 
la lápida que cierra el nicho, donde repo-
san sus restos mortales,5 en la Sección 
1ª de la Izquierda, Trama 3ª, nº 254, del 
Cementerio General de Valencia, cuya 
imagen acompañamos. 

La representación de este escudo, con 
sus esmaltes y metales, da como resul-
tado este aspecto.



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 2 01 2 4

Noticia del hallazgo de un escudo en los cimientos de la casa de los marqueses de Vellisca

EN RESUMEN.-

- Queda probado que, efectivamente, la 
casa tuvo un primitivo propietario, an-
terior al siglo XVIII y por supuesto  a los 
Melo de Portugal, Marqueses de Vellisca.

- Que pasó a estos últimos por vía ma-
trimonial.

- Que estudiada la genealogía familiar 
vemos como se reflejó en el escudo que 
sigue, con un orden cronológico -- hasta 
cierto punto -- que permite adjudicar 
los cuarteles de esta forma: 1º, Sancho; 
2ª, Almunia y 3º Castillo, con las salve-
dades que expresamos con anteriori-
dad al abordar este linaje.

- Los siguientes, es decir 4º, 5º y 6º pa-
recen querer reflejar el “entronque” de 
Sancho con Aragón - Dos Sicilias, estos 
últimos aportados por el Marquesado 
de Vellisca pero, a nuestro juicio, se ha 
jugado con una estética caprichosa y 
nada rigurosa en su disposición, al se-
parar las armas de Aragón-Dos Sicilias, 
para colocar en el centro las de Sancho.

- No se han podido identificar los cuar-
teles 7º y 8º porque, al no existir tramas 
en la escultura, resulta aventurado 
hacerlo atendiendo a la similitud con 
otros, ya que los muebles que aparecen 
son de uso muy frecuente en heráldica, 
y sin conocer esmaltes y metales – ya lo 
dijimos-- estaríamos faltando al rigor. 
El estudio realizado de los distintos li-
najes que contempla el árbol genealógi-
co del cuadro de la página 121, tampoco 
nos han aportado luz alguna.

- Y en cuanto a la extraña ubicación del es-
cudo en cuestión – sirviendo de material 
de relleno, parece que nos está indicando 

un deseo de ocultación, cuando la finali-
dad de estos era precisamente la contra-
ria, dar público testimonio de la relevan-
cia de una estirpe, del rancio abolengo de 
un linaje y reflejar una amplia influencia 
social,  puesta de manifiesto por los nu-
merosos linajes que trae representados. 

- Refiriéndonos a la razón que pudo pro-
vocar esa ocultación, cabe pensar que, el 
error al plasmar las armas de los Castillo, 
y la poca rigurosidad en la distribución 
de los cuarteles centrales, han podido 
ser la causa que terminara por incomo-
dar a los propietarios de la casa, hasta tal 
punto que, lejos de mostrarlo, decidieron 
ocultarlo de la manera que se hizo. 

Expuesto todo ello y salvo mejor y fun-
dado criterio, todo cuanto antecede es 
nuestra opinión.
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Notes

1. Pieza o figura que se coloca sobre el escudo.
2. Hemos consultado para ello la “Historia de la 
Ciudad de Ontinyent” del Rvdo. P. Luis Fullana, 
y “ Ontinyent y su história” de Antonio Llora 
Tortósa.
3. En aspa
4. En los extremos de la parte superior del escudo.
5. En este mismo nicho reposan también los 
restos de su nieto, Luis Melo de Portugal y La 
Fuente, fallecido el 19 de Octubre de 1849, 
cuando tan solo contaba 15 años de edad.



L’Abric de l’Hedra (Ontinyent)

Resum: L’Abric de l’Hedra, situat en 
el marge de la serra de la Solana, 
al nord d’Ontinyent, és un gran 

abric rocós natural, amb bona potència 
sedimentària. Cap als anys 1970 es van 
localitzar en superfície, restes de talla 
de sílex que poden adscriure’s al Paleolí-
tic Superior. Fins el moment no ha estat 
objecte d’excavacions ni investigacions. 
En el present article es fa una aproxima-
ció al jaciment i un primer estudi dels 
seus materials superfi cials

Paraules clau: Paleolític superior; indús-
tria lítica; Ontinyent; Vall d’Albaida.

1.- Introducció

El Paleolític superior és un període 
que abasta des de l’arribada dels pri-
mers humans anatòmicament mo-
derns a Europa, fa aproximadament 
uns 40.000 anys abans del present, 
fins els finals del Plistocè, que es 
fixa fa 11.784 anys abans del present. 
Malgrat  haver-se  fixat aquest límit, 
els temps que van des dels finals del 
Plistocè i els inicis de l’Holocè a nivell 
cultural no registren grans canvis; 
aquest moment és el que ha vingut de-
nominant-se Epipaleolític, fent al·lu-
sió als darrers grups de caçadors-re-
col·lectors de tradició paleolítica. En 
el transcurs del Paleolític superior 
es poden diferenciar diferents tec-
no-cultures, que es definiran fona-
mentalment a partir dels elements 
materials en pedra i en os que s’obser-
ven. A més, serà en aquests moments 
quan es produeix una generalització 
de les manifestacions artístiques. 

Al País Valencià s’han localitzat diver-
sos jaciments arqueològics amb ocupa-
cions que remeten a les diferents fases 
del Paleolític superior: Aurinyacià, Gra-
vetià, Solutrià, Badegulià i Magdalenià. 
És en este context crono-cultural en el 
qual sembla incloure’s el jaciment de 
l’Abric de l’Hedra, sense poder, per ara, 
afi nar més en la cronologia. 

 2.- Localització i descripció del jaciment  

L’Abric de l’Hedra es troba en la serra 
de la Solana d’Ontinyent, part que és de 
la Serra Grossa, i en el seu marge sud, 
encara en la serra però ja proper a les 
zones de vall, planes, des d’on és fàcil-
ment accessible. A uns 3,5 km al nord 
del nucli urbà d’Ontinyent, i dins el seu 
terme municipal, les seues coordena-
des  geogràfi ques1 són:  38º 51’ 05”- 0º 
35’ 51”, i es troba a una altura d’uns 370 m 
snm. En quant a referències cadastrals, 

es troba dins la parcel·la 816 del polígon 
6, corresponent a muntanya pública, 
amb titularitat actual de la Generalitat 
Valenciana.

Es tracta d’un abric rocós natural, de 
notables dimensions, almenys uns 15 m 
de llarg per uns 5 m d’ample màxim a co-
bert, o de visera, per uns 4 m d’altura. Tot 
i això, el fet de descendre la paret inter-
na de forma obliqua a la base, sense fer 
concavitat, potser li resta certa habita-
bilitat, tan com, potser, la seua orienta-
ció, totalment oberta al nord. La base 
és tota de terres sedimentàries, amb 
poques pedres, plana o molt lleument 
descendent cap a l’exterior. Tot i que la 
roca basal o geològica de la terrassa on 
s’ubica afl ora en la immediatesa (calis-
ses cretàciques del senonià-santonià2), 
deu acumular una potència sedimentà-
ria d’almenys 1,5 a 2 m de profunditat. En 
algun sector de l’àrea oriental de l’abric 
la roca no arriba a contactar amb la 

L’Abric de l’Hedra (Ontinyent)
Aproximació al jaciment arqueològic i estudi dels materials lítics superfi cials
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Aspecte de l’Abric de l’Hedra cap a 1980
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base, deixant una estreta franja oberta 
i observant-se continuïtat de la cavitat, 
almenys de 2 m, cap al sud. La terrassa 
es situa a uns 25 m per sobre de la llera 
del barranc.

La vegetació actual és de pinar molt 
clar, amb alguna carrasca i matolls molt 
esparsos, en general. A l’àrea concreta 
de l’abric, la vegetació és més ombrien-
ca, amb algun ginebre, molts esbarzers 
i hedres abundants cobrint les parets, 
característica que deu haver donat ori-
gen al nom que reben tan les cavitats 
com el mateix barranc. 

Aquest barranc de l’Hedra, de no molt 
llarg recorregut, arreplega les aigües del 
vessant muntanyenc en aquesta zona, va 
en paral·lel al barranc de la Caseta Mora, 
situat més al sud, i al qual desemboca im-
mediatament abans de desaiguar al riu 
d’Ontinyent, a un km al llevant de les ca-
vitats. La relativa proximitat al riu d’Onti-
nyent, amb abundància d’aigües corrents 
i on el riu s’encaixa formant una clussa –la 
Fos de l’Agrillent, entre Ontinyent i Aielo-, 
deu haver jugat un paper important per al 
poblament de la zona en tots els temps, i 
també degué ser un factor d’atracció en el 
cas de les cavitats de l’Hedra.

L’Abric de l’Hedra s’ubica a les proximi-
tats immediates de la molt més cone-

guda Cova de l’Hedra, i en la mateixa 
terrassa del barranc homònim; Amb-
dós jaciments, tot i que perfectament 
diferenciats físicament, comparteixen 
paratge i seran indissociables en molts 
aspectes. Mentre que l’Abric s’obri cap 
al nord, la Cova de l’Hedra, situada a uns 
80 m. al sud-est i en la mateixa terrassa, 
que va girant amb el barranc, s’obri cap 
al llevant. Entre ella i l’abric hi ha diver-
ses concavitats o abrics menors, quasi 
tots amb sedimentació i ara amb abun-
dant vegetació que impedeix la seua vi-
sió; Igualment, tant a la boca de la cova 
com pels voltants immediats fins l’abric, 
allà on aflora la roca en la terrassa, es 
veuen senyes d’extraccions de pedra, 
petites pedreres d’on es traurien car-

reus pel sistema tradicional, en ús des 
de l’antiguitat fins al segle XIX.

La cova pròpiament dita presenta unes 
dimensions, morfologia i aptituds idò-
nies per a la seua ocupació humana en 
tots els temps. Amb una boca discreta 
(2,5 m d’ampla per 2 m d’alta), té un re-
corregut interior horitzontal de quasi 
30 m, amb una amplària variable de 3 
a 7 m, mantenint una altura entre 2 i 3 
m. Cap al darrer terç interior presenta 
un gran pilar estalagmític que separa 
en dos zones la cavitat; la part interna 
fou utilitzada per a guardar ramat, d’on 
posteriorment s’extreia fem i terres per 
a adob de bancals; mentre que la part 
més externa va ser sumàriament adap-
tada per a vivenda ocasional en temps 
recents (mitjans del segle XX), dotant-la 
de porta, de la qual resten part dels mu-
rets laterals, així com un fornet i banc 
adossat al costat nord, entre altres.

3.- Antecedents 

Encara que a nivell local la cova deuria 
ser coneguda de vell, per ara no hem 
trobat referències històriques i la pri-
mera cita, amb breu descripció d’ella, 
la deguem a José Donat Zopo, que la 
inclou al seu catàleg de cavitats valenci-
anes (1966: 112). La descoberta del seus 
valors arqueològics, tant de la cova com 
de l’abric, es deu als aleshores membres 
del Centre Excursionista d’Ontinyent, 
en Salvador Guerola Mollà i A. Ribera, 
descobriment que fou comunicat al 
Servei d’Investigació Prehistòrica, de 

Mapa de la Vall d’Albaida amb situació dels principals jaciments paleolítics

Vista general de la ubicació de l’Abric i la Cova de l’Hedra, des del nord (E.R.T. – Panograma Lab)
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el seu rol o la seua posició al llarg del 
procés de talla (Inizian et al., 1995). Els 
nuclis serien aquells volums sobre els 
quals s’iniciaria el procés de talla. Els 
productes de condicionament compliri-
en la funció de gestionar el volum al llarg 
del procés de talla, és a dir de mantenir 
la morfologia adequada o l’eliminació 
d’accidents o irregularitats de la matè-
ria primera. Les ascles i els productes 
laminars serien els que s’obtenen inten-
cionalment al llarg del procés i que no 
estan destinats al manteniment. Depe-
nent de la morfometria que presenten 
estos últims elements es classificaran 
com ascles, o bé com làmines. Els débris
(resquills o desbrits) serien aquells pro-
ductes de dimensions menors a   1 cm i 
que podríem definir com les restes de 
la talla. El grup dels retocats inclou tots 
aquells elements configurats mitjan-
çant el procés de retoc. Disposem per 
a la seua classificació d’una llista tipolò-
gica (Sonneville-Bordes i Perrot, 1954-
1956). Per últim, hem distingit la cate-
goria de fragments indeterminats en la 
que incloem tots aquells elements dels 

la diputació de València. Des d’aquesta 
institució s’envià a l’arqueòleg en José 
Aparicio, amb qui es prospectà amb-
dós jaciments el 1976, valorant-se com 
a jaciments prehistòrics de cert inte-
rès. Apareixen arreplegats en algunes 
publicacions del S.I.P. (Fletcher 1977: 
70; Fletcher i Pla, 1977: 67), així com del 
Departament d’Història Antiga de la 
U.V. (Aparicio i San Valero, 1977: 72). Per 
eixos mateixos anys es realitza el pri-
mer croquis topogràfic de la cova per 
membres del Centre Excursionista (A. 
Ribera, Salvador Guerola, Lluís Gandia).

Altres breus ressenyes posteriors, si 
bé de caire espeleològic, apareixen a la 
dècada següent (Ribera,1982a: 22-23; 
Ribera, 1982b: 45-46). Igualment cap a 
mitjans dels 80 es realitzaren les prime-
res fitxes de protecció arqueològica dels 
dos jaciments, que quedaran incloses al 
Catàleg del Patrimoni per al nou PGOU 
d’Ontinyent. Cap a 1994 es realitzarà 
igualment la fitxa corresponent per a 
Conselleria (Ribera i Pascual Beneyto).

En diverses publicacions posteriors 
que tracten la prehistòria d’Ontinyent 
i la Vall d’Albaida ineludiblement es re-
cullen referències a ambdós jaciments, 
(per exemple: Ribera, 1988 i 1995), però 
sense entrar mai a l’estudi de detall.

Als anys 80 del segle passat es feren uns 
sondatges previs avaluadors a l’interior 
de la cova que, a banda de confirmar la 
desaparició de la major part de la sedi-
mentació original i l’alteració del que 
resta, no obstant això aportaren una 
bona mostra de materials prehistòrics, 
bàsicament des de finals del Paleolític a 
l’Eneolític –Bronze. Aquests materials de 
la cova de l’Hedra, a l’igual que els super-
ficials de l’Abric, que avui presentem, es 
conserven íntegrament al MAOVA, i es 
troben en preparació per a una pròxima 
publicació. Aquests últims venen de les 
terres regirades interiors, tan de reco-
llides de superfície com dels breus son-
datges indicats. Efectuats els primers 
inventaris i dibuixat3 dels materials, a 
finals dels 80, ja dins el Servei Arqueo-
lògic municipal d’Ontinyent, la idea era 
donar continuïtat als treballs, si més no 

en la part alterada de la cova, per tal de 
recuperar els materials arqueològics per 
al Museu, seguir amb les investigacions, i 
inclús, -es pensava-, poder fer de la cova 
un espai prehistòric de referència, visi-
table, si més no per als grups escolars. 
Tanmateix fins el moment no s’ha pogut 
progressar en aquell propòsit inicial.

4.- Indústria lítica tallada

A) Metodologia d’estudi

Hem realitzat l’estudi del material lític 
tallat recuperat a través d’una perspec-
tiva tecno-econòmica (Perlès, 1991). Pel 
que fa a l’anàlisi de la matèria primera 
que implica esta aproximació ens hem 
trobat amb la dificultat de l’alteració del 
conjunt, amb la qual cosa sols hem po-
gut determinar alguns elements. Esta 
caracterització l’hem realitzat a nivell 
macroscòpic. Per una altra banda, hem 
realitzat una distinció de les peces per 
categories tecnològiques. Açò signifi-
ca que hem agrupat les peces segons 

Vista general de la ubicació de l’Abric i la Cova de l’Hedra, des del nord (E.R.T. – Panograma Lab)



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 2 01 2 8

L’Abric de l’Hedra (Ontinyent)

quals desconeixem la seua procedència 
o posició a la cadena operativa degut a 
diverses circumstàncies com l’altera-
ció tèrmica, l’alt grau de deshidratació 
o l’elevada fracturació, així mateix in-
cloguem en este grup aquells elements 
anomenats cassons, es tracta de peces 
de certes dimensions que s’obtenen de 
manera involuntària al procés de talla, i 
que no presenten fracturació concoïdal. 

B)  Resultats de l’estudi

El total de materials recuperats ascen-
deix a 86 peces, totes elles de sílex. 
Les peces procedeixen de diferents 
arreplegades en la superfície de l’Abric 
al llarg dels anys 70 i 80. El material 
es troba alterat, mostrant un grau de 
deshidratació molt elevat, la qual cosa 
li confereix a les peces un estat blan-
quinós, sense poder-se distingir en la 
major part d’elles la matèria primera 
original. En els pocs casos en què l’estat 
de deshidratació és menor, hem pogut 
distingir a nivell macroscòpic les carac-
terístiques del sílex, distingint dos tipus 
diferents (Taula 1). 

Els dos tipus són de gra fi, de bona qua-
litat, amb una estructura homogènia i 
presenten uns puntejats blancs carac-
terístics. Cap de les peces en què hem 
distingit el tipus de sílex presenta còr-
tex, per tant no podem caracteritzar 
este element ni determinar la natura 
del volum original (nòdul, còdol d’origen 
marí o fluvial, etc.).

La taula 2 mostra les categories tecno-
lògiques diferenciades i el nombre de 
peces associades a cadascuna d’elles. 
La majoria dels nuclis (n=4) estarien 
destinats a l’obtenció de productes 
laminars, sols observem un volum des-
tinat a l’obtenció d’ascles, mentre que 
de l’últim no podem determinar quin era 
l’objectiu de la talla degut a la intensitat 
de l’explotació. Els negatius dels nuclis 
laminars ens indiquen que l’objectiu 
de la talla als darrers moments d’esta, 
seria l’obtenció de productes laminars 
de dimensions reduïdes, amb una am-
plària d’entre 5,25 i 9,91 mm i una llargà-
ria d’entre 11,34 i 16,74 mm. Pel que fa a 

les cares explotades, trobem que un nu-
cli seguiria en el procés d’explotació un 
recorregut semi-envoltant, mentre que 
a 2 volums s’explotarien les cares am-
ples, un d’ells es correspondria amb el 
relacionat amb l’obtenció d’ascles. Per 
últim, a 3 volums la cara explotada seria 
una cara estreta. Esta última circums-
tància podria correlacionar-se amb una 
intenció d’obtenir suports laminars ca-
renats, és a dir, amb uns laterals natu-
ralment abruptes en els quals no caldria 
realitzar una gran inversió en el procés 
de retoc per tal de crear una armadura 
de dors abatut. No apareixen armadu-
res entre les peces recuperades, però si 
alguns productes laminars carenats que 
provindrien d’esta talla. Alguns volums 
(n=3) s’exploten de manera bidirecci-

onal, la mateixa cara és explotada des 
de dos plans de percussió oposats, fet 
que afavoriria el manteniment de la con-
vexitat longitudinal i per tant el procés 
d’explotació. 

Els productes de condicionament iden-
tificats es corresponen amb ascles des-
tinades bé a la neteja de la superfície de 
talla, bé amb ascles per al revifat del pla 
de percussió. El deteriorament d’estes 
dos superfícies al llarg del procés de 
talla hauria requerit en un moment de-
terminat la seua gestió per tal de poder 
continuar amb l’explotació del volum.

Pel que fa als productes de talla hem 
identificat 28 ascles i 19 productes la-
minars. A través dels nuclis s’observa 

GRA TRANSPARÈNCIA COLOR ESTRUCTURA INCLUSIONS  CÒRTEX
fi opac gris homogènia puntejats blancs ?
fi d’opac a translúcid mel homogènia puntejats blancs ?

Taula 1. Característiques macroscòpiques dels tipus de sílex identificats.

Selecció de materials de sílex de l’Abric de l’Hedra. I-4: nuclis; 5-7:  productes de condicionament; 8-14: 
productes laminars; 15: perforador
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que l’objectiu principal de talla semblen 
ser els suports laminars, és per això que 
ens centrarem en ells. Com ja apuntà-
vem, apareixen alguns productes la-
minars carenats procedents de la talla 
sobre cara estreta o flanc. La major part 
dels productes laminars recuperats es-
tarien entre els 10 i els 14 mm d’amplària 
(n=9), i en segon lloc entre els 5 i els 9 
mm (n=6). L’alta fracturació del conjunt 
(n=17) ha fet impossible determinar as-
pectes com la regularitat de la peça, la 
seua rectitud o la torsió. De la mateixa 
manera els escassos fragments proxi-
mals, així com l’estat en què es troben, 
ha dificultat l’observació de la tècnica 
de percussió utilitzada per a la seua ex-
tracció. En tot cas sembla estar present 
tant la percussió mineral com aquella 
realitzada amb elements orgànics com 
podrien ser les banyes. 

Pel que fa als elements retocats o con-
figurats mitjançant retoc sols disposem 
d’un element configurat, un perforador 
sobre lamineta.

Taula 2. Distinció de les peces de sílex per cate-

gories tecnològiques

C)  Conclusions 

Hem de tenir en compte en primer lloc 
que el material prové d’arreplegades en 
la superfície de l’abric, amb el biaix que 
açò comporta, i la distorsió que este fet 
ocasiona en l’estudi. 

Es tracta d’un conjunt poc nombrós i 
amb una alteració important de les pe-
ces, la qual cosa ens ha dificultat l’estudi 
de determinats aspectes. La presencia 
de nuclis i d’elements de gestió de la 

talla ens indica que la talla dels volums 
s’hauria realitzat in situ. Açò indica que 
no s’han transportat les peces ja con-
figurades al jaciment, si no que s’han 
transportat els volums per a ser treba-
llats al lloc. La presència de còrtex en al-
guns volums ens fa pensar que es tracta 
de volums de sílex de dimensions redu-
ïdes que serien aportats íntegrament 
al jaciment, sense un desbastat previ. 
La presència d’ascles corticals recolza 
esta hipòtesi. Com que no hem pogut 
definir el tipus de sílex dels nuclis, ni de 
la majoria d’ascles corticals, no podem 
observar si el transport íntegre es cor-
respon sols a volums d’una determina-
da matèria primera o si tots els volums 
són aportats al lloc complets. En tot 
cas, tots estos elements constaten el 
desenvolupament de la talla al lloc. 

La presència de la talla laminar amb les 
característiques descrites que s’evi-
dencia al conjunt ens fa situar les ocu-
pacions de l’Abric de l’Hedra al Paleolític 
superior. Disposem d’un nombre reduït 
de peces i no disposem d’elements ca-
racterístics que ens proporcionen una 
cronologia relativa més acurada. 

5.- L’ interès del jaciment de l’Abric de 
l’Hedra

Les primeres evidències analitzades 
col·loquen al jaciment en el context 
crono-cultural del Paleolític superior. 
Tot i que són algunes les referències 
que trobem a jaciments d’esta cro-
nologia a les zones més properes, no 
disposem d’estudis complets que ens 

ajuden a comprendre els grups hu-
mans que els van ocupar. Si fixem la 
mirada exclusivament a la comarca de 
la Vall d’Albaida el panorama que tro-
bem és el següent. A Albaida trobem 
el jaciment a l’aire lliure de Pinaret 
dels Frares, atribuït al Solutrià (Faus 
Terol, 1994). Tenim tan sols referènci-
es d’ocupacions del Paleolític superior 
a la Cova de Sant Nicolau de l’Olleria 
(Pla Ballester, 1977; Sánchez Juan, 
1988) i Abric del Vinalopó a Bocai-
rent (Aparicio Pérez, 1977; Bernabeu 
Sanchis et al., 1995), tots dos llocs 
relacionats també amb el Solutrià per 
la industria lítica associada. No obs-
tant això, cap d’ells ha estat estudiat. 
A banda d’estes tres ocupacions, ens 
trobem amb esments d’ocupacions 
del Paleolític superior a la Cova dels 
Ossos (Bèlgida), i a un jaciment en su-
perfície als Alforins (Ribera, 1995). Un 
altre indici el trobem a la Cova de l’As-
sut de Bellús, on es van recuperar val-
ves perforades de Pecten sp que s’han 
vinculat amb ocupacions del Paleolític 
superior (Tiffagom i Sanchis, 2008).

En esta línia d’ampliar el coneixement 
del Paleolític superior - Epipaleolític 
a l’interior de les comarques centrals 
valencianes, és en la que s’insereix la 
investigació del jaciment de l’Abric de 
l’Hedra. El bon estat de conservació que 
mostra l’Abric de l’Hedra, amb un sedi-
ment aparentment intacte, ens fa pen-
sar en els interessants resultats que es 
podrien derivar del seu estudi. 

CATEGORIES TECNOLÒGIQUES Nº
Nuclis 6

P. Condicionament 4
Ascles 28

Productes laminars 19
Débris 5

Retocats 1
Fragments indeterminats 23

TOTAL 86

Vista de l’Abric de l’Hedra (E.R.T. – Panograma Lab) 
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3. Els dibuixos originals dels materials de l’abric, 
i també els més relevants de la cova, foren rea-
litzats aleshores, per J.D. Boronat Soler.



Cobles de l’asguinaldo d’Ontinyent: edició i aproximació al seu estudi

Agullent i Ontinyent tenen un 
patrimoni singular en la Comu-
nitat Valenciana: el seu asgui-

naldo1 en honor de sant Vicent Ferrer 
i de la Puríssima Concepció de Maria. 
Són testimonis únics d’una tradició amb 
moltes semblances i alguna xicoteta di-
ferència. Són una:

-manifestació de convivència i relació 
social, ja que en Nadal una comitiva 
presidida pel guió del sant o la Mare de 
Déu, escortat per dos fanals, i el plebà o 
un capellà i formada pels clavaris, fes-
ters o encarregats de fer la festa -i les 
autoritats a Ontinyent-, amb un burret, 
músics i acompanyants anaven casa 
per casa i mas per mas, felicitant els 
veïns i familiars, beneint les cases i de-
manant almoina, en diners o en espècie 
per a la festa. Oberta la porta de la casa 
es preguntava “cançons o responsos”, 
“cantat o resat”, “ossos o molles”. Si con-
testaven cançons els músics tocaven 
i els acompanyants cantaven; si deien 
resat, perquè estaven de dol o tenien 
alguna desgràcia en casa, el sacerdot 
resava o feia un respons. Si cantaven, el 
seguici era invitat a pastes i beguda. A 
Ontinyent -inclòs Fontanars dels Alfo-
rins-, per la seua grandària durava més 
de tres mesos la replegada,  des de sant 
Esteve fi ns a la Quaresma, normalment 
els dissabtes. I fi ns i tot com durava 
molt, en els anys 30 es va decidir fer 
dos grups de visitadors, amb un capellà 
cascun d’ells, músics i devots; a Agullent 
tres nits -26, 27 i 28 de desembre i dos 
diumenges de gener.

-creació popular d’unes cobles en honor 
del patró o patrona per a ser cantades 
en el recorregut pel poble, cada cobla de 
sis versos més una tornada de dos més, 
amb el mateix tipus de vers, l’heptasíl·lab, 
cobles que han anat creixent passats els 

segles per la inspiració de nous devots i 
capellans sobre el mateix esquema mu-
sical i temàtic, però amb una organització 
tonal diferent: les d’Agullent consten de 
11 cobles2, les d’Ontinyent 48 en valencià 
i 2 en castellà: les d’ací, en general, són 
més cultes, on es nota la mà eclesiàstica 
a partir de la Declaració del Papa Pius IX 
del 8 de desembre de 1854 ratifi cant com 
a dogma la puresa de pecat original de la 
Verge, que segurament va fer retocar o 
adaptar les cobles antigues pel major in-
terés dels clergues locals en l’ortodòxia, 
de manera que no es veu enlloc rastres de 
la llengua del segle XVII, ni pràcticament 
del segle XVIII3 -potser que el decret de 
1760 declarant la Puríssima patrona d’Es-
panya haguera ja pogut canviar alguns 
versets i crear-ne de nous.

-iniciació en la segona part del segle XVII, 
a Agullent després del decret de Jeroni 
Font el 1658, del Miracle de la Pesta de 
sant Vicent de 1600; la d’Ontinyent, se-
gons tradició arreplegada per Antoni 
Conca en la primera part del segle XIX 
(Bernabeu, p.91, 95 i nota 13), iniciada en 
1667 per dos agullentins, el plebà Gas-
par Blai Arbuixech i el benefi ciat i primer 
administrador de la Puríssima Domin-
go Espí4. Però ni en un cas ni en un altre 
trobem cap referència a esta tradició, en 
els llibres parroquials i municipals, fi ns 
la segona part del segle XIX5, fet normal 
tractant-se d’una devoció popular sense 
control directe del clergat local6.

-pèrdua del costum popular en la se-
gona part del segle XX a causa de la 
industrialització dels nostres pobles i 
el canvi de costums i sistema de vida. A 
Agullent, el 1970 va ser el darrer any que 
va eixir el seguici perquè els mateixos 
festers treballaven i moltes de les ca-
ses no obrien les portes perquè també 
estaven treballant, i encara que en dos 

ocasions s’ha volgut recuperar en una 
altre format, no s’ha pogut donar-li con-
tinuïtat -La Paraula Cristiana i els fes-
ters del sant fallaren en dos ocasions, 
anys 1975 i 1993; a Ontinyent, va anar 
perdent-se per la falta de recaptació, 
per les despeses del taxi que portava 
als postuladors (Comptes de l’asguinal-
do de 1939-62, informació de Rafa Gan-
dia) fi ns que el 1963 començà a anar no-
més a llocs concrets com a la Xefatura 
local del Moviment, el Sant Hospital, la 
Unió Artística Municipal, el Centre Par-
roquial; posteriorment, en altre anys, 
a la Guàrdia Civil, a Caixa Ontinyent, a 
casa del president de l’Associació de la 
Puríssima Antonio Vidal, i al centre de la 
Purea, però de manera intermitent7. Des 
de 1997 s’ha quedat fi xat l’acte amb una 
visita al Centre Parroquial de Santa Ma-
ria, a la Societat de Festers i a l’Ajunta-
ment presidits pel guió de la Puríssima, 
i en acabant en l’església parroquial de 
santa Maria es fa una missa, on els An-
gelets canten generalment tres cobles: 
dos tradicionals: Blanca volveta de neu...; 
Oh què content que estaria.. (també s’han 
cantat En la Vall de Josafat... i  “Quan pas-
tors i reis anaren...”.; i una més moderna 
nova: “Hòmens, àngels, terra i cel”.

-mateix origen relacionat amb les qua-
drilles o colles de les confraries d’Àni-
mes, nascudes al si de l’església, que 
des del segle XVI aprofi tant el període 
de Nadal i Reis recorrien els carrers 
del poble, presidits pel Germà Major, 
que avisava com en Ontinyent l’arriba-
da amb una campaneta, i seguits per 
músics i recol·lectors d’almoines en 
espècie o en diners. Quan aplegaven 
a una casa preguntaven: “Cantamos o 
rezamos o qué hacemos (Diccionario 
Música espanyola e hispanoamericana, 
1999, Emilio Casares, dir. Madrid: SGAE, 
s.v. aguinaldo, p. 122 i ss) o “se reza o 
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se canta” i si hi ha dol es resa i si no es 
canta i en acabar els visitants són ob-
sequiats amb dolços casolans i mistela. 
La Confraria d’Ànimes arreplegava els 
diners per a dir misses per les ànimes 
del Purgatori que necessitaven una es-
penteta per a pujar al cel. Hui la tradició 
de la colla d’Ànimes es manté en tota la 
Regió de Múrcia, nord d’Almeria, nord 
de Granada, sud d’Albacete i la Vega 
Baixa, on destaca el cas de Caravaca de 
la Cruz i Callosa de Segura (vegeu, per 
exemple, Melgares Guerrero, José An-
tonio (1998), Guía literaria de Carava-
ca, Murcia: El Taller, i Verdú Landívar, J. 
(2001), Cancionero popular de la Región 
de Murcia. Murcia, Real Academia de 
Bellas Artes Santa María de la Arrixaca. 
Segurament, o hi havia ací esta tradició 
o algun capellà de la zona la coneixia per 
la relació de la ciutat amb Oriola i Múr-
cia i la va adaptar a les noves necessi-
tats recaptatòries per a honorar millor 
als patrons, a Ontinyent per a completar 
els diners que donava el consell muni-
cipal; a Agullent perquè el plat per a la 
festa de sant Vicent no tenia ni té cap 
renda municipal ni particular (AMAg, Vi-
sita Pastoral de 1726: “de nuestro Padre 
San Vicente Ferrer, el qual no tiene ren-
ta cierta, sí tan solamente lo que recoge 
de limosnas y cuyo plato està a cargo de 
un clavario”. De fet, el format de la cobla, 
la música i la rima combina l’usat per les 
colles i el dels gojos anteriors, amb una 
tornada semblant.

1.- L’asguinaldo d’Ontinyent i les seues 
cobles: Han estat molt els estudiosos 
d’Ontinyent qui han estudiat la tradició 
de l’Asguinaldo com Rafa Gandía, Sergi 
Gómez, Antonio Llora, Vicente J. Cala-
buig i el pare Pérez Jorge i als seus tre-
balls remet per a completar este article, 
en especial al capítol dedicat a este cos-
tum en el llibre de Gandía, Ontinyent la 
llaman Purísima, p.84-92. 

I també molts els que n’han editat les 
cobles, especialment el pare Pérez Jorge 
que reproduí les dos col·leccions més im-
portants, la publicada pel prevere José 
Martínez?, de 9 cobles, en La Paz Cristi-
ana del 4 de desembre de 1920, amb una 
fidel transcripció musical i la publicada 

pel reverend Remigi 
Valls el desembre 
de 1934 en la Im-
premta R. Silvage, 
Primera Col·lecció 
de cançons per a 
l’Aguinaldo de la 
Purísima, composta 
de 26 cançons, que 
he pogut contrastar 
amb l’original gràci-
es a l’amabilitat de 
Rafa Gandia. Vicent 
J. Calabuig n’ha re-
produït 15 cobles i 
la colla dels Campa-
ners n’han reproduït 
18 més en un gravat 
a imitació dels gra-
vats del segle XVIII, 
reproducció amb 
una proposta de 
correcció ortogràfi-
ca, reeditat en part 
en el còmic, L’asgui-
naldo de la Puríssi-
ma d’Ontinyent, del 
2018, a càrrec del 
mateix Rafa Gandía i Jesús Huguet, Va-
lència: AVL.

També he consultat el quadernet ma-
nuscrit fet per o propietat de Juanito F.,  
de 7 pàgines, més portada i contrapor-
tada, titulat “Cançons de l’aguinaldo”, 
amb 23 cobles, la darrera inacabada 
només de 4 síl·labes escrita per Vicente 
G, que n’aporta de noves a les recollides 
per Remigio Valls. Per un recordatori 
adjunt de les Noces de Diamant de 8 
de desembre de 1929 de la Proclamació 
dogmàtica de la Puríssima Concepció, 
sospitem que seria escrita o copiada 
en eixa data, noces que també mouria la 
publicació del pare Valls.

Ha estat molt difícil trobar gent que 
encara conega una part de les cobles, si 
exceptuem a Vicent Soriano, que els va 
aprendre en el Patronato, a qui agraïm 
la seua ajuda, que recorda 23 de les co-
bles, les 18 que consten en la publicació 
de la Colla de Campaners i 5 més. Curi-
osament les més conegudes, segons he 
pogut comprovar, són, a més de les que 

canten els Angelets, les que tenen mo-
tius nadalencs (“Oh que content estaria/
el bou en lo pesebret; Quan pastors i reis 
anaren...”) o que tenen present el nom 
d’Ontinyent (“És l’orgull d’Ontinyent; en 
el penyó de la vila”). La transcripció musi-
cal feta pel pare Pérez Jorge, p. 302, amb 
petits retocs a la feta pel prevere Josep 
Martínez en 1920 seguix sent correcta 
i adequada i per això reproduisc ací la 
seua descripció acurada i ampla8.

La temàtica de les cobles és diversa, mos-
trant que ha anat creant-se a través dels 
temps i per creadors de diferent forma-
ció, amb cobles afegides sobre un esque-
ma mètric inicial, adaptant les melodies 
sentides en l’església sobre un fons reduït 
de cobles originals que segurament can-
taven les virtuts de la Mare de Déu i Onti-
nyent i mantenint el mateix metre i rima. 

La falta de documentació antiga i els re-
tocs fets a partir del segle XIX fan que 
no haja sabut classificar-les per la seua 
antigor com pretenia d’entrada ni fer l’es-
tudi lingüístic corresponent. Però, com-

Gravat de la colla dels campaners amb 18 cobles



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 2 0 1 3 3

Cobles de l’asguinaldo d’Ontinyent: edició i aproximació al seu estudi

parant-les amb el contingut més general 
de les cançons que cantaven o canten les 
confraries d’ànimes m’atreviria a fer la 
següent agrupació, ajudant-me també 
de la mètrica de les cobles9:

a) Cobles primitives que es compon-
gueren per a cantar les virtuts de 
la Puríssima i obrir el cor dels fidels 
d’Ontinyent per a que col·laboraren 
en la festa: número 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 
11, 12, 13, 31, 32, 43.

b) Exaltació de la patrona i del benefi-
cis que rep Ontinyent: 5, 8, 9, 27, 29, 
21, 23, 36, 32, 38, 42, 48.

c) Tema nadalenc: 10, 15, 16, 19.

d) Descripció dels component del ma-
teix acte de l’Asguinaldo: 12, 14, 26.

e) Incitació i descripció de la pietat 
ontinyentina, generalment després 
de la Declaració del Dogma.: 9, 11, 13, 
31, 35, 37, 38, 39, 40, 41.

f) Exaltació patriòtica pròpia de fi-
nals del segle XIX: 30, 32.

g) Aclamació a la Puríssima per fets 
puntuals o advocació d’una institució 
ontinyentina: 14, 40, 44, 45, 46, 47. 

2.- Edició de les Cobles de l’Asguinaldo 
d’Ontinyent: Partiré de les edicions an-
teriors, però intentant una reordenació 
temporal i temàtica d’acord amb el que 
he dit en el punt anterior. Faré una trans-
cripció fidel al text indicant els canvis 
fets a la llum de les cançons que he po-
gut sentir de viva veu i fent només can-
vis gràfics als textos sense que puguen 
entrebancar el ritme i to de les cobles.

Seguisc sobretot la versió de Remigio 
Valls, però contrastant la lliçó proposa-
da amb les diverses edicions de les Co-
bles, principalment, la col·lecció del ma-
teix RV de 1934, copiada pel pare Pérez 
Jorge, p.395-397, el gravat de la Colla de 
Campaners i el ms. de 1929 de Juanito 
F. La resta de reproduccions modernes 
són deutores a la del capellà Valls, ex-
ceptuant la replegada per Ricardo Ol-
mos que va ser gravada de viva veu. Hi 
destaca les 36 cobles que Sergi Gómez 
recupera i edita en el seu bloc corregint 
les incorreccions lingüístiques. Detalls del quadernet manuscrit de Juanito F., ,titulat “Cançons de l’aguinaldo”, amb 23 cobles
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1
1Quin goig i satisfacció 
2tan grans tindrem aquell dia
3que vos vejam, oh, Maria,
4en la celestial mansió;
5honrar-te en molta alegria
6l’autor de la Creació.
7Recibiu-mos en el cel,
8Puríssima Concepció.
Notes: 
Quin; què: RV. Seguisc Gr.
Vejam: veigam: RV. Seguisc Gr.
En molta; amb molta: Gr.

2
1Salve, ciprer de Sion,
2Salve, torre de David,
3Salve, oh hermosa Judit!
4i temple de Salomon.
5Salve, a la reina del món,
6Salve, oh port de salvació.
7Recibiu-mos ...
Notes:
Ciprer; xiprer: Gr.
Potser en l’original es cantara Sió i Salomó per 
a rimar amb salvació.

3
1Els teus cabells són fils d’or
2els teus llavis de coral,
3les pupil·les de cristal
4i de la rosa·el teu color.
5Eres lo més seductor
6de tota la creació.

7Recibiu-mos....
Notes:
Pupil·les; pupiles: en RV. Seguisc Gr.
Rosa el; rosa·l: en ms, RV.

4
1Blanca volveta de neu, 
2colometa sense fel 
3endus-te el meu cor al cel
4nyugat en un risso teu.
5Lliura-lo Mare de Deu,
6d’este lloc de temptació .
7Recibiu-mos....
Notes:
Volveta; bolveta: RV, ms
endus-te; endu-te: RV; endeu-te: Pérez. Seguisc Gr.
riço; rínxol: Gr.
Lliura-lo; lliureu-lo: Calabuig
D’este; de tot

5
1En la vall de Josafat 
2quin serà el nostre content
3quan el juí escomençat
4s’alce Maria dient:
5¡Vingau tots, fills d’Ontinyent,
6que soc vostra Mare jo!
7Recibiu-mos...
Notes:
La vall; el vall: RV, ms. Seguisc Gr.
Serà el; serà·l: RV
escomençat; començat: Gr; 

6
1És Maria nostra Mare
2tota plena de pietat.
3Si detestem el pecat,
4confiem que mos ampare,
5i que allà dalt mos prepare
6una bona habitació.
7Recibiu-mos....
Notes:
Mos: RV; nos: Pérez, potser per mà de l’editor.
Ampare; empare: Gr.

7
1Tot mortal porta la creu, 
2per nàixer en el pecat;
3sols Maria s’ha salvat
4per ser la Mare de Déu.
5I eixe privilegi seu
6no té igual en la creació.
7Recibiu-mos....
Notes:
I Eixe privilegi seu; això tot lo món e·u creu (ms)
No té igual en la creació; qu·és pura Concepció 
(ms);

8
1Canta el canari a porfia 
2en varietat seductora,
3la cadarnera enamora
4cantant Jusep i Maria,
5i Ontinyent a l’aire envia
6este cant de tradició.

7Recibiu-mos 
Notes
El canari; un canari (Palau)
En varietat seductora; el seu cant és molt 
hermós: Palau
Enamora; en amor: Palau
Cantant; cantán: RV
Jusep i Maria; respongué en alegria: Palau
Ontinyent a l’aire envia; -Jesús, Jusep i Maria: 
Palau
Este cant de tradició; pare i mare del senyor: 
Palau.
Recibiu; recebiu: ms.

9
1L’àngel en l’ambaixada 
2sense·l sentit llimitar,
3“plena” te va declarar
4“de gràcia” al ser saludada.
5Doctrina tan ben sembrada
6no podia fallar, no.
7Recibiu-mos....
Notes:
L’àngel; el àngel: RV
Te/et: Gr.

10
1¡Vítol! , diu l’oficial,
2¡vítol!, diu el llaurador,
3¡vítol!, el pobre i senyor
4¡vítol!, el bo i el malalt;
5vítols que van per igual
6a la teua exaltació.
7Recibiu-mos....
Notes:
Vítol!, diu l’oficial; Vítol diu el llaurador; ms. 
Seguisc Pérez.
El pobre i senyor; diu el bon pastor: Paz C.
el bo i el malalt; el pobre malalt: Paz C
vitols que van per igual; digam tots en general: 
Paz C.
a la teua exaltació; vítol a la Concepció: Paz C.

11
1 Mare, està-te al meu costat 
2 en ma darrera agonia,
3 que jo en vida, nit i dia,
4 t’he vollgut de veritat.
5 Fes que no muyga en pecat,
6 porta’m a salvació.
7 Recibiu-mos....
Notes:
Vollgut; volgut: Gr.
Muyga; muira: Gr.
-; i: Gr.

12
1Quan Déu el cel estengué,
2en son pit ja se va dir:
3“Este mantell va a servir
4p·a una Filla que tindré;
5i d’estreles li faré
6corona d’admiració.
7Recibiu-mos....
13
11No hi ha criatura alguna

Recordatori adjunt al manuscrit de Juanito F. 
que fa sospitar que seria escrita o copiada al 
voltant d’eixa data
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2que mereixca del Senyor
3tanta estima i tant d’amor
4com mereixes per fortuna.
5Per això el món, tot a una,
6te rendix veneració.
7Recibiu-mos....
Notes:
Mereixca; meresca, Gr. 

Te; et: Gr.  
14
1Les portes de la masia 
2s’obrin hui per a deixar
3que la vinga a visitar
4la pura Verge Maria.
5I els maseros d’alegria
6fan entonar la cançó.
7Recibiu-mos....
Notes:
Hui; no en RV, ni en Gr: seguisc lliçó de la Paz C.

15
1Quan pastors i reis anaren 
2a adorar al Jesuset,
3al vore’l paregudet
4a sa Mare, l’alabaren,
5pués en l’ànima pensaren
6que eren d’igual condició.
7Recibiu-mos....
Notes: 
Al Jesuset; el Jesuset: Gr.
Pués/puix: Gr.

16
1Oh! Que content estaria 
2el bou en lo pesebret
3al vore al bon Jesuset
4en los braços de Maria!
5La mula no tiraria
6coces en tal ocasió.
7Recibiu-mos...
Notes:
Cantada per Vicent Soriano.
Lo pesebret; el pesebret: Paz C; Gr..
Al vore l bon; al vore el bon: Gr.
Coces; coses: Paz C.

17
1Siga esta casa feliç, 
2que admet a nostra Patrona
3i per estrenes li dona
4plata, menuts o panís.
5Maria en el paraís
6els pague la devoció.
7Recibiu-mos....
Notes: 
No en RV ni en Pérez. Seguisc Gr.
Paraís; paradís: Gr.
18
11És l’ orgull d’Ontinyent 
2de vell haver professat
3que no va tindre pecat
4Maria ni un sol moment,

5i haver cantat reverent
6ans de la Declaració
7Recibiu-mos....
Notes:
L’orgull; el orgull: RV

19
1El pardalet fa piu, piu,
2i el cuquello fa cuc, cuc,
3i el dimoni no ha pogut
4fer pecar a eixe xiquet.
5Doneu-li-lo sanceret
6a la Pura Concepció
7Recibiu-mos....
Notes:
Del ms.
Sanceret: pronúncia antiga de senceret.

20
1No estava encara a mitat
2el segle díhuit, mos dona
3el Papa com a patrona
4a Maria sens pecat,
5del poble i sa autoritat
6satisfent la petició.
7Recibiu-mos....
Notes:
Mitat; meitat: Gr
Mos; ens: Gr.
Dona; donà: Gr.
satisfent; satisfén: RV

21
1Pués eres tan poderosa 
2de Déu en l’acatament
3en tu confia Ontinyent,
4Mare misericordiosa.
5Escolta com clamorosa
6te demana intercessió.
7Recibiu-mos....
Notes:
Pués; puix: Gr.

Te; et: Gr.

22
1Llar de pobres visiteu, 
2Maria, en estos instants,
3a on, ni en treball ni en descans,
4s’olviden que som de Déu,
5ni tampoc de l’amor teu,
6que és la millor dotació.
7Recibiu-mos
Notes:
A on; on: Gr.
s’olviden: RV; s’obliden: Gr.
De l’amor; del amor: RV. Seguisc Gr.

23
1Si entre dos fils l’energia
2salta en llum tan esplendent,
3més gran la goja Ontinyent
4entre tu, Verge Maria
5i el teu fill, que en l’Agonia,
6venera esta població.

7Recibiu-mos....
Notes:
Cobla treta del ms.
Goja; goija: ms.
Que en; que·n: ms

24
1Si en una casa de dol
2quan vas no hi ha cantories,
3te resen plegàries pies
4que calmen son desconsol
5y hasta entre gemecs, se sol
6oir la deprecació.
7Recibiu-mos...
Notes:
Si; -: Gr
Cantories; cantores: RV; cantoïes (Pérez)
Te recen plegaries; et resem pregàries: Gr
Se; es: Gr.

25
1Oh, Reina del paraís,
2accepta la nostra ofrena,
3perquè els cors van en la trena
4que te donem de panís.
5 I pués eres nostre encís, 
6atén-mos la petició.
7Recibiu-mos....
Notes:
Paraís; paradís: Gr
Pués; puix: Gr.
Van en; van a: Gr
Te; et: Gr.
Pués; puix: Gr.
I; -: Gr
Mos; nos: Gr.

26
1De les espigues més grosses,
2més boniques i més grans,
3una gran trena faran
4p·a quan vinga l’aguinaldo.
5En molt amor i alegria
6entonces la donaran.
7Recibiu-mos....
Notes: Del ms.
Trenca l’esquema normal d’acabar el sisé vers 
en rima en -ó.

27
1Dolça patrona Maria, 
2que passes este portal;
3consola al nostre malalt
4per ton fill en l’Agonia.
5Fes que mos siga este dia
6de grata recordació.
7Recibiu-mos.... 
Notes:
Al nostre; el nostre: Gr
Mos; ens: Gr.

28
1El huit de desembre, dia  
2de l’alta declaració
3de que al punt de ta creació
4ja fores pura, Maria.
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5És la ”fetxa” d’alegria
6més gran d’esta població
7Recibiu-mos....
Notes:
Cobla manuscrita.
De que; de què: Gr.
Ta creació; la creació: RV; Gr.. Seguisc ms.
Fetxa; fetja: RV. Seguisc ms.
Esta; de la: RV. Seguisc ms; Gr.

29
1Eres la mare de bondat,
2eres la verge, sempre pura.
3Eres dol, estrela, lluna,
4i encant de la Trinitat.
5Tinc, pués, patrona, piedat
6dels fills d’esta població.
7Recibiu-mos....
30
1Gràcies, pura Soberana,
2gràcies pura Concepció, 
3gràcies donem un milló
4a eixa filla de Santa Ana,
5que és la patrona d’Espanya
6i la Mare del Senyor.
7Recibiu-mos en el cel.
Notes:
Cobla manuscrita.

31
1Damunt de l‘altar mayor
2n’i haven moltes hasanyes
3i el dia de la Concepció
4batejaren les campanes,
5encenent les lluminàries
6de tota la població.
7Recibiu-mos....
Notes:
Cobla manuscrita.

32
1Amaguen un Jesuset
2en una cova d’amor,
3li darem un vestidet
4que siga de religió
5per a que triomfe l’Espanya
6Puríssima Concepció
7Recibiu-mos...
Notes:
Cobla manuscrita.
Vestidet; paraula difícil de llegir.
Per a que; para que

33
1En el penyó de la vila,
2de la vila d’Ontinyent
3una font hi ha permanent
4de plata i or, que encandila.
5I Déu ses gràcies destil·la
6per eixa font del penyó.
7Recibiu-mos-..
Notes:
Destil·la; destil·la: RV.

Penyó, línia 6; vila: Vicent Soriano.

34
1Dins i fora, la ciutat
2d’Ontinyent té un nom escrit;
3i en cor i llavis un crit,
4com flor en etern esclat,
5sempre escrit i pronunciat
6ab la més tendra emoció.
7Recibiu-mos....
35
1A tu te porten els pares,-
2la familieta a sovint,
3p·a que de la serp ruín
4la defengues i l’ampares.
5Per això són ací rares
6cases sense religió.
7Recibiu-mos ...
Notes:
Familieta; fanilieta (errada de l’editor)
La serp; la asserp; RV

36
1Oh, Maria, ¡qué bé cau
2vostra imatge en el verger!
3d’estos camps, baix el dosser
4del nostre cel sempre blau!
5Sempre en Ontinyent tingau
6la preferida mansió.
7Recibiu-mos....
Notes: 
Rima assonant entre vergel, mot castellà, i do-
sell, adaptació del castellà dosel. Rimaria millor 
si posarem les dos paraules valencianes per als 
mateixos conceptes verger i dosser.
Verger; vergel: RVG: Seguisc Gómez.
Dosser; dossell: RVG: Seguisc Gómez.
La rima de vergel/dossell de l’edició de RVG 
seria assonant.

37
1Si en la companyia vostra
2els pintors pinten xiquets,
3ara ací, com angelets,
4n’hi han una bona mostra.
5que mai del pecat la costra
6mos lleve eixa dignació
7Recibiu-mos....
Notes:
Xiquets; giquets: RV

38
1Grossa i de fondes rails
2la “soca del campanar”,
3ella ha pogut semejar
4la fe d’un poble entre mils;
5i podrà, mentres humils
6te demanen protecció.
7Recibiu-mos....
39
1Jo que soc de la doctrina,
2l’estudiaré sense tregua,
3i promet Mare meua,

4que mai li faré fugina.
5p·a que sempre siga aixina
6beneix a este rapaçó.
7Recibiu-mos....
Notes:
L’estudiaré: es canta l’astudiaré
Beneix: Pérez; benix: RV i oralment.

40
1Si yo me tinc que casar
2vullguera per parelleta
3una bona joveneta
4crià al peu del teu altar;
5i posaríem l’allar
6baix la teua protecció.
7Recibiu-mos....
41
1Oiré missa allà en Santa Ana,
2i en ta capella, al baixar,
3pués a servir tinc que anar
4si la sort així ho demana.
5¡Ay de quanta bona gana,
6quan torne cantaré yo.
7Recibiu-mos (1934)
42
1Un lloguet en lo paper.
2com un minut lliure en vida,
3a cantar-te me convida,
4patrona del meu voler,
5¡que més allà ho puga fer
6després de l’Extrema Unció!
7Recibiu-mos....
43
1Eres la rosa més fina,
2i el clavell més encarnat:
3lliris busquem i assutzenes
4i no els podem encontrar.
5El farem una corona
6de perles de la mar.
7Recibiu-mos....
Notes:
Del ms.
els; es: 
Trenca l’esquema normal d’acabar el sisé vers 
en rima en -ó.

44
1Purísima Concepció
2doneu aigua si convé
3que els blats estan secant-se
4i la collita no ve. Vicente G. 
Notes: 
Treta del ms.
Aigua; auia: corregida per la mateixa mà.

4510

1Demanem-li al Jesuset
2que s’acaben ja les guerres,
3que produïsquen les terres
4fruts, llegums i bons forments.
5Que en salut visca Ontinyent
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6i que tinga pau i amor.
Recibiu-mos ....
46
1Benvinguda mare nostra
2vos diu tot el Patronat,
3que en estos anys que hem passat
4alabar-vos en la glòria.
5Visquem en santa memòria
6siga la nostra oració.
Recibiu-mos ...
47
1Si el Patronat té que ser
2un planter de bons cristians,
3han de beneir vostres mans
4tot lo que es proposa a fer
Recibiu-mos...
48
1Hòmens, àngels, terra i cel,
2canteu glòries a Maria,
3cantem de nit i de dia,
4a eixa coloma sens fel,
5a vos Puríssima Mare,
6sens pecat original.
7Recibiu-mos....
Notes:
Treta de Sergi Gómez i cantada per Rafa Gandia.
Coloma: molt 
A gent diu paloma per coloma11.

Conclusions:

L’asguinaldo d’Ontinyent és una relíquia 
patrimonial mostra d’una devoció po-
pular que Ontinyent deu preservar amb 
més decisió que fins ara. 

Sorprén l’abundància de cobles, mostra 
de la creativitat dels devots ontinyen-
tins i del seu clergat, que a partir d’un 
nucli comú -jo propose que la base deu 
ser-ne les primeres nou cobles editades 
ací- anaren augmentat el seu cabal sem-
pre seguint el mateix esquema rítmic i 
temàtic popular, d’acord al sentiment 
cap a la Puríssima i al poble, i segons les 
necessitats socials i de salut de cada 
època.

No seria d’estranyar que una part de les 
cobles procedisquen dels gojos antic de 
la Puríssima, pel contingut i per la coin-
cidència de l’esquema mètric.

Les variants de les cobles 7, 8 i 10, espe-
cialment la 8 recollida de viva veu en els 
anys 1950 per Olmos, mostren que al 

costat de les cobles que ens han arribat 
n’hi haurien moltes més que no hem sa-
but arreplegar fins ara, o que el pas del 
temps els ha mantingut com a variants 
d’altres cobles en el si de certes famílies.

L’edició ha estat feta respectant la parla 
d’Ontinyent, sense correccions norma-
tives que poden canviar en el temps o 
ser producte d’errors, com xiprer per 
ciprer, meitat per mitat, paradís per pa-
raís, que són formes ben antigues i va-
lencianes; i rínxol per risso, una d’origen 
italià , l’altra castellana. 

S’hauria de reeditar la revista La Paz 
Cristiana i estudiar l’aportació del pre-
vere Remigio Valls, tristament mort en 
guerra, a Ontinyent.

Notes:

*Vull agrair l’ajuda i suggeriments dels col·le-
gues Fermí Pardo, Sergi Gómez, Imma Sanchis, 
Josep Sanchis, Juan Antonio Alcaraz, José Luís 
Garcia, Ferran Lliso, i en especial Rafa Gandia, 
que a més de donar-me informació continuada-
ment, ha fet una enquesta i ha gravat el senyor 
Vicent Soriano Gramaje,de 87 anys, escolà de 
Santa Maria en els anys 40 i alumne del Patro-
nat amb el pare Arbona..
1. Use esta forma popular a la comarca en lloc 
d’altres variants també populars ací com as-
guirlando, arguilando, asguilando, arguinaldo, 
aguilando, aguinaldo, a pesar que Pardo-Je-
sús_Maria, p.73, empra arguilando. El vocable 
aguinaldo va ser introduït del castellà indicant 
una cançó senzilla en lloança al Xiquet Jesús i 
als Reis Mags: “Tots els anys venim ací/a cantar 
per este temps/les cançons de l’aguilando/i les 
del bon Jesuset... Dau-nos l’arguilando/si mos 
l’hau de dar” (Sanchis Guarner, Manuel, Les can-
çons infantils d’acapte en la nit de Nadal, en Jor-
nada, 20-12-1962). Els asguinaldos de la resta 
de pobles valencians són, en general, de temes 
nadalencs i es repetixen de poble en poble, com 
la nadala de Tonet: “L’asguirlando de Tonet,/
no volia anar a escola,/sa mare anava darre-
re,/tocant-li la vedriola” (Atzeneta), “Amos, no 
tingau perea/d’ascarbar-vos les bolxaques,/
doneu-mos una pesseta/per a mi i per a estos 
atres” (Quatretonda); “El bon Jesuset/està 
malaltet,/el volen sagnar/amb un poalet./Les 
bones senyores/empomen la sang;/les bones 
beates/es queden en blanc...” (Agullent). 
2. Comparem dos estrofes de les cobles d’Agu-
llent amb les d’Ontinyent: II. “Nostre Pare sant 
Vicent/tenim al peu de la serra,/perquè el Rei 
de cel i terra/li ha dat tot el poder./Quants mila-

cres vullga fer/per a fora i a Agullent./Celebrem 
amb alegria/les Pasqües de Naiximent, VI. “Tan 
solament Agullent,/quan la pesta algun dia/
esta comarca afligia,/la lliurà el gloriós Vicent./
Feu, pués, almoina a porfia,/agraïts a tal por-
tent./Celebrem....
3. La llengua de les cobles és la normal d’Onti-
nyent des de fa segles,  com amparar, fer fugi-
na, cuc cuc (documentat per primera vegada en 
Galiana), cadarnera, ciprer, crià ‘criada’, darrera, 
díhuit, este, mos ‘ens’, masero, mitat, muyga, 
paraís, piu piu, estrela, sanceret, trena, en ‘amb’, 
tingau, vingau, roín, per a que; amb castellanis-
mes antics com coces, hasta, fetxa, frut, pués, 
recibir, risso, semejar; i alguns llibrescs com 
hasanya, hermosa, encandilar, tregua. Hi des-
taquen tres mots: cantories, creat en el segle 
XVIII, rapaçó ‘xicon’, derivat de rapaç, no docu-
mentat enlloc en la forma diminutiva, i vítol, viu 
encara a Bocairent, documentat des del segle 
XVII com a víctor i des de finals del XIX com a 
vítol, tema estudiat per Vicent Pitarch. I l’ús de 
sens ‘sense’ per a adaptar-se al metre.
4. “/Arbuixech i Espí/ Estos señores fueron 
los promotores del Arguilando que sale por la 
noches en las fiestas de Navidad por todas las 
casas de la villa y después por todo el término. 
Aunque no ya con aquella solemnidad y grave-
dad que fue por los dichos instituïda, ni menos 
recibido en las cases con aquel gusto, venera-
ción y respeto con que era recibido por nues-
tros piadosos padres, pues en algunas casas les 
causa molestias y en otras sacan como burla de 
esta visita de la Virgen”, en Conca Roig, Antonio 
(escrita a mitjan XIX, còpia de Remigio Valls cap 
a 1920), Ontinyent. Santa Maria: Curiosidades, 
Relación de la segunda entrada que se hizo de 
la Purísima Concepción en la vila de Onteniente, 
en www.arxparrvalencia.org., fol.8.
5. Els primers testimonis de l’Asguilando es 
poden trobar en el Llibre de Consells de l’Ajun-
tament d’Ontinyent l’any1886, amb la seua vi-
sita solemne a l’Ajuntament -la primera el 19 de 
gener de 1886 a proposta de l’administrador i 
regidor José Nadal Insa (com reporten Llora, 
p.367; Gandia, p.89), precisament després de la 
Declaració de 1854 que canviaria la manera de 
percebre el concepte de la Puríssima: des d’eixe 
moment l’asguinaldo visitava la casa de la vila 
cada any, tot institucionalitzant-se dit costum 
i d’altres societats locals, com en 1926 (La Paz 
Cristiana, 1926, gener, p.36, a més de les cases 
i masos), on destacà la visita al Círculo Católico.
6. L’asguinaldo sempre ha estat un acte senzill 
i festiu que contrasta amb l’anunci dels An-
gelets, més solemne i més valorat per les elits 
locals, segurament com a recialla d’un misteri 
medieval, com deia Joan Torró, ja que en este 
acte són protagonistes els fills i filles, es fa en 
l’església al mig d’una missa en hores normals 
quan la gent pot participar-hi.. Possiblement 
per això, en el web de l’associació de la Puríssi-
ma (www.purisima-ONTINYENT.COM) figura el 
cant dels Angelets i no l’asguinaldo, que és una 
mostra festivoreligiosa més de devoció popu-
lar dels ontinyentins.
7. El pare Arbona a través del Patronato va 
intentar que el ontinyentins mantingueren la 
devoció a la Puríssima i el record de les cobles. 
Per això no sols ensenyava les conegudes als 
alumnes, sinó que també en feia crear de noves, 
seguint el mateix metre i rima, com mostren les 



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 2 01 3 8

Cobles de l’asguinaldo d’Ontinyent: edició i aproximació al seu estudi

cobles 45-47, arreplegades per Josep Sanchis 
l’any 2012. Cada dia quan anaven els xiquets i 
xiquetes trobaven la pissarra plena de cobles i 
versos que havien d’aprendre guiats pel mateix 
mestre. També ensenyava versos i les cobles en 
el Centre Parroquial el mestre Manuel Coneje-
ro Ferrero (informació de Vicent Soriano).
8. “Consta este cantar de estribillo y copla. El 
primero dividido en dos hemistiquios -con fle-
xa, cadencias media y final- reproduce una for-
ma salmódica. Diríase versión libre del cuarto 
modo eclesiàstico. Incluso el giro cadencial a 
dos voces -así se canta- del estribillo apunta el 
primitivo “organum” (polifonia rudimentària), 
más palpable aún en el inciso final de la copla. 
Formulación salmódica, decimos. Hase de pon-
derar que las melodías queben la Iglesia oyó el 
pueblo, inconscientemente las hizo suyas, mo-
dificando contornos, flexiones, el ritmo, según 
dictado temperamental. Notemos la semblan-
ça de nuestra cantinela con otra popular reli-
giosa de Rusia/.../ La copla a duo, arranca del 
estribillo. Comprende tres secciones, idénticas 
la primera y la segunda, ofrecen la particulari-
dad -según el sentido armónico del pueblo de 
alternar el tono de do mayor y la mayor (igual 
acontece en el estribillo). La tercera sección 
parte de do mayor y oscil·la hacia el acorde de 
mi -dominante de La mayor- però incompleto, 
sin la nota sol sostenido. Y entrada del estri-
billo en el primitivo tono de do (Técnicamente 
toda la melodia evidencia una sola tonalidad: 
la menor. Mas el pueblo -los “harmonistes po-
pulares- han introducció esa dualidad referida. 
Llaman la atención, además, ciertas cuartas ar-
mónicas cantadas que difuminan la tonalidad” 
(Pérez Jorge, p.302.
9. Vegeu apèndix.
10. Cantades en la nit de nadal de 2012 a Josep 
Sanchis per la tia Consuelito, recordant les 
cançons del Patronat dels anys 40-50. Es pot 
consultar en el llibre de Josep Sanchis Carbo-
nell (rec.) Cançoneret d’Ontinyent, Associació 
Veïnal el Llombo d’Ontinyent, Ontinyent, no-
vembre de 2020.
11. En el manuscrit apareixen dos cobles en 
castellà, amb el mateix ritme i rima, senyal 
que també hi havia gent que en creava en esta 
llengua. S’ha de dir, que estranya que no s’hagen 
trobat més cobles en castellà quan els matei-
xos fidels van substituir els gojos en valencià 
per uns en castellà, que són els que es canten 
actualment: 
49
1En el portal de Belén
2una estrella amaneció,
3más reluciente que el sol,
4que a los tres Reyes guiaba…
5por la montaña asomaba,
6Puríssima Concepción.
7Recibiu-mos....
50
1Salve, Virgen María,
2Salve, Pura Concepción,
3refugio de pecadores:
4sálvanos nuestra población,
5para que todos digamos:
6“Vítol” a la Concepción!

7Recibiu-mos....
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Apèndix: Mètrica: 

Les cobles tenen el mateix metre i rima que els 
gojos d’Agullent, metre ben poular en el segles 
XVI i XVII, és a dir, el romanç heptasíl·lab, prova 
del seu naixement dins de la devoció popular. 
L’esquema general de la rima és abbaac, rimant 
el vers 6, el c -acabat en ó-, amb el segon de la 
tornada, acabat en Concepció. 
Cobla 1: abbaba. El sisè vers acaba en ó (crea-
ció). 
2: abbabc (salvació)
3: abbaac (creació)
4: abbaac (temptació)
5: ababbc (jo)
6: abbaac (habitació)
7: abbaac (creació)
8: abbaac (senyor)
9: abbaac (no)
10: abbaac (exaltació)
11: abbaac (salvació)
12: abbaac (admiració)
13: abbaac (veneració)
14: abbaac (cançó)
15: abbaac (condició)
16: abbaac (ocasió)
17: abbaac (devoció)
18: abbaac (declaració)
19: abb(assonant)ccd (Concepció)
20: abbaac (petició)
21: abbaac (intercessió)
22: abb (instants-descans, com sonen)aac (do-
tació)
23: abbaac (població)
24: abbaac (deprecació)
25: abbaac (petició)
26: abb (portal-malalt, com sonen)aac (recor-
dació)
27: abbaac (població)
28: abbaac (població)
29: abbaa (assonant)c (Senyor)
30: abbaac (mansió)
31: abab (amor-religió) (assonant)cd (Concep-
ció)
32: abbaac (penyó)
33: abbaac (emoció)
34: abbaac (religió)
35: abbaac (mansió)
36: abbaac (dignació)
37: abbaac (població)
38: abbaac (rapaçó)
39: abbaac (protecció)
40: abbaac (jo)
41: abbaac (unció)
42: abcded (mar)
43: abbcdb (donaran)
44: -
45: abbcc (assonant)d (amor)
46: abbaac (oració)
47: abba (falten els versos 4 i 5).
48: abbacd (original)
49: abb (assonant)ccd (Concepción)
50: abcbcb (Concepción) 



Josep Antoni Mollá Soriano, “Mollanet”

Periodista insubornable, tenaç, in-
tuïtiu, autodidacte, molt amic de 
la música i gran amic dels bons 

amics, amb un toc de genialitat que 
potser li venia de família, ens ha deixat 
el dissabte 22 d’agost  de 2020, en l’any 
negre de la pandèmia, donant  mostres 
de força i serenitat: -“ja n’estic fart 
de patir”- quan una leucèmia agreu-
jada per un infart li va marcar el punt 
i fi nal de la vida. Ara ja marca pàgina 
pròpia en el llibre gros de la Unió dels 
Periodistes Valencians, de Castelló, 
de València i d’ Alacant que li va lliurar, 
-a títol individual-, el Premi Llibertat 
d’Expressió 1998.

Des de sa casa, que mira al riu dalt del 
Tirador per damunt de la Cantereria, 
es veu el Pont Vell i el riu Clariano, com 
qui cavalca pel penyal de La Vila i les 
arcades del Palau en perfecta simetria 
als profunds tallats que Luxemburg 
(espanyola des de 1556 fi ns 1713, i hui 
capital europea) conserva en la part 
antiga dita dels Bocks, sobre els rius 
AlzeÇ e i Pétrusse. Contemplar per a 
comprendre. Amar el territori per sen-
tir-lo “pàtria”. Viure el riu es vore’l des 
de la fi nestra. Això ha estat precisa-
ment la clau de comprensió de “la forja 
d’un rebel” a qui li diem “Mollanet”. Pío 
Baroja o José Martínez Ruiz Azorín no 
l’exclourien del grup del “generacionis-
tes de la crisi del 98” com Josep Pla , 
Carles Sentís, Salvador Espriu, Ausiàs 
Marc, o Raimon, tampoc se’l refusarien 
en cas d’haver creuat una trajectòria 
vital en la que el mar ens acompanya. 

“Anant al mar el homes s’agermanen / 
Tornant del mar…mai mes seran esclaus”  

Tampoc seria aquest un mal epitafi 
per a un gran periodista com ell, fun-
dador de la REVISTA CRÒNICA (l’any 

1987), Columnista i Corresponsal del 
DIARI LEVANTE (des de l’any 1991) 
primer per a La Costera i la Vall d’Al-
baida i després per al conjunt de les 
Comarques  Centrals amb el continuat 
magisteri de les seccions “LA NOTI-
CIA SEMANAL“ i “EL MIRADOR DEL 
BENICADELL”.

Com aquells que empren una cistelleta 
per collir pebrassos, arreplegar fi gues o 
buscar caragols, aprofi tava “mollanet” 
que fora ja el temps per eixir a visitar 
amics al disseminat de les casetes i 
llibreta en mà, escoltar i prendre nota 
de gent més gran dels qui tenia vora-
citat d’aprendre: Vicent Lluís Montés 

Josep Antoni Mollá Soriano, 
“Mollanet”
José Manuel Gironés    Periodista

Josep Antoni Mollá, col·laborador habitual del “Levante-EMV”

La Baronia de Dalt, foto aèria
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Penadés, Ximo Urenya, Joan Micó, Juan 
Barberá, Bernabeus pare i fills, José Luis 
Torró, Jorge Rodríguez, José Pla, e tu¼i 
quanti. Era ja el temps en què la recupe-
ració de la casa gran de La Baronia de 
Dalt anava prenent forma. Allí estàvem 
sempre afaenats, quan es veia, com que 
diu “la abeja Maya”, un casc més de ciclista 
que de motorista acostant-se a l’entrador, 
pel camí de dalt; saludat per “Vicent” el 
mitger i per aquell gos, pastor alemany de 
pura raça, conegut com “Baron von Neru” 
(que havia estat sobrant de la camada 
que el rector de la Universitat Politècnica 
de València, Justo Nieto Nieto, havia fet 
portar d’Alemanya per al rei Juan Carlos I, i 
que fou immortalitzat pel fotògraf Alber-
to Schommer en un reportatge gràfic que 
publicà la revista HOLA).

Josep Antoni no preferia entrar dins la 
casa. Per a ell era extraordinari seure’s  
sota d’una olivera gegant i acariciant el 
cap de cavall de marbre del Partenó (fur-
tat  per Lord Elgin i hui exiliat al Britihs Mu-
seum) per a escoltar i anotar-se el cèlebre 
“Judici d’Atenes” pel que els habitants de 

l’Àtica preferirien - en el judici olímpic  que 
era ritual per triar un deu protector- de-
clarar  “Oleim protos”, com a metàfora de 
triar sempre la millor decisió1.

En escoltar històries, “mollanet” era un 
fenomen, ho absorbia tot.  Mirant cap al 
Benicadell veia el territori i evocava tot 
el que amb el pas de la història allí ma-
teix hauria passat. Ell veia a Sant Vicent 
espolsant-se les espardenyes i al pare 
Lluís Galiana passejant junt al seu gran 
amic  Gregori Mayans fent canvi de pre-
ferències i afegint aplecs per al llibre 
deliciós dit “Rondalla de Rondalles”, elo-
giant al mestre ontinyentí  Gaspar Grau 
de Montmajor,  que va haver d’exiliar-se 
de la terra valenciana per la força critica 
i retòrica del poema dels que van anar 
al “Besamans del Rei”  (“Jo Mestre Grau 
a qui mes plau ser lo Bochí del rei Pasc-
hí”…) També de l’elogiós de Francesc 
de Quevedo i de Lope de Vega eren per 
contra molt crítics amb “Lo Rector de 
Vallfogona” que presumia de purisme i 
al final acabava perdut,  lluny de la parla 
del poble i de la parla de Cort. 

A Josep Antoni li agradava escoltar, 
però ell sempre portava la seua inten-
ció.  Mirant al riu passar davant i el recte 
que pujava a l’alt de l’Olleria demanava: 
“Aleshores, va per ací, al molí de la Gri-
llen on els primers Borja ja rics  a Xàtiva  
van donar ‘mort  pagà’  perquè assassi-
naren al síndic de la Vila de Ontinyent”.  
La curiositat històrica o periodística el 
rossegava des de menut. 

Havia estat mestre de menuts, profes-
sor d’EGB  i carter oficial per Ontinyent, 
però tenia un propòsit molt clar. 

- Vull ser periodista. Què necessite?

- Hauràs de ser valent i treballador. Molt 
valent i molt treballador.

- I per a començar, no tens alguna fór-
mula tu que has conegut a tants perio-
distes de Madrid i de Barcelona. Així em 
faria avant

- Per a començar et diré allò que aconsella-
va Emilio Romero a qui  li feia una pregunta 
semblant: “Ojo de halcón” - “Paso de buey”  
- “Diente de Lobo” - “Y hacerse el bobo”

“Mollanet” va prendre (cap al seu propò-
sit interior) molt bona nota de les quatre 
passes assenyalades. Era l’any 1987  i es 
va llançar a la gran aventura de la seua 
vida que va ser la fundació de la REVISTA 
CRÒNICA. Una fórmula personal de gran 
valor i atreviment contra els poderosos  i 
els oportunistes. Quan en 1995 a Eduar-
do Zaplana el varen col·locar (gràcies al  
“pacto del pollo” de Federico Felix, Mª 
Consuelo Reina i  Gonzalez Lizondo) en 
a la Presidència de la Generalitat Valen-
ciana, la revista CRÒNICA en analitzar 
els primer 100 dies de govern  va  fer una 
portada que donava el més sincer di-
agnòstic:   “ENCEFAZAPLANA  PLANO”. 
No era una agressió gratuïta, era el que ja 
es veia des de les Comarques Centrals 
en la que seria la visió (marca de la casa) 
d’un esperit lliure, crític i coherent, sem-
pre alineat  junt a la ciutadania i allunyat 
de les dictadures dels poderosos i opor-
tunistes,  malgrat  les limitacions que a 
nivell mèdic personal ha hagut de patir a 
tot el llarg de la seua fecunda vida.  De la 
qual mai he vist jo  un defalliment o una 
manca de coratge. 

Notes
1. La tradició per a les cerimònies fundacionals 

en la Grècia clàssica venia d’aquesta manera: 
Zeus, el Pare Gran, anunciava en l’assemblea 
general de l’Olimp, quan una determinada gent 
volia crear una ciutat amb tota la població reu-
nida, que la tria d’un Déu olímpic com a protec-
tor de la nova ciutat seria aquell que oferira el 
millor regal i aportara algun benefici que encara 
no fóra conegut per la humanitat. Es van pre-
sentar com aspirants la deessa Palas Atenea i 
el tot poderós Neptú. Intentava ocultar Neptú 
la seua proposta de regal sota un gran llençol 
cobertor blanc, però aquell secret no cessava 
de renillar, mentre que Palas Atenea sostenia 
una branqueta d’olivera minúscula amb dos 
olives que era un fruit mai vist abans pels ho-
mes. Varen quedar tots impressionats quan es 
va descobrir l’espectacular cavall  jove i blanc: 
“Ja no patireu per superar les distancies del 
camí i portareu la millor part en la batalla”, va 
defensar  Neptú al presentar a Posidó, el que 
governa les aigües i els mars, i cavalca les ones 
sobre cavalls blancs. Atenea destapà la petita 
branca d’olivera i presentà les seues olives: 
“Aquest fruit que no conegueu, vos donarà l’oli 
amb el que obtindreu la llum per a il·luminar la 
nit i guanyar la llum allargant el dia. Això vos 
farà més savis del que ara sou”.   I segons les 
cròniques els ciutadans  cridaren “Oleim Pro-
tos, oleim protos”  (Primer l’oli, volem l’oli). La 
deessa Palas Atenea guanyà  i la ciutat passà a 
dir-se Atenes en compte de Posidònia.

Olivera i reproducció del cap de cavall del Partenó
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El document que publiquem a conti-
nuació és de caràcter excepcional: 
és l’únic d’aquesta índole que s’ha 

conservat de totes les poblacions on va 
triomfar la Germania, la revolta antise-
nyorial més formidable de la història 
valenciana.1

La batalla d’Oriola el 30 d’agost de 1521 
va ser decisiva per dilucidar la sort de la 
revolta. La desfeta militar agermanada 
va obrir una etapa d’impasse, de tensa 
espera, durant els mesos de setembre 
i octubre següents. Les circumstànci-
es de la capitulació de les poblacions 
agermanades del sud del país seran 
molt diverses. València difereix subs-
tancialment del procediment seguit a 
la majoria de viles i ciutats del sud, des 
d’Oriola fi ns a Ontinyent, que capitu-
laran de manera quasi immediata, es-
pantats pels efectes del brutal saqueig 
de la capital de la governació del sud a 
mans de l’exèrcit vencedor, conformat 
majoritàriament per milícies murcianes 
a les ordres del marqués de los Vélez, 
adelantado de Múrcia. 

Malgrat això, bona part dels agerma-
nats no estaven disposats a retre’s tan 
fàcilment, sense condicions. Els ager-
manats d’Albaida, Ontinyent i Penàguila 
trametran el 3 de setembre sengles lle-
tres a Alcoi mitjançant les quals cons-
tatem que encara estava intacte el seu 
esperit combatiu, malgrat el desastre 
d’Oriola. Manifesten clarament la ne-
cessitat de coordinació, la qual havia es-
tat efectiva durant l’existència de la jun-
ta dels Tretze a la ciutat de València, per 
tal d’aconseguir les millor condicions en 
una capitulació que era, per altra banda, 
inevitable. Els missatgers tramesos 
pels síndics de la Germania d’Albaida als 
seus homònims alcoians van exposar 
amargament “la desventura de Oriola” 
i van reclamar cohesió per encarar un 
futur inquietant. És una prova eloqüent 

del desconcert que va provocar la des-
feta entre els agermanats.2

Els casos que millor es coneixen són els 
de les viles reials d’Alcoi i Ontinyent, on 
hi ha referència i s’ha conservat, respec-
tivament, els documents de renúncia a 
la Germania. La renúncia general dels 
agermanats alcoians es va signar el 20 
de setembre.3 La d’Ontinyent va ser an-
terior, el 9 de setembre de 1521, encara 
que durant els quatre mesos següents 
es va produir un degoteig incessant de 
renúncies individuals que s’hi anaven 
sumant al registre general.4  

A l’excepcionalitat del document que 
publiquen ací s’afi geix el gran valor i 
transcendència per a l’estudi de la Ger-
mania ontinyentina, atés que ha estat 
una de les claus de volta que han per-
més realitzar una aproximació socio-
lògica amb una exhaustivitat i en unes 
condicions sense paral·lel al territori 
valencià. 

Algunes de les dades aportades per 
aquest document són essencials per a 
l’estudi de la revolta a Ontinyent, com 
ara i especialment, la data i els detalls 
de la constitució formal de la Germania. 
La Germania es va constituir el 9 de juny 
de 1520, segons acta rebuda pel nota-
ri Pere Olzina, natural de Bocairent. Si 
fem cas a alguns testimonis coetanis, 
per instigació directa d’Esteve Urgellés, 
veí de València però fi ll d’Ontinyent. Ur-
gellés era un dels líders de la facció més 
extremista del moviment agermanat 
a la capital del regne i temps endavant 
arribarà a ser capità general de la Ger-
mania, fi ns la seua mort a Xàtiva, com a 
conseqüència de les greus ferides rebu-
des durant un dels assalts al castell, que 
seria pres fi nalment en juliol de 1521. 
Vicent Peris seria el seu substitut al 
capdavant de les milícies agermanades. 
El document original serà conegut com 
“lo sindicat de la Germania” posterior-
ment: hi ha nombrosos esments en do-
cumentació posterior connexa. Aquest 

Un document excepcional: la renúncia general 
a la Germania d’Ontinyent de 9 de setembre 
de 1521. Estudi i edició
Vicent Terol i Reig

Document de renúncia a la Germania d'Ontinyent. AMO, Cort del justícia 1521

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 2 0 1 4 1



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 2 01 4 2

Un document excepcional: la renúncia general a la Germania d’Ontinyent de 9 de setembre de 1521. Estudi i edició

document que podem considerar “fun-
dacional” de la Germania ontinyentina, 
no s’ha conservat malauradament. Tot i 
això, va servir de base per a la repressió 
posterior: la confecció de les llistes del 
pagament de la composició en 1524 (la 
“tatxa”, un repartiment per quotes indivi-
duals) amb les quals es commutaven els 
delictes i les penes derivats de la parti-
cipació en la revolta. Molts altres ager-
manats van ser condemnats a mort i els 
seus béns van ser confiscats. Els canvis 
en l’estructura de la propietat com a con-
seqüència d’això foren molt significatius 
i és un aspecte de la repressió personal 
molt remarcable en el cas ontinyentí, 
molt ben conegut i estudiat a hores d’ara 
respecte a altres viles i ciutats del regne, 
la majoria val a dir, on la duresa de la re-
pressió reial sols pots ser reconstruïda 
molt parcialment. El notari Pere Olzina 
va proporcionar assessorament legal en 
tot moment a la Germania ontinyentina. 
Això explica que posteriorment haguera 
de fugir a Elx per fugir de la repressió re-
ial i salvar la vida.5

A més a més, la renúncia general que 
editem ara i ací ens forneix dades in-
estimables per a reconstruir l’organit-
zació interna del moviment agermanat: 
formalitzen el document els Tretze sín-
dics del poble i Germania d’Ontinyent, 
dos dels quals corresponien a Agullent. 
Es tractava de la segona de les juntes 
directives escollides pels agermanats, 
allò que es denomina reiteradament a 
la documentació com “els síndics vells 
i novells”. Apareixen també els càrrecs 
militars: el capità Melcior Torró, el co-
ronel i els diversos alferes o portaes-
tendards. 

El document que formalitza la renúncia 
general a la Germania el 9 de setembre 
de 1521 és rubricat per 514 veïns i veïnes 
d’Ontinyent, als quals se sumaren Joan 
Gento, de la Germania de Biar, i Nicolau 
Vila, de Vallada, que també la van signar. 
Ara bé, vint-i-cinc dels signants ja havi-
en formalitzat abans la seua renúncia, 
en abril i maig del mateix any, i ara tan 
sols la ratificaven. Tot i això, hi ha un 
important volum, 237 individus, que no 
van formalitzar ni les renúncies d’abril 
i maig de 1521 ni la renúncia general de 
setembre de 1521.6 Un total de 194 són 

esmentats en el registre de la tatxa 
de la composició, dels quals vint estan 
absents i altres sis han fugit en aquells 
moments, quan corre l’any 1524. Els set-
ze casos restants pertanyen a individus 
confiscats, executats o exceptuats dels 
diversos guiatges o perdons generals. 
Es tracta doncs d’un grup que totalitza 
més de set-cents individus, 710 exac-
tament, que es reconeixen com a ager-
manats en el moment de la rendició, un 
70,6 per cent del total, de l’univers de 
1.005 individus.7 Amb aquestes dades 
completem significativament el conei-
xement de les militàncies i les informa-
cions aportades per altres autors sobre 
el cas d’Ontinyent.8

El document va ser formalitzat de ma-
nera solemne a l’església de Santa Ma-
ria, amb assistència de la major part del 
clergat, com en altres ocasions sem-
blants durant la revolta. Tot i això, l’es-
glésia “agermanada” per antonomàsia 
va ser la de Sant Miquel del Raval. Com 
és ben conegut Sant Miquel era l’advo-
cació dels peraires o mestres fabricants 
de draps i teles de llana. Això explica 
que des de la creació del gremi en 1518 
fora seu de la confraria de l’ofici. Allà es 
van realitzar les reunions i assemblees 
de manera habitual i d’allà partien la 
majoria de ressenyes o alardos militars 
de la Germania ontinyentina. La parti-
cipació dels peraires ontinyentins en la 
Germania va ser massiva.9

L’acte solemne de la renúncia es va 
formalitzar públicament davant les 
úniques autoritats reials que havien 
quedat a la vila durant la fase final de la 
revolta i l’inici de la guerra, a mitjan juny 
del mateix any. La resta havien fugit, 
com ho feren també la majoria dels anti-
agermanats. Es tracta de Bernat Garcia, 
llaurador, un dels lloctinents del justícia, 
i Bertomeu Ferrer, que era el procurador 
fiscal de la corona en la vila.10

Finalment, cal apuntar que el document 
de la renúncia general dels agermanats 
ontinyentins va ser formalitzat per Jau-
me Olzina, notari i escrivà de la cort del 
justícia, encara que no apareix la seua 
identitat explícitament, tan sols s’hi in-
dica: “de mi notari infrascrit, scrivà de 
les Corts de la dita vila”. Es tracta d’una 
de les figures més interessants de la 
revolta. El seu paper va ser clau, des 
de l’exercici de l’escrivania del tribunal 
del cap de Consell, el justícia. La seua 
actuació va resultar transcendental 
per tal que la Germania controlara la 
situació no tan sols als carrers, gràcies 
al desplegament del seu poder militar 
incontestable; també en l’aparell admi-
nistratiu del municipi, fins al punt d’anul-
lar pràcticament qualsevol iniciativa 
de l’oligarquia patrícia antiagermanada 
que controlava el govern del Consell 
municipal des de la creació mateixa de 
la Germania i, sobretot, durant el primer 
semestre de 1521. S’entén així que fóra 
objecte de la repressió reial de manera 
quasi immediata: en desembre de 1522 
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o gran part e del poble de la dita Germa-
nia e adenaments davall scrits de la dita 
vila e carrer de Agullent e de mi notari 
infrascrit, scrivà de les Corts de la dita 
vila, stipulant e rebent per lo interresse 
de la14 dita cesàrea e real magestat del 
dit rey15 nostre e senyor.

En Lloís Johan, sastre;16 Pere Eximeno, 
perayre; Berthomeu Çabater, mollorquí 
(sic); Johan Llàzer, perayre; mestre Jau-
me Ferràndiz, çabater; Anthoni Albert, 
baxador;17 Guaspar Arbuxech, fill de Jo-
han; Johan Arbuxech; Gui\llem/18 Vina-
der, major de dies; Ausiàs Úbeda; Johan 
Selva; Anthoni Revert, tintorer; Jolià 
Ramos; Martí Valls; Nofre Yaguo; Bal-
tassar Sànchiz; Johan Ramos, fill de Jo-
han; Sebastià Arbuxech; Pere Miquó; 
Ginís Figuera; Pere Úbeda, oller, per si e 
per Pere Úbeda, son fill, Johan Úbeda, 
Berthomeu Úbeda, fills seus; Bertho-
meu Torró, fill de Johan; Jaume Gillabert, 
baxador; Berthomeu Donat; Johan Úbe-
da, fill de Nicolau; Berthomeu Monllor; 
Nicolau Úbeda; Llorenç Pasqual; Johan 
Francés, fill de Johan; Ausiàs Morelló; 
Berthomeu Exea; Pere de Déu; Dionís 
March; Guaspar Orqua; Johan Penedés; 
Berthomeu Valls; Francés Llillo; Alfonso 
Plasència; Johan Guarcia, fill d’en Ber-
nat; Pere Traver; Pere Squer; Johan Cor-
reger; Alfonso Llópiz, perayre; Anthoni 
Martí; Miquel Gill;19 Pere Thomàs; Fran-
cés Ferràndiz, perayre; Berthomeu de la 
Llança; Geroni de la Llança; Miquel Tor-
tossa, perayre; Francés Grinyana, jove; 
Johan Bodí //[f. 5r] fill de Belchior; Jau-
me Jornet; Pere Llópiz, llaurador, major; 
Johan Martínez, texidor; Johan Thomàs, 
llaurador; Francés Borredà, barber; Jo-
han de Alborch, calçater; Berthomeu 
Mira; Berthomeu Verdejo, llaurador; 
Lloís Lloret; Bernat Albalat, perayre; 
Pere Gralla; Guaspar Gill, perayre; Do-
mingo Valls, llaurador; Berthomeu Ro-
drigues, perayre; Johan Guimerà, texi-
dor; mestre Alfonso Ferràndiz, sastre; 
Anthoni Cuquó; Miquel Grinyana, menor 
de dies; Johan Yvarç; Pere Sebèlia; Jo-
han Osqua, fill de de Pere; Guillem Do-
nat, fill de Johan; Bernat Arcayna; Ber-
nat Cuquó; Jaume Cuquorella; Jaume 
Morales, major; Johan Golf, fill de Pere; 
Pere Mançano; Belchior Llidó; Ginís Lli-
dó; Miquel Cantavella;20 Vicent Belda; 
Guaspar Arbuxech, perayre; Johan Do-
nat, major; Guerau Ramos, perayre; Jo-

es va materialitzar en la seua depuració 
d’aquest càrrec.11

I una observació final, que per òbvia tan 
sols apuntem: és evident que es tracta 
dels agermanats ontinyentins i dels 
agullentins també, atés que com és ben 
conegut aquest lloc va formar part del 
terme d’Ontinyent fins que es va segre-
gar com a “universitat” en 1585. 

Apèndix documental

1521, setembre 9-1522, gener 6. Esglé-
sia de Santa Maria d’Ontinyent. 

Renúncia formal dels agermanats 
d’Ontinyent a la Germania. 

AMO, CJ 1521, 5ª mà de memorials, f. 
4v-10v.

Die nona september anno a nativitate 
Domini milesimo quinguentesimo XXIº.

En nom de nostre senyor Deu12 redemp-
tor e salvador nostre e de la gloriossís-
sima Verge Maria, mare sua e advocada 
dels peccadors.

Sapien tots quants la present carta e ac-
tes veuran com nosaltres en Johan Llo-
piz, major de dies; Martí Chova; Miquel 

Grinyana; Anthoni Arbuxech, major de 
dies; Johan \Borràç/, llauradors; Anthoni 
Martí, perayre, fill de Anthoni; Nicolau 
Ferrandiz, texidor; Lloís Falcó, baxador; 
mestre Pere de Sant Stevan, cirurgià; 
Geroni Casanova, perayre; Johan Mo-
rató, blanquer; vehints (sic) de la vila de 
Ontinyent e síndichs e elets per lo poble 
de la vila de Ontinyent e en Jaume Porta; 
Pere Sesplugues, menor de dies, vehints 
habitadors del carrer de Agullent, terme 
e contribució de la dita vila de Ontinyent, 
e síndichs e elets per lo poble del dit car-
rer de Agullent, llauradors; per la Germa-
nia e adenament fetes per dits pobles 
en dita vila e carrer de Agullent constitu-
hits síndichs, e Melchior Torró, de la dita 
Germania capità.

E ajustats en la sglésia de Santa Maria13

de la dita vila de Ontinyent parrochial e en 
les cases de les Corts e altres llochs de la 
dita vila, en presència del molt honrat 
en Bernat Garcia, lochtinent de l’honrat 
lo justícia de la vila de Ontinyent per ab-
sència de aquell de la dita vila, e en pre-
sència de l’honrat en Berthomeu Ferrer, 
procurador fiscal en dita vila per la ce-
sàrea e real magestat del rey e senyor 
don Carles, rey de Araguó e del Regne 
de València e de tota Spanya, e de altres 
honrats pròmens e consellers del Con-
sell particular de la dita vila e del poble 

Document de renúncia a la Germania d'Ontinyent. AMO, Cort del justícia 1521
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han Cardós, major; Miquel Casanova, 
llaurador; Andreu Martí, àlias Albalat; 
Berthomeu Calçada; Miquel Castelló; 
Bernat Garcia, texidor; Johan Arbuxech, 
fill de Bernat; mestre Pere Revert, obrer 
de vila; Pere Eximeno, spardenyer; Ber-
nat Candela, vengut de Agres a Onti-
nyent; Domingo Squa (sic), vell; Johan 
Boix; Johan Miró; Geroni Colomer, pe-
rayre; Bernat Penalba, llaurador; Bert-
homeu Guerola; Jaume Sanç, àlias per-
pinyanés; Anthoni Vinader; Miquel 
Guascet; Amador Penalba; Johan Guar-
cia, texidor; Johan Gento, de la Germa-
nia de Biar; Johan Golf, major; Francés 
Gualvany;21 Johan Verdejo; Francés Re-
vert; Johan Nadal, fill de Bernat; Johan 
Mançano, perayre; Thomàs Guascet; 
Berthomeu Fuster, perayre, fill de Joan; 
Pere Belda;22 Johan Tortossa, fill de Ant-
honi; Johan Grinyana; Berthomeu Gue-
rau, fill de Guillem; Johan Franquo, fill de 
Johan; Johan Gualindo; Alonso Guasce-
te, perayre, qui dix que lo y an fet entrar 
en Oriola en dita Germania per força: 
Johan Guascet, treginer; Lloís Guallach; 
Pere Marco; Andreu Sarça; Johan Car-
dós, fill de Johan, menor de dies; Miquel 
Sànchiz, perayre; Alfonso Llòpiz, texi-
dor; Johan Donat, fill de Lloís; Johan 
Franquo, sort; Lloís Mo(n)yós; Johan 
Morales; Johan Cardós, fill de Johan; 
Berthomeu Martí; Melchior Johan, co-
frener; Johan Tortosí; Johan Mestre; 
Guaspar Sànchiz; Lluc Tortossa, texidor; 
Johan Martí, tintorer e perayre; Geroni 
Guascet; Johan Gralla; Llorenç Conqua; 
Johan Mora; Guaspar Llobreguat; Johan 
Miquó; Johan Donat, \fill de Johan/; 
Ginés Cerdà, llaurador; Melchior Guas-
cet; Bertomeu Guerau \fill de Johan/; 
Johan Ferrero, texidor; Bernat Colomer; 
Francés Bodí, major de dies; Lloís Orge-
llés; mestre Jaume \Tortosa/, cofrener; 
Miquel Arbuxech; Berthomeu de Deu, 
carnisser; Miquel Revert; Salvador Llo-
dra, lo mallorquí; Jaume Guerau; Johan 
Navarro, gendre de Exea; Geroni Coquo-
rella; Anthon Bolas; Johan Bolàs e Pere 
Bolàs, fills del dit Anthon Bolàs; Lloís
\Martínez/; Miquel Casanova; Berenguer
Mira; Johan Guascet; Lloís Mira, pilater; 
Andreu Gòmiz, àlias Gralla; Berthomeu 
Morató; Andreu Martí, cathalà, e Fran-
cisco, son fill; Llope Navarro e son fill 
Nofre; Guaspar Guascet; Miquel23 Do-
mènech; Johan Sanç; \Pere/ Barber; 
Berthomeu Fuster, perayre, fill de Joan; 

Pere Belda; Bernat Conter, texidor; Jo-
han Tortosa, fill de Anthoni; Johan [Gri-
nyana] //[f. 5v] Johan Torró; Anthoni Con-
qua; Francés Úbeda; Guaspar 
Doménech; Francí Doménech; Martí 
Thomàs; Miquel Sanç; Nofre Candela; 
Pere Arbuxech, fill de Anthoni; Bernat 
Donat; Gaspar Arbuxech, fill de Miquel; 
Pere Soriano; Geroni Specho; Baltasar 
Osqua; Johan Barber; mestre Pere Guar-
cia, cinter; Jaume Guarcia; Jaume Spec-
ho; Jaume Conqua, major; Bernat Con-
qua; Johan Specho, major; Pere Llàrio; 
Francí Cirera, tintorer; Johan Segrià, fill 
de Berthomeu; Nofre Barberà; Lloís Do-
nat; Miquel Llòpiz; Geroni Osqua, peray-
re; Berenguer Jornet; Johan Ferrero, pe-
rayre; Bernat Miralles; Johan Vidal; 
Johan Coll; Johan Moltó, \vehí de Onti-
nyent/24; Miquel Morales; Pere Coll; Jo-
han Calatayú; Berthomeu Llorenç; Jo-
han Molina; mestre Arnau \Muntanyes/, 
manyan;25 Francés Gualindo, major; Jo-
han Sànchiz, àlias Alvacet; Guerau Ra-
mos; Andreu Penalba; Miquel Penalba; 
Vicent Boix; Bernat Yvarç; Francés Gua-
lindo; Geroni Mançano; Berthomeu Ca-
sanova;26 Miquel Johan, fill de Guaspar 
Osqua; Miquel Guarcia, fill de Francés, 
llaurador; Anthoni Sanç; Miquel Ortís; 
Guaspar Lleonart; Guaspar Andani; Sa-
bastià (sic) Tortossa; Johan Andani; Jo-
han Fonfrida; Baltasar Bodí; Johan Do-
nat, menor, cuynat (sic) de Tortosa; 
Johan Guerola, major de dies; Ginés 
Alonso; Francés Segrià, perayre; Geroni 
Silvestre; Geroni Llàzer; Johan Mar-
tínez, fill de Benito; Guaspar Ram; Guas-
par Mira, perayre; Pere Salvador, fill de 
Pere; Johan Salvador, fill de Pere; Ant-
honi Roqua; Johan Calatayú; Perot Sal-
vador, fill de Pere; Johan Riello; Lloís Ya-
guo, fill de Francés; Guaspar Cardós27; 
Pere Arbuxech, fill de Johan, quondam, 
pilater; Lloís Insa; Johan Monçó; Johan 
Solbes, fill del discret en Pere Solbes, 
notari de Albayda; e Geroni Casanova, 
de Agullent; Pere Bas, major de dies; 
Anthoni Monçó, perayre; Benito Mar-
tínez; Miquel Tortossa, fill de Johan; 
Francés Çabater, perayre; Esteve Fa-
gundo; Berthomeu Sanç, Jaume Sanç, 
spassés; Jaume Claver; Anthoni Tortos-
sa, fill de Anthoni; Miquel Cerdà, fill de 
Ramon; Johan Mo(n)yós, llaurador; Jau-
me Llillo, perayre; Johan Guarcia, fill de 
Miquel; Miquel Martí, pastor; Bertho-
meu Donat, major; Johan Úbeda, fill de 

Francés; na Llucrèssia, muller de Bert-
homeu Fonfrida, quondam e son fill [ ] 
Fonfrida, menor de vint anys; Johan Fe-
brer, fill de Anthoni; na Johana muller 
quondam de Baltasar Guarcia, \vellu-
ter/; na Lloïssa, muller quondam de 
Guaspar Osqua e Osqua, son fill, menor 
de vint anys; na Johana, muller quondam 
in primis nupciis de Johan Segrià, ferrer, 
et in secundis d’en Johan Blasquo, pe-
rayre;28 Anthoni Penalba; Berthomeu 
Porta; Bernat Martí; Johan Pla, de Al-
bayda, vengut <a> Agullent; Andreu 
Martí e Berthomeu Penalba e Jaume del 
Pla e Johan Gill, major, e Johan Macip e 
Ginís Spí e Johan Penalba; Anthoni Thor-
mo, fill de Ramon; Alfonso Ferràndiz, fill 
de Alfonso, sastre; Pere Thormo; Miquel 
Carbonell; Anthoni Solbes; Pere Solbes, 
fill de Johan; Johan Jordà, de Agullent; 
Anthoni Tortossa; Nicolau //[f. 6r] Vidal; 
Simó Martí, fill de Johan; Geroni Exea; 
Berenguer Mollà; Vicent Mollà, son fill;29

Johan Jolià, fill de Pere; Berthomeu Spí, 
del carrer de Agullent; Miquel Casano-
va, fill de Miquel; Johan Solbes, fill de 
Pere, e Gaspar Solbes, fills de Pere Sol-
bes, de dit lloch de Agullent \tots/; Ra-
mon de Deu; Johan Solbes e Johan Sol-
bes, son fill; Jaume Exea; Jaume Mollà, 
menor de dies; Berthomeu Carbonell; 
Johan Gill, menor; Francés Exea, fill de 
Francés, quondam, de Agullent \tots/; 
Gracià Solbes e la dona na Margualida, 
muller d’en Jaume Miquó, quondam, e la 
dona na [Anna(?)], muller d’en Francés 
Llura, quondam, en segones núpcies; 
Loís Casanova e Berthomeu Casanova, 
germans, del carrer de Agullén habita-
dors; Martí de Plassència; Pau Coquore-
lla; Pere Spejo, fill de Johan; Lloís Verdú; 
Cristòfol Solbes, moliner; en Bernat Na-
dal, vehí de Ontinyent, perayre; en Ber-
thomeu Segrià; en Lloís Caro, fill de Lloís;
en Geroni Tortossa; Johan Andinar; en 
Sabastià Coquorella; Johan Revert, fill 
de Ramon e Jaume Nadal, fill d’en Gos-
tantí Nadal e en Johan Tortosí, sastre, 
menor de dies, e Martí Vidal, misatgé, e 
Berthomeu Fortuyno (sic), llaurador; 
Berenguer Casanova; Johan Spí, major 
de dies, de Agullent; Geroni Reig, de 
Agres natural; Bernat30 Miquó qui habi-
ta en lo carrer de Agullent; Johan Mora-
les, fill de Joan; Pere Correger; Bernat 
Febrer; en Bernat Pont; Vicent Valls, 
vengut de Alcoy; Lloís Donat, fill de Jo-
han, de la Porta Nova; na Catharina, mu-
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ller quondam d’en Guistart Arbuxech; 
Belchior Boix e Bernabeu Thomàs; Jau-
me Mançano; Ramon Revert; en Francés 
Guarcia, àlias dels Bous, fill de Miquel; 
en Jaume Mollà; Anthoni Jolià e Johan 
Carbonell, de Agullén; Pere \Cubelles/;31

Damià Martínez; Johan Thomàs, lo Pin-
ter;32 Bernat Argent; Jaumot Guerau, fill 
de Nicolau; Alfonso Ramos; en Pere Se-
grià, llaurador; Berthomeu \Ramos/ fill 
de Jol·lià; Berthomeu Candela, menor33

de dies, vengut de Agres; Salvador Be-
neyto; Berthomeu Colomer, major de 
dies, perayre; Berthomeu Fonfrida; Ni-
colau Vila, de Vallada; Berthomeu Car-
dós, perayre, fill de Johan; Francés Fal-
quó, perayre; Matheu Reyo, texidor; 
Garcia Alpera; Berthomeu Alpera; Bert-
homeu Traver; Martí Úbeda; Geroni Do-
nat, fill de Guillem Donat; Johan Fran-
quo, fill de Berthomeu; Johan Ferrer, fill 
de Berthomeu; Miquel Castelló, vengut 
de Banyeres; Andreu Monllor; Johan Co-
lomer; Diego Llòpiz; Miquel Monllor; 
Pere Pasqual; Lloís Merí; Pere Merí, del 
cap del Raval; Anthoni Bodí; Miquel So-
riano; Guaspar Rodrigo, fill de Johan; 
Bernat Rafalls; Martí Va<n>yon; Pere 
Albalat, fill de Bernat; Martí Martínez, 
fill de Benito; Guosçalbo de Guix, peray-
re; Geroni de Deu e Anthoni Llorenç; Jo-
han Cirera, fill de Matheu, quondam; Jo-
han Franquo, fill de Johan; Alfonso 
Vallvert; Pere Crespo e Martí Exímenez, 
llauradós //[f. 6v] de Ontinyent; Johan 
Moya e Johan Fuster, fill de Johan; Pere 
Aragonés; Jaume Guascet e Berthomeu 
Cerdà, fill de Ramon; Andreu Cabrera e 
Guarcia Bodí, fill de Baltassar Bodí; Ber-
thomeu Franquo, fill de Berthomeu; 
Joan Rodrigo, del cap del Raval; Pere 
Cerdà, fill de Ramon; Francés Yago, ma-
jor de dies e Johan, son fill, menor de 
vint anys; Pere Insa; Andreu Insa, menor 
de dies e Johan Insa, germans;34 Johan 
Donat, fill de Bernat; Berthomeu Mora-
les, fill de Jaume, menor de dies, vehí de 
Ontinyent; Berthomeu Donat, fill de 
Bernat Donat; Johan Monyós, menor de 
dies; Jaume Revert, llaurador; Guaspar 
Martínez, fill de Pasqual Martínez; Lloís 
Gizbert, flaçader; Berthomeu Salvador, 
perayre; Berthomeu Guarcia, treginer, 
fill de Johan; Gaspar Gallach; Bertho-
meu Salvador \menor/ de dies, perayre; 
Francés Gizbert, flaçader, vehins de On-
tinyent; Ginís Garcia, fill quondam de 

Guarcia Sànchiz; Berthomeu \Yaguo/, 
fill de Francés; Johan Yago, fill del dit en 
Francés Yago; en Miquel Penalba, fill de 
Andreu Penalba; Johan Garcia, llaurador, 
fill de Berthomeu, e Miquel, son fill, e 
Anthoni Jornet, vehins de Ontinyent; Jo-
han Llòpiz, fill de Berthomeu; Andrés 
Garcia, fuster; Johan Correger, fill de 
Berthomeu; Baltasar Gascet, major, e 
Baltasar Gascet, menor, e Guaspar Úbe-
da, fill de Francés, perayres; Lloís Salva-
dor; Miquel Mèliz, \ferrer/; Pere Carpí, 
perayre, de Ontinyent; Lloís Salvador, 
fill de Lloís, texidor; Francisco de Tore-
quemada, sastre; Perot Llorenç, fill de 
Jaume Ferri, de la muller de Andreu Llo-
renç e Janot Salvador, fill de Berthomeu 
Salvador; mestre Anthoni Morelló, sas-
tre; Pere Cerdà, moliner; Lloís Martí, fill 
de Anthoni Martí; Jaume Morales, me-
nor de dies; Bernat Franquo, fill de Jo-
han; Anthoni Bellido; Johan Viciano; 
Cristòfol Jornet; Alfonso Revert; Johan 
Rodrigo \àlias Eximeno/; Berthomeu 
Arbuxech, fill de Anthoni; Gaspar Cuquó; 
Berthomeu Caro, flaçader; Johan Alba-
lat, perayre; Jaume Caldes35 \menor de 
dies/; Anthoni Fuster, llaurador; Guas-
par Guacet, llaurador e zaboner; e Pere 
Thomàs, fill de Martí Thomàs, de Onti-
nyent vehins; Miquel Conca, ferrer, de 
Ontinyent vehí.36

AÇenents e considerants nosaltres, 
dits síndichs e capitans, axí de Onti-
nyent com del carrer de Agullent e po-
ble desús dit de Germania, lo dit nostre 
adenament e Germania fet e rebut per 
lo honorable e discret en Pere Olzina, 
notari, a tres de juny any mil cinch-cents 
e vint37 sia stat entre nosaltres e se sia 
efectuat fins en lo present dia de huy. 

E vent e sabent que la voluntat de la ce-
sàrea e real magestat del rey e senyor 
don Carles, rey de Aragó e de València, 
no té en bé lo que ab ses letres se diu 
havia atorguat a la ciutat e Regne de 
València, ans vol sa magestat que lo 
que·s diu haver atorguat sia huy deffet, 
cassat, irrit e anul·lat e mostra’s prime-
rament ab una lletra e crehença per sa 
magestat donada al magnífich //[f. 7r] 
en Johan Gonsalbes, secretari de sa 
magestat, per a que·ll a XXIII del mes de 
abril propassat e any present splicada 
als honrats Tretze del Poble de la ciutat 
de València e a huyt persones altres, per 

lo dit poble elets per a negociar e trac-
tar ab lo dit38 secretari, la qual dita cre-
hença contenia en effecte que lo poble 
de València e de tot lo regne fessen e 
efectuassen cinch coses en la dita cre-
hença nomenades e expresades: la una 
de les quals mana que lo dit adenament 
e Germania de la dita ciutat e Regne de 
València se desfés. 

E los dits Tretze e huyt persones altres 
e síndichs de la dita ciutat de València 
tàcitament an tengut la dita crehença 
en si, sens fer-ne rahó ni demostració 
alguna a les altres ciutats e viles reals 
e pobles de Germania de aquelles e del 
dit regne, per la qual rahó dites ciutats e 
viles no an tengut notícia clara de la vo-
luntat de sa magestat. 

En aprés, los dits Tretze e síndichs de 
la dita ciutat e Germania de aquella, te-
nint en si la sabuderia e visura de la dita 
crehença, a trenta de juliol propassat, 
fermaren acte de renunciació e compli-
ren totes aquelles cinch coses que sa 
magestat manava.

Les quals són aquestes, solament les 
dos que tocarien a les altres ciutats e 
viles reals del dit regne fora València 
són aquestes: que llexassen banderes, 
atabals o tambors, insignies de Germa-
nia e que les possasen en casa comuna 
de confraries e que allí les tinguessen 
tancades e que les claus de aquelles 
tinguessen los regidós de aquelles 
dites viles e ciutats; e axí mateix que 
renuciassen (sic) als Tretze e síndichs 
e nom de aquells. E com les tres coses 
de tornar los drets al loch, llevar les gra-
malles als jurats e fer venir lo vissorey 
en València tocassen a la dita ciutat. E 
com los damunt dits Tretze e síndichs 
de la dita ciutat no hajen donat notícia 
a les ciutats (e) viles reals del dit regne 
per effectuar e possar en effecte lo que 
sa magestat manava no és stat fet lo 
que la dita ciutat, Tretze e síndichs de 
aquella és e són en gran culpa per de-
tenir les damunt dites coses39 occultes 
e amagades. E les ciutats e viles reals 
del dit regne de València no tenir cul-
pa. E ara per mostrar la nostra disculpa 
e per effectuar lo que dita cessàrea e 
real magestat mana, scientment e de 
bon grat, nosaltres dits síndichs, axí de 
la dita vila com del carrer de Agullén, e 
dit Melchior Torró, com a capità; los de-
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susdits tots del poble e de la Germania 
e adenament desusdit, constituhits en 
presència del dit honorable lloctinent 
de justícia e del dit procurador fiscal del 
dit molt alt senyor rey en dita vila per no 
haver-hi altres officials de sa magestat 
e dels consellés e pròmens del dit Con-
sell e honrades persones, acceptans per 
sa magestat. 

Renunciam tots, dits síndichs e capità, 
a qualsevol poder que per lo dit poble e 
pobles nos sia donat ab lo dit sindicat o 
sindicats rebuts per dit notari e notaris 
e a tots altres actes e poders e a tot lo 
contengut en dits //[f. 7v] contractes de 
sindicats e poders e al nom de síndichs 
e a qualsevol e totes negociacions inde
fetes en virtut de dits sindicats e altres. 
E que de huy avant no u volem ussar sinò 
star a tota obediència de la dita mages-
tat real e de sos officials e tornarien les 
banderes e atabals e tanbors e insignies 
e armes de camp si no se són perdudes 
en la batalla e camp de Oriola. 

E nosaltres tots los damunt dits pobles 
de la Germania e Germanies axí de On-
tinyent com del carrer de Agullent e la 
major part renunciam axí mateix, com los 
dits síndichs an renunciat, de bon grat e 
certa sciència. E encara com a particu-
lars persones no dexarem nosaltres e los 
qui són stats síndichs e capità de servir a 
la real magestat e a sos reals officials e al 
dit poble en les coses que deurem quant 
manat nos serà, en servey de la prefata e 
cesàrea e real magestat per benifici de 
pau e repós de la cosa pública e cascú 
en son nom propi pendrà los treballs que 
deurà pendre. De les quals requeriren al 
notari rebedor, scriva infrascrit, ne rebés 
acte e actes e cartes públiques.  

Presents testimonis foren a la publica-
ció de la dita renunciació lo venerable 
mossén Lloís Blasquo, prevere e plebà 
de la dita sglésia de Santa Maria; mos-
sén Johan Marí, prevere \pus jove/, 
Jaume Yaguo, habitadors de la vila de 
Ontinyent, feta en dit kalendari de nou 
de setembre dessús dit any.

E les renunciacions fetes per alguns en 
diversos llochs axí com en les cords de 
la dita vila en diverses kalendaris, ço és:

Renúncia \de/ Alonso Guassete, peray-
re, qui dix que lo y feren entrar en dita 
Germania per força en Oriola, hon ha-

bitava; e Johan Guasset, treginer; Lloís 
Guallach, perayre; Pere Marquo; Andreu 
Sarça; Johan Cardós, fill de Johan; Mi-
quel Sànchiz, perayre; Alfonso Llòpiz, 
perayre; Johan Donat, fill de Lloís Donat, 
quondam, perayre, a deu de setembre 
dit any mil cinch-cents vint-e-hu. Testi-
monis: Johan Guarcia, fill de Berthomeu, 
e Johan Martí, fill de Lloís.

Dits dia e any renuncià a la dita Germa-
nia e adenament Johan Franquo, fill de 
Domingo. Testimonis: Pere Mançano e 
Lloís monyoz.

Dictis die et anno renuncià a la dita 
Germania e adenament Lloís Monyoz, 
perayre. Testimonis: Johan Martí, fill de 
Lloís, e Johan Franquo, fill de Domingo.

Dictis die et anno renuncià a la dita 
Germania e adenament Johan Morales. 
Testimonis: Domingo Osqua, pus vell, e 
Francesch Revert.

Dictis die et anno renuncià Johan Car-
dós, pus vell, a la dita Germania e adena-
ment. Testes proxime dicti.

Die40 decima septembris anni predicti 
renuncià a la dita Germania na Llucrècia, 
muller quondam de Berthomeu Fonfri-
da, per sí e per [ ] fill seu, menor de dies, 
qui dix \que no sap perquè/ que·ls havi-
en scrit en dita Germania. Testimonis: 
Miquel Pallarés, major de dies, e Jacme 
Guàlbiz, de Ontinyent.

Dicta die Xª septembris renuncià na 
Lloïsa, muller quondam de Guaspar Os-
qua in secundis nupcis, a la dita Germa-
nia. Testes proxime dicti. 

Dicta die Xª septembris anni predicti 
millessimi quingentessimi XXI renuncià 
a la dita Germania Johan Febrer, fill de 
Anthoni. Testimonis: Anthoni Martí, pus 
jove, e Johan Borraç.

Dicta die X41 septembris anni predicti 
renunciaren na Johana Segrià, muller in 
secundis nupcis de Johan Blasquo et in 
primis de Johan Segrià, ferrer; e Joha-
na, sa filla, muller quondam de Baltasar 
Guarcia, velluter. Testimonis: Anthoni 
Mestre e Berthomeu Llorenç.

Die predicta decima septembris anni 
predicti renuncià a la dita Germania 
Martí de Plassència, major de dies. Tes-
timonis: en Pere Roqua e Anthoni Con-
qua, de Ontinyent.

Die predicta Xª septembris anni predicti 
renuncià a la dita Germania en Pau Coquo-
rella. Testimonis Johan Osqua, fill de Pere, 
e Miquel Pallarés, major, de Ontinyent.

Dicta die Xª septembris predicti anni 
renuncià a la dita Germania Pere Spexo, 
fill de Johan Spexo. Testimonis: en Be-
renguer Antist e Pere Miquó. 

Dicta die decima septembris anni pre-
dicti renuncià a la dita Germania //[f. 8r] 
Guaspar Ram, perayre. Testimonis: Ge-
roni Cassanova e Berthomeu Martí, jove.

\Renuncià/ Pere Salvador, fill de Pere, 
pus jove; Johan Salvador; Guaspar Mira; 
Anthoni Roqua \a la dita Germania/. 
Testimonis: Johan Sànchiz e Francesch 
Revet. Renunciaren a la dita Germania 
dits dia e any de deu de setembre any d 
vint-e-hu. 
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Dicta die renuncià a la dita Germania 
Pere Salvador, fill de Pere, major de 
dies. Testimonis los propdits.

Dicta die decima septembris dicti anni 
renuncià a la dita Germania Johan Ca-
latayú. Testimonis: Noffre Yaguo e Jo-
hanot Martí, fill de Miquel.

Dictis die et anno renuncià a la dita Ger-
mania Johan Riello. Testimonis: Johan 
[Mar]ti, fill de Lloís, e Johan Morales.

Dicta die decima septembris dicti anni 
renuncià a la dita Germania Lloís Yaguo, 
fill de Francesch. Testimonis: Guaspar 
Cardós e Berthomeu Revert, texidor.

Dictis die et anno renuncià a la dita Ger-
mania Guaspar Cardós. Testimonis: Lloís 
Yaguó e Berthomeu Revert, texidor.

Dicta die decima septembris predic-
ti anni renunciaren a la dita Germania 
Pere Arbuxech, pilater, fill de Johan, e 
Lloís Insa, fill de Lloís. Testimonis: Johan 
Moya, treginer, e Geroni Llàzer.

[Predic]tis die et anno renuncià a la dita 
Germania Johan Monçó. Testimonis: Jo-
han Llòpiz, pus jove, e Matheu Martí, de 
dies menor.

Iam dictis die et anno Xª septembris 
renuncià42 Johan Solbes, fill del discret 
en Pere Solbes, de Albayda natural, ha-
bitador de Agullent. Testimonis: en Be-
renguer Antist e Jacme Claver.

Iam dictis die et anno Xª septembris 
renunciaren Jacme Porta e Pere Zes-
plugues, síndichs del poble del carrer de 
Agullent, terme de Ontinyent, a la dita 
Germania, sindicats e nom de síndichs 
e [a tots] los actes que ha fet dits noms. 
Testimonis: los propdits en Berenguer 
Antist e Jacme [Claver]. 

Dicta die renuncià a la dita Germania 
Pere Bas, major de dies. Testimonis \
proxime dicti/.

Dicta die Xª septembris predicti anni 
renuncià Anthoni Monçó, perayre. Tes-
timonis: en Lloís Guarcia e Johan Mar-
tínez, llaurador.

Dicta die renuncià Benito Martínez a la 
dita Germania. Testimonis: Lloís Guarcia 
e Geroni Rovira, de Ontinyent habitadors.

Dicta die renuncià a la dita Germania 
Miquel Tortosa, fill de Johan. Testimonis: 
Johan Úbeda e Johan Calatayú, ostaler.

Dicta die renuncià a la dita Germania Fran-
cesch Zabater e Stheve Fagundo. Testimo-
nis: Lloís Guerau e Johan de Borga.

Dicta die et anno predicto renunciaren a 
la dita Germania Berthomeu Sanç e Jo-
han Sanç, germans, spassés. Testimonis: 
Jacme Claver e Noffre Claver, son fill. 

Dicta die renuncià a la dita Germania Jac-
me Claver, dessusdit. Testimonis: Bert-
homeu Sanç e Jacme Sanç, spassés.

Die undecima septembris anni predicti 
renuncià a la dita Germania Anthoni Tor-
tossa, fill de Anthoni, e Miquel Cerdà, fill 
de Ramon. Testimonis: Anthoni Tortosa, 
major, e Miquel Sanyent.

Dicta die XIª septembris renuncià a la 
dita Germania Johan Monyoz, llaurador. 
Testimonis: Miquel Sanyent e Johan pe-
nalba, de Agullent.

Dicta die XIª septembris anni predicti 
renuncià a la dita Germania e adena-
ments Jacme Lledó. Testimonis: Johan 
Pérez, carceller e Miquel Sanyent. 

Dicta die renuncià a la dita Germania e 
adenament Johan Guarcia, fill de43 Miquel. 

Dicta die renuncià a la dita Germania e 
adenament Miquel Martí, pastor. Tes-
timonis: Johan Ezpí, perayre, e Bernat 
Muntaner, de Agullent habitadors.

Dicta die XI septembris anni predicti re-
nuncià a la dita Germania Berthomeu Do-
nat, major de dies. Testimonis: Johan Ca-
latayú, ostaler, e Johan Pérez, carceller.

Dicta die XIª septembris renuncià Johan 
Úbeda, fill de Francesch. Testimonis: 
Pere Puerto e Johan Mançano.

Dicta die XIª septembris anni predicti 
renunciaren a la dita Germania e adena-
ment Anthoni Penalba; Berthomeu Por-
ta; Bernat Martí; Johan Pla, de Albayda 
vengut al lloch de Agullent; Andreu Mar-
tí; Berthomeu Penalba e Jacme del Pla; 
Johan Gil, major de dies; Johan Macip 
e Ginís Ezpí \de Agullent/. Testimonis: 
Johan Calatayú, ostaler, e Johan Chivellí.

Dicta die XIª septembris renunciaren 
a la dita Germania Johan Penalba; Ant-
honi Thormo, fill de Ramon; Alfonso 
Ferràndiz, fill de Alfonso; Pere Thormo; 
Miquel Carbonell,44 Anthoni Solbes; 
Pere Solbes, fill de Johan; Johan Jordà, 
de Agullent. Testimonis: Miquel Gil, pe-
rayre, Johan Monyoz, \de Ontinyent/.

Dicta die XIª septembris predicti anni 
renunciaren Anthoni Tortossa, Nicolau 
Vidal, Simó Martí, fill de Johan, e Geroni 
Exea. Testimonis: Johan Calatayú e Pere 
Botet.

Dicta die XIª septembris anni predicti 
renunciaren Berenguer \Mollà e Vicent 
Mollà, son fill/,45 e Berthomeu Ezpí, \
Bernat Muntaner, Johan Jollià, fill de 
Pere/ del carrer de Agullent. Testimo-
nis: Johan Calatayú, ostaler, e Johan 
Pérez, carceller.

Dictis die et anno et predictis renuncià 
Miquel Cassanova, fill de Miquel, de 
Agullent. Testimonis: lo dit Johan Cala-
tayú, ostal·ler, e Johan Mançano.

[Dictis] die et anno renunciaren Johan 
Solbes, fill de Pere; Guaspar Solbes, fill 
del dit Pere, \de Agullent/. Testimonis: 
Johan Arbuxech, fill de Guillem, e Johan 
Pérez, carceller.

Predictis die et anno renunciaren a la 
Germania Ramon de Déu; Johan Solbes, 
\llaurador/, e Johan Solbes, fuster, son 
fill, \de Agullent/. Testimonis: lo vene-
rable mossén Blasquo, plebà, e Johan 
Pérez, carceller.46 

Dictis die et anno XIª septembris re-
nunciaren Jacme Exea, Jacme Mollà, \de 
Agullent/, menor de dies a la dita Ger-
mania e adenament. \Testimonis: Jol·lià 
Ramos e lo [...]/.

Iam dictis die et //[f. 8v] (sic) xiª sep-
tembris renuncià47 a la Germania Bert-
homeu Carbonell, de Agullent, e adena-
ment (sic). Testes proxime dictis.

Dictis die et anno XIª septembris anni 
predicti renuncià Johan Gil, menor de 
dies, de Agullent. Testimonis: Johan Fe-
brer, fill de Francesch, e Johan Borraç, 
de Ontinyent habitadors.

Dictis die et anno renuncià Francesch 
Exea, fill de Francesch, de Agullent, 
quondam. Testimonis: Anthoni Martí, 
menor de dies, e Johan Calatayú, ostal-
ler, vehins de Ontinyent.

Sepedentis die et anno renunciaren 
Berthomeu Cassanova e Lloís Cass-
sanova, germans, de Agullent, a la dita 
Germania. Testimonis: Perot Soriano e 
Johan Chivellí.

Die quartadecima septembris anni pre-
dicti renuncià a la Germania e adenament 
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Lloís Verdú. Testimonis: Noffre Claver e 
Johan Arbuxech, fill de Berthomeu.

Predicta die XIIII septembris anni pre-
dicti renuncià a la Germania Cristòfol 
Solbes, treginer de molins. Testimo-
nis: Jacme Yaguo, fill de Jacme, e Johan 
Pérez, carceller.

Predicta die XIIII septembris dicti anni 
renuncià en Bernat Nadal a la dita Ger-
mania e adenament. Testimonis: Pere 
Guarriguós e Miquel Llario de Ontinyent 
habitadors.

Die llune sextadecima septembris anni 
predicti renuncià a cautela uberior Ber-
thomeu Segrià a la dita Germania com 
ja hagués renunciat quant se llegiren les 
lletres de la cessàrea e real magestat 
en la sglésia de Santa Maria de la dita 
vila. Testimonis: Berthomeu Valls e Jo-
han Cormell, pedrapiquer.

Dicta die XVI septembris dicti anni 
renuncià Lloís Caro,48 fill de Lloís. Tes-
timonis: Bernat Candela, vengut de 
Agres, e Amador Penalba, habitadors 
de Ontinyent.

Die decima decimaseptima (sic) sep-
tembris anni predicti renuncià Geroni 
Tortossa a la Germania e adenament. 
Testimonis: Johan Ma(n)çano e Johan 
Pérez, carceller.

Dicta die XVIIª septembris anni predicti 
renuncià a la Germania Johan Andinar. 
Testimonis: Pedro Rossell, porter de Va-
lència, e Francesch Llillo, fuster. 

Die XXª septembris predicti anni m d 
XXI renuncià a la Germania e adena-
ment Sebastià Coquorella.49 Testimo-
nis: Francesch Bodí, fill de Berthomeu, e 
Anthoni Guolf. 

Die XXª septembris anni predicti renun-
cià a la Germania dessusdita Johan Tor-
tossí, sastre, pus vell, e Martí Vidal, de 
Ontinyent habitador e misatgé. Testi-
monis: Anthoni Bodí, lloguater, e Jacme 
Claver, perayre.

Dicta die XXª septembris anni predicti 
renuncià a la Germania Johan Revert, fill 
de Ramon, e Jacme Nadal, fill de Guos-
tantí Nadal. Testimonis: Francesch Bodí, 
fill de Berthomeu, e Pere Bodí.

Dicta die XXIIIIª septembris anni pre-
dicti millessimi quingentessimi XXI re-
nuncià a la Germania Berthomeu Fortu-

nyo, llaurador. Testimonis: Lloís Guerau 
e Berthomeu Torró, fill de Johan.

Dicta die XXIIIIª septembris predicti 
anni predicti (sic) renuncià Berenguer 
Cassanova a la dita Germania. Testi-
monis: Johan Donat, fill de Guillem de la 
Porta Nova e e (sic) Pere Calçada.

Die XXVª septembris renuncià a la Ger-
mania Johan Ezpí, llaurador, major de dies, 
de Agullent. Testimonis: Miquel Grinyana, 
\jove/, e Pere de Déu, de Ontinyent.

Die XXVIª septembris anni predicti re-
nuncià a la Germania Geroni Reig, ven-
gut de Agres. Testimonis: Johan Mança-
no e Johan Pérez, carceller.

Die XXVIIIIª septembris anni quingen-
tessimi XXI renuncià \a dita/ Germania 
Bernat Miquó, de Agullent habitador 
e vengut de Albayda, e a l’adenament. 
Testimonis: en Baltasar Olzina e Bernat 
Carbó, de Ontinyent habitadors.

Die trigessima septembris anni predicti 
milessimi quingentessimi XXI renuncià
Pere Segrià a la Germania e adenament. 
Testimonis: Bernat Arcayna e Johan 
Moya, treginer, de Ontinyent.

Dicta die trigessima septembris milessi-
mi quingentessimi XXI renuncià a la Ger-
mania Berthomeu Ramos, fill de Jol·lià. 
Testimonis: en Lloís Guarcia e Martí Vidal.

Dicta die XXXª septembris anni predic-
ti renuncià Berthomeu Candela, menor 
de dies, de Ontinyent, vengut de Agres. 
Testimonis: Francesch Bodí e Anthoni 
Daroqua, vehins de Ontinyent.

Die prima octobris anni predicti re-
nuncià a la Germania Johan Morales, 

fill de Johan. Testimonis: Johan Febrer, 
fill de Anthoni, e Lloís Caro, perayre, 
de Ontinyent.

Dicta die prima octobris renuncià a la 
Germania Pere Correger, llaurador, per-
què dix lo an menazat. Testimonis: Ber-
nat Febrer e Johan Selva.

Dicta die renuncia a la Germania Bernat 
Febrer, llaurador, perquè dix lo y an scrit 
e ell no y sabia res. Testimonis Johan 
Selva e Pere Correger, dessusdit.

Dicta die prima octobris //[f. 9r] anni mi-
llessimi quingentessimi vigessimoprimi 
renuncià a la Germania Bernat Pont per-
què dix que lo y feren entrar per força. 
Testimonis: Johan Mestre e Anthoni Pe-
nalba, de Agullent.

Dicta die prima octobris \renuncià a la 
dita Germania/ Vicent Valls, vengut de 
Alcoy. Testimonis: Anthoni Penalba e 
Johan Tortossa, treginer, de Agullent 
habitadors.

Dicta die prima octobris renuncià a la Ger-
mania Lloís Sanç, de Agullent habitador. 
Testimonis: Anthoni Penalba, de Agullent, 
e Johan Moya, treginer de Ontinyent.

Dicta die prima octobris anni predicti re-
nuncià a la Germania Ausiàs Thormo, de 
Agullent. Testimonis: Anthoni Salvador, 
de Ontinyent, e Lloís Sanç, de Agullent.

Dicta die prima octobris anni predicti 
renuncià (a la) Germania Johan Moya, 
treginer, de Ontinyent vehí. Testimonis: 
Lloís Sanç, de Agullent habitador, e Ant-
honi Salvador, de Ontinyent.

Dicta die prima octobris anni predicti 
renunciaren Johan Mira, texidor; Bert-
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homeu Guomiz, perayre; Johan Vanyon, 
perayre; Johan Úbeda e Berthomeu Exi-
meno, texidor, vehins de Ontinyent, a la 
dita Germania. Testimonis: Pere Coll e 
Guaspar Osqua, texidor. 

Sepedenta die prima octobris anni predic-
ti renunciaren a la dita Germania Pasqual 
Mora; Miquel Guallach, texidor. Testimo-
nis: Johan Monçó, perayre, e Perot Johan 
Massades, forner, habitant en Ontinyent. 

Predicta die primia octobris anni milles-
simi quingentessimi XXI renuncià a la 
Germania Lloís Donat, fill de Johan de la 
Porta Nova. Testimonis: Anthoni Mestre 
e Johan Pérez, carceller, de Ontinyent.

Dicta die prima octobris anni predicti na 
Catherina, muller de Guiscart Arbuxech 
renuncià a la dita Germania e dix que hi 
era entrada per força e la menasaren. 
Testimonis: Bernat Colomer, Johan Fer-
rer, fill de Berthomeu.

Predicta die prima octobris anni predic-
ti renuncià a la Germania Belchior (sic) 
Boix. Testimonis: Bernabeu Thomàs e 
Pere Mançano, de Ontinyent.

Iam dicta die et eadem die prima oc-
tobris anni predicti renuncià a la dita 
Germania Bernabeu Thomàs. Testimo-
nis: Pere Mançano e Johan Boix.

Dicta etiam prima octobris anni pre-
dicti renuncià a la dita Germania Jacme 
Mançano. Testimonis: Baltasar50 Bodí e 
Johan Boix.

Die secunda octobris predicti anni mi-
llessimi quingentessimi XXI renuncià a 
la Germania Ramon Revert. Testimonis: 
Miquel Guarcia, del dels bous, e Alfonso 
Plassència, vehí de Ontinyent.

Propedicta die secunda octobris pre-
dicti anni renuncià Francesch Guarcia 
del dels bous, fill de Miquel. Testimonis: 
en Lloís Guarcia e Ginís Bodí.

Dicta die secunda octobris anni predicti 
renunciaren a la Germania Jacme Mo-
llà, Anthoni Jol·lià e Johan Carbonell, de 
Agullent habitadós. Testimonis: Johan 
Febrer, fill de Anthoni, e Jacme Coquo-
rella, de Ontinyent vehins.

Dicta die secunda octobris anni predicti 
renuncià a la dita Germania Pere Cubelles 
e Damià Martínez, de Ontinyent. Testimo-
nis: Jacme Coquorella e Johan Febrer, fill 
de Anthoni, \de Ontinyent vehins/.

Sepedenta die secunda octobris renuncià 
a la dita Germania Johan Thomàs,51 pinter. 
Testimonis: Pere Salvador, perayre, me-
nor de dies, e Johan Pérez, carceller.

Sepodenta (sic) die secunda octobris 
anni predicti renuncià a la Germania 
Jacmot Guerau, fill de Nicolau. Testimo-
nis: Ginís Cervera, de Ontinyent, e Bert-
homeu Verdeio, vehí de dita vila.

Iam dicta die secunda octobris anni 
predicti renuncià a la Germania Alfonso 
Ramos. Testimonis Francesch Bodí, fill 
de Berthomeu, e Pere Bodí, llauradós de 
Ontinyent habitadós.

Die sexta octobris anni millessimi quin-
gentessimi XXI renunciaren a la Ger-
mania //[f. 9v] dessusdita e adenament 
Johan Cirera, fill de Matheu, e Johan 
Franquo, fill de Johan. Testimonis: Jac-
me Yaguo, pus vell, e Pere Guarriguós, 
de Ontinyent.

Dicta die sexta octobris predicti M D 
XXI renuncià a la Germania Alfonso 
Vallvert. Testimonis Johan Yaguo, de 
Alberta, e Miquel Llàrio, habitadors de 
Ontinyent.

Die septima octobris anni predicti mi-
llessimi quingentessimi XXI renuncià a 
la Germania Pere Crespo e Martí Exíme-
niz, llauradós de Ontinyent. Testimonis: 
Lloís Guallach e Miquel Llàrio, habita-
dós de Ontinyent.

Dicta die septima octobris anni predicti 
renunciaren Johan Monyoz e Johan Fus-
ter, fill de Johan, de Ontinyent habitadós 
a la Germania e adenament. Testimonis: 
Nicolau Úbeda e Johan Pérez, carceller.

Dicta die septima octobris dicti anni \
renuncià/ a la Germania Pere Araguo-
nés.52 Testimonis: Bernat Carbó e Lloís 
Verdú, de Ontinyent.

Dicta die septima octobris dicti anni 
renuncià a la Germania Jacme Guascet. 

Testimonis: los dits Bernat Carbó e 
Lloís Verdú, de Ontinyent.

Sepodenta (sic) die septima octobris 
anni predicti renuncià a la Germania 
Berthomeu Cerdà, fill de Ramon. Testi-
monis: Andreu Martí e Jacme Guascet.

Iam dicta die septima octobris anni predic-
ti renuncià a la Germania Andreu Cabrera, 
vehí de Ontinyent. Testimonis: los dessus-
dits Andreu Martí e Jacme Guascet.

Iam dicta die renuncià a la Germania 
Guarcia Bodí, fill de Baltasar. Testimo-
nis: Perot Sanyent e Martí Vidal.

Dicta die septima anni predicti renuncià 
a la Germania Berthomeu Franquo, fill de 
Berthomeu. Testimonis: Andreu Guarcia 
e Berthomeu Franquo, menor de dies.

Sepodenta (sic) die septima octobris 
anni predicti renuncià a la dita Ger-
mania a la dita Germania (sic) Johan 
Rodrigo, del Cap del Raval. Testimonis: 
Andreu Guarcia e Berthomeu Franquo, 
menor de dies.

Die octava octobris anni predicti mi-
llessimi quingantessimi XXI renuncià a 
la Germania Pere Cerdà, fill de Ramon. 
Testimonis: Johan Alvacet e mestre 
Gracià Solbes, mestre de vila, de Onti-
nyent habitadós.

Dicta die octava octobris anni predicti 
renuncià a la Germania Francesch Ya-
guo, major de dies, e Johan Yaguo, son 
fill, menor de vint anys, en pressència e 
de voluntat del dit son pare. Testimonis: 
lo dit mestre Gracià Solbes e Johan Car-
dós, menor de dies.

Dicta die octava octobris anni iam dicti 
renunciaren a la Germania Pere Insa, Jo-
han Insa e Andreu Insa, germans. Testi-
monis: Francesch Yaguo, major, e Geroni 
Tortosa, de Ontinyent. 

Dicta die octava octobris anni predicti 
renunciaren a la Germania Jacme Reig,53

habitant en l’Agrillén, e Johan Donat, fill de 
Bernat, de Ontinyent. \Testes propredicti/. 

Sepedenta die octava octobris renuncià 
Berthomeu Morales, fill de Jacme, menor 
de dies, vehins de Ontinyent. Testimonis: 
Christòfol Solbes, \treginer de molins/, 
moliner, e Pere Bodí, de Ontinyent.

Die quintadecima  octobris anni predic-
ti renuncià a la Germania Berthomeu 
Donat, fill de Bernat. Testimonis: Ber-



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 2 01 5 0

Un document excepcional: la renúncia general a la Germania d’Ontinyent de 9 de setembre de 1521. Estudi i edició

thomeu Guòmiz e Berthomeu Verdeio, 
de Ontinyent vehins.

Dicta die XVª octobris anni predicti 
renuncià a la Germania Johan Monyoz, 
major de dies, de Ontinyent. Testimonis: 
Berthomeu Guòmiz e Andreu Guòmiz, 
àlias Gralla, de Ontinyent.

Sepedenta die XVª octobris anni pre-
dicti renuncià a la Germania Jacme Re-
vert, llaurador. Testimonis: Martí Úbeda 
e Geroni Coquorella, de Ontinyent.

Dicta die XVª octobris anni predicti re-
nuncià a la Germania Guaspar Martínez, 
fill de Pasqual, quondam. Testimonis: 
Jacme Miralles (e) Guaspar Lleonart.

Dicta die XVª octobris anni predicti re-
nuncià a la Germania Lloís Gizbert, fla-
çader. Testimonis: Jacme Claver e Nof-
fre Claver, son fill, vehins de Ontinyent.

Dicta die XVª octobris anni predicti re-
nunciaren a la Germania Berthomeu 
Salvador, perayre, e Berthomeu Guarcia, 
treginer, fill de Johan, Guaspar Guallach 
e Berthomeu Salvador, menor de dies, 
perayres, habitadós de Ontinyent, e Fran-
cesch Gizbert, flaçader, vehí axí mateix de 
Ontinyent. Testimonis: Pere Guarriguós e 
Miquel Llàrio, habitadors de Ontinyent. 

Dicta die XVª octobris anni predicti re-
nuncià a la Germania Ginís Guarcia, fill 
de Guarcia Sànchiz, quondam. Testimo-
nis: Baltasar Bodí e Francesch Guarcia, 
fill de Miquel, de Ontinyent.

Sepedenta die XVª octobris anni predic-
ti M D XXI renuncià a la Germania Bert-
homeu Yaguo, fill de Francesch; Johan 
Yaguo, fill del dit Francesch e Miquel Pe-
nalba, fill de Amador Penalba. Testimo-
nis: en Baltasar Bodí e Johan Insa, fill de 
Andreu, de Ontinyent habitadós.

Die XVIª octobris anni predicti renun-
ciaren a la Germania Johan Guarcia, fill 
de Berthomeu, Miquel Guarcia, son fill, 
e Anthoni Jornet, vehins de Ontinyent. 
Testimonis: Jacme Yaguo, pus vell, e Jac-
me Claver, de Ontinyent. 

Iam dicta //[f. 10r] die sextadecima oc-
tobris dicti anni renuncià a la Germa-
nia Johan Llòpiz, fill de Berthomeu, e 
Andrés Guarcia, fuster, e Johan Corre-
ger, fill de Berthomeu. Testimonis: Jo-
han Monçó, perayre, e Lloís Guallach, 
perayre.

Dicta die XVIª octobris dicti anni M D 
XXI renuncià a la Germania Baltasar 
Guacet, major de dies. Testimonis: Ber-
thomeu Segrià e Johan Pérez, carceller.

Dicta die renuncià a la Germania Baltasar 
Guacet, menor, e Guaspar Úbeda, peray-
res, fill de Francesch (sic), de Ontinyent. 

Dicta die et sependenta sextadecima 
octobris anni predicti renuncià Salva-
dor Beneyto a la dita Germania. Testi-
monis: en Guillem Conqua e Johan Chi-
vellí, de Ontinyent.

Sepedenta die XVIª octobris anni pre-
dicti renuncià a la Germania Berthomeu 
Colomer, major de dies, perayre. Testi-
monis: en Bernat Guarcia e Johan Pérez, 
carceller.

Iam dicta die XVIª octobris dicti anni re-
nuncià Berthomeu Fonfrida a la Germa-
nia. Testimonis: Anthoni Barber, texidor, 
e Jacme Tortosa, pintor. 

Dicta die XVIª octobris dicti anni re-
nuncià Nicolau Vila, de Vallada, a la Ger-
mania. Testimonis: Johan Yvarç e Johan 
Martínez, fill de Benito.

Dicta die XVIª octobris renuncià a la 
Germania Berthomeu Cardós, perayre, 
fill de Johan. Testimonis: Berthomeu Se-
grià e Guaspar Andani,  baxador.

Dicta die XVIª octobris anni predicti re-
nuncià a la Germania Francesch Falquó, 
perayre. Testimonis: los dits Berthomeu 
Segrià e Guaspar Andani.

Sepedenta die XVIª octobris anni pre-
dicti renuncià a la dita Germania Matheu 
Reyo, texidor. Testimonis: Berthomeu 
Traver e Guarcia Alpera, de Ontinyent.

Dicta et eadem die XVIª octobris renun-
cià Guarcia Alpera, dessudit, a la dita 
Germania. Testimonis: Berthomeu Tra-
ver e Matheu Reyo.

Dicta die XVIª octobris anni M D  XXI 
renuncià a la dita Germania Martí Úbe-
da. Testimonis: Johan Donat, pus vell, e 
Salvador Beneyto. 

Dicta iam die XVIª octobris renuncià a la 
Germania Geroni Donat, fill de Guillem. 
Testimonis: Johan Ezpí, perayre, fill de 
Johan, de Agullent, e Francesch Bodí, fill 
de Berthomeu, de Ontinyent.

Dicta die renuncià a la Germania Johan 
Franquo, fill de Berthomeu.54 Testimonis: lo 
dit Francesch Bodí e Pere Bodí, llauradós.

Dicta die renuncià a la Germania Johan 
Ferrer, fill de Berthomeu Ferrer. Testi-
monis: Pere Bodí e Pasqual Llobreguat, 
de Ontinyent.

Die XVIIª octobris anni predicti M D XXI 
renuncià a la Germania Miquel Castelló, 
vengut de Bocayrent. Testimonis: Jac-
me Yaguo, pus vell e Guaspar Claver.

Dicta die XVIIª octobris anni predic-
ti m quingentessimi XXI renuncià a la 
Germania Andreu Monllor. Testimonis: 
Jacme Yaguo e Francesch Bodí, fill de 
Berthomeu.

Dicta die XVIIª octobris anni predicti 
XXI renuncià a la Germania Johan Colo-
mer. Testimonis: Dieguo Llòpiz e Miquel 
Monllor, de Ontinyent.

Dicta die XVIIª octobris anni predicti 
millessimi quingentesssimi XXI renun-
cià a la dita Germania Dieguo Llòpiz. 
Testimonis: los dits Johan Colomer e 
Miquel Monllor.
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Sepedenta die XVIIª octobris anni pre-
dicti M D XXI renuncià Miquel Monllor 
a la dita Germania. Testimonis: Dieguo 
Llòpiz e Johan Colomer, llauradós.

Iam dicta die XVIIª octobris anni pre-
dicti M D XXI renunciaren Pere Pasqual, 
Lloís Merí e Pere Merí, del carrer del 
Cap del Raval, a la dita Germania. Tes-
timonis: Jacme Yaguo, major de dies, e 
Bernat Yaguo, perayre.

Dicta die XVIIª octobris anni predicti re-
nuncià a la Germania Anthoni Bodí. Tes-
timonis: Vicent Ondonyes, àlias Arnau, 
e Johan Soriano, fill de Miquel, d’Onti-
nyent tots.

Dicta die XVIIª octobris anni predicti 
renuncià Miquel Soriano \a la dita Ger-
mania/. Testimonis: Anthoni Bodí, des-
susdit, e Vicent Ondonyes, àlias Arnau.

Sepedenta die XVIIª octobris anni pre-
dicti M D XXI renuncià Guaspar Rodrigo, 
fill de Johan. Testimonis: Anthoni Conqua 
e Johan Mollà, carnicer, de Ontinyent.

Dicta die XVIIª octobris anni millessimi 
quingentesssimi XXI renuncià a la Ger-
mania Bernat Raffals. Testimonis: Balta-
sar Bodí e Berthomeu Llorenç, perayre.

Iam dicta die XVIIª octobris anni pre-
dicti renuncià a la dita Germania Martí 
Vanyon. Testimonis: Anthoni Mestre e 
Anthoni Martí, pus vell.

Dicta die XVIIª octobris anni predicti M 
D XXI renuncià a la Germania Pere Alba-
lat, fill de Bernat. Testimonis: los prop-
dits Anthoni Mestre e Anthoni Martí.

Dicta die renuncià a la Germania Martí 

Martínez, //[f. 10v] fill de Benito. Testi-
monis: Francesch Bodí, fill de Bertho-
meu, e Ramon Cerdà, de Ontinyent.

Dicta die et eadem XVIIª octobris anni 
predicti renuncià a la dita Germania 
Guosalbo de Guix, perayre. Testimonis: 
Pasqual Llobreguat e Anthoni Martí, 
menor de dies.

Dicta die renunciaren a la Germania 
Anthoni Llorenç e Geroni de Déu. Testi-
monis: Lloís Carpí, sastre, e Lloís Gua-
llach, perayre, de Ontinyent.

Sepedenta die XVIIª octobris anni pre-
dicti renuncià a la dita Germania Lloís 
Salvador. Testimonis: Baltasar Bodí e 
Jacme Tortosa, pintor.55

Dicta et eadem die XVIIª octobris anni 
predicti m d XXI renuncià a la dita Ger-
mania Miquel Meliz, ferrer. Testimonis: 
Miquel Guallach e Johan Penedés, rago-
ler, de Ontinyent.

Dicta die XVIIª octobris anni predicti 
millessimi quingentesssimi XXI renun-
cià a la Germania Pere Carpí, perayre, 
de Ontinyent. Testimonis: Lloís Salva-
dor, fill de Lloís, texidor, e Berthomeu 
Revert, texidor, de Ontinyent habitadós. 

Dicta die XVIIª octobris dicti anni re-
nuncià Lloís Salvador, fill de Lloís, texi-
dor, dessusdit. Testimonis: mestre Lloís 
Carpí, sastre, e Berthomeu Revert, texi-
dor de Ontinyent.

Dicta die et anni predicti renunciaren a 
la Germania Francisco de Torquemada, 
sastre, e Perot Llorenç, àlias fill de Jac-
me Ferri e de la muller del dit Andreu 
Llorenç, e Johanot Salvador, fill de Ber-
thomeu Salvador. Testimonis: Bernat 
Yaguo e Perot Johan Masades, forner. 
De Ontinyent habitadós.

Dictis die et anno renuncià a la Germa-
nia mestre Anthoni Morelló, sastre. Tes-
timonis: Lloís Bodí e Noffre Claver, de 
Ontinyent habitadós.

Iam dicta die XVIIª octobris renuncià a 
la Germania Pere Cerdà, moliner, de On-
tinyent. Testimonis: Guaspar Osqua, fill 
de Johan, e Guaspar Donat, fill de Bert-
homeu, de Ontinyent.

Sependentis die et anno renuncià a la Ger-
mania Lloís Martí, fill de Anthoni Martí. 
Testimonis: Berthomeu Guòmiz, perayre, 
e Martí Vidal, de Ontinyent tots habitadós.

Propedictis die et anno renuncià a la Ger-
mania Jacme Moral·les, perayre, fill de 
Jacme. Testimonis: Francesch Gualindo e 
Johan Guacet, treginer de la dita vila.

Dictis die et anno renuncià Bernat Fran-
quo, fill de Johan, a la Germania. Testimo-
nis: Bernat Guarcia e Anthoni Bellido e 
Lloís Guarcia de la dita vila de Ontinyent.

Die decimanona octobris renuncià Antho-
ni Bellido, dessusdit, a la dita Germania. 
Testimonis: Pere Sibíllia e Berthomeu 
Guòmiz, de Ontinyent.

Die XXª octobris anni predicti renuncià 
a la Germania Johan Viciano, habitant 
en Ontinyent. Testimonis: Jacmot Colo-
mer, fill de Noffre Colomer, de Agres, e 
Johanot Cuquó, de Ontinyent habitador. 

Die XXIª anni D XXI renuncià a la dita Ger-
mania Christòfol Jornet. Testimonis: Johan 
Vidal e Berthomeu Guarcia, de Ontinyent.

Die vicessimasecunda octobris anni pre-
dicti renuncià a la Germania Alfonso Re-
vert. Testimonis: Bernat Conqua e Pere 
Sibíllia, major de dies, de Ontinyent.

Dicta die XXIIª octobris renuncià a la 
Germania Johanot Rodriguo àlias de les 
Coves. Testimonis: Perot Johan Massa-
des, forner, e Miquel Carpí, de Ontinyent 
habitadós.

Sepedenta die XXII octobris anni pre-
dicti renuncià a la Germania Bertho-
meu Arbuxech, fill de Anthoni. Testi-
monis: \Johan/ Nadal, perayre, e Pere 
Guarriguós, llaurador, de Bocayrent.

Die XXIII octobris anni predicti M quin-
gentessimi XXI renuncià a la Germania 
Guaspar Cuquó. Testimonis: Berthomeu 
Caro, flaçader, e Pere Thomàs, de Onti-
nyent vehins.

Dicta die XXIII octobris anni predicti 
XXI renuncià a la Germania e adena-
ment Berthomeu Caro, flaçader. Tes-
timonis: los dits Pere Thomàs e Johan 
Arbuxech, fill quondam de Johan, quon-
dam, bataner. 

Die veneris prima novembris anni pre-
dicti renuncià Johan Albalat, fill de Ber-
nat, perayres. Testimonis: Johan Sanç, 
àlias Eximeno, fill de Berthomeu San-
cet, e Pere Ferre, fill de Jacme Ferre, 
habitadós de Ontinyent. 

Die quinta novembris anni M quingen-
tessimi XXI renuncià a la dita Germania 
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Notes

1-Transcrit a l’apèndix documental de la nostra 
tesi doctoral: Un regne sense cavallers? La 
Germania a la sotsgovernació de Xàtiva, Uni-
versitat de València, 2002, doc. 27, pàg. 760-776.
2-Moya Moya, José. El libro de Oro de la Ciudad 
de Alcoy, Alcoi: família Moya, 1992, 2 vol., vol.II, 
pàg. 161-162.
3-Bañó i armiñana, Ricard. “Violencia agerma-
nada”, en Historia de l’Alcoià, el Comtat i la Foia 
de Castalla, Alacant: Editorial Prensa Ibérica, 
1996, pàg. 277-288, pàg. 282. Tot i això, només 

s’ha conservat la referència que aporta el bal-
dufari del notari Joan Bodí (1496-1531), servat a 
l’Arxiu Municipal d’Alcoi. En cas contrari  hauria 
permés (com ha estat possible a Ontinyent) una 
aproximació sociològica en millors condicions i 
amb major profunditat de la Germania alcoiana. 
4-AMO, Cort del justícia 1521, 5ª mà de memo-
rials, f. 4v-10v. 
5-Una aproximació al personatge en el nostre 
article: “Un bocairentí en la Germania d’Ontin-
yent: Pere Olzina, assessor legal i notari dels 
agermanats”, en Llibre de festes de Sant Agus-
tí, Bocairent, 2013, pàg. 58-63.
6-Hi ha però algunes imprecisions, cas de Alon-
so Gasset, qui afirmava que l’havien fet entrar 
en la Germania a Oriola, on ell residia, per la 
força: AMO, CJ 1521, renúncia general...
7-Remetem a l’apèndix II de la nostra tesi, on s’hi 
analitza la sociologia de la revolta a Ontinyent 
amb els resultats del tractament estadístic de 
les nombroses dades recollides. Hi apareixen 
els reports per grups (agermanats, reialistes i 
indiferents) i individuals. Ultimem a hores d’ara 
l’edició, revisada i ampliada, d’una monografia 
al respecte. 
8-Significativament García Cárcel, Ricardo. 
Las Germanías de Valencia, Barcelona: Penín-
sula, 1975, [2ª, reelaborada, 1981], pàg. 200 i 201; 
Duran, Eulàlia. Les Germanies als Països Cata-
lans, Barcelona: Curial, 1982, pàg. 384; Vallés 
Borràs, Vicent J. La Germanía, València: Dipu-
tació de València, 2000. Pel que fa a l’escenari 
local, l’aproximació d’A. Bernabeu Sanchis (On-
tinyent, vila reial. De les Germanies a la Nova 
Planta, Ontinyent: Ajuntament d’Ontinyent, 
1992, pàg. 37-39) està àmpliament superada 
a hores d’ara. Per altra banda, hi ha meritòries 
contribucions a la historiografia local que tan 
sols solquen la superfície de les implicacions 
i repercussions de la revolta, amb el recolza-
ment documental de la documentació de la 
cancelleria reial, encara que no de manera ex-
haustiva (Fullana Mira, P. Lluís (OFM). Historia 
de la Ciudad de Ontinyent. Obra póstuma, On-
tinyent: Caixa d’Ontinyent, 1998) i municipal, bé 
que restringida tan sols a les actes municipals 
(Llora Tortosa, Antonio. Ontinyent y su historia. 
Ontinyent: el autor, 1992).
9-El context de tot això en Un regne sense ca-
vallers? La Germania a la governació de Xàtiva, 
cap. 2, (en premsa).
10-Una anàlsi detallada en Un regne sense ca-
vallers?... , cap. 3, (en premsa).
11-ARV, RC 414, ff. 80r-81v, 16-12-1522. Xiva, con-
cessió a Onofre Anyó, escrivà del virrei, pels 
serveis prestats durant la revolta, de l’escriva-
nia de la cort del justícia d’Ontinyent, amb els 
drets i emoluments derivats, que pertanyia a 
Jaume Olzina, notari, i que havia estat confisca-
da pel crim de Germania: “Iacobi Olzina, notarii, 
incole et habitatoris dicte ville”, al qual li havien 
confiscat béns per participar en la Germania: 
“quiquidem scribania una cum ceteris bonis 
dicti Iacobi Olzina, notarii, propter crimen 
Germanie, Unionis ac potius rebellionis in qua 
dictus Olzina cum aliis incolis et habitatoribus 
dicte ville versatus et involutus fuit contra dic-
tam Cesaream Maiestatem comissum Fisco 
et Regie Curie iure belli fuit et est devoluta et 
acquisita et in ea prout in aliis dicti Olzina bonis 
manus iuiectionem sua regia maiestas habet 
quamquidem predictam curiam sive scriba-

niam in vos dictum Onofrium Anyon et vestros”.
12-Segueix “Jesucrist”, ratllat.
13-Segueix “de Santa Maria”, ratllat.
14-Segueix “senyor”, ratllat.
15-Segueix “e senyor”, ratllat.
16-Una anotació al marge esquerre indica: “[Té] 
Lloís Johan, sastre, substancial e trellat”.
17-“És donat trellat e substancial de la renuncia-
ció a Anthoni Albert”, anotació al marge esque-
rre, a la mateixa altura.
18-Sobreliniat i rectificat damunt de “-aspar”, 
esmenat i ratllat.
19-Una anotació al marge esquerre indica: “[…] 
trellat y substancial Miquel Gil”.
20-Una anotació al marge dret indica: “Miquel 
Cantavella té sostancial”.
21- Una anotació al marge esquerre especifica: 
“Té Francés Galavany (sic) trellat sostancial”.
22-Segueix, a continuació, paraula il·legible.
23-Segueix “Guascet”, ratllat.
24-Una anotació al marge esquerre especifica 
“Johan Moltó té trellat per via de substancial”.
25-Una anotació al marge esquerre especifica 
“Mestre Arnau […] manyan, té substancial”.
26-Segueix “Gero-”, ratllat
27-Ratllat i sobreliniat una altra vegada.
28-Segueix, ratllat: “Martí de Plasència […]; Pau 
Cuquorella; Johan Osqua; Pere Specho, fill de 
Johan”.
29-Segueix “Bernat Muntaner”, ratllat.
30-Segueix, ratllat i interliniat “Pere Segrià; 
Berthomeu Ramos, fill de Johan”.
31-Ratllat “Cubelles” i corregit a sobre. Una ano-
tació al marge esquerre especifica “té substan-
cial Pere Cubelles”.
32-Una anotació al marge esquerre especifica: 
“Es trau per a Johan Thomàs, lo Pinter”.
33-Segueix “en Pere”, ratllat.
34-Segueix “Jaume Reig, germans, de l’Agri-
llent”, ratllat.
35-Segueix “fill de Jaume”, ratllat.
36-Una anotació al marge esquerre especifica: 
“Té sustancial Miquel Conqua”.
37-Segueix “hi”, ratllat.
38-Segueix “poble”, ratllat.
39-Segueix “reals”, ratllat.
40-Segueix “die” ratllat.
41-Segueix, ratllat i corregit “i”.
42-Segueix “-ren”, ratllat.
43-Segueix “Johan”, ratllat.
44-Segueix “de Agullent”, ratllat.
45-Segueix “de Pere”, ratllat.
46-Un signe crida a una nota al marge dret, a la 
mateixa altura, que és completament il·legible.
47-Segueix “-ren”, ratllat.
48-Una anotació al marge esquerre, a la ma-
teixa altura, indica: “Té substancial Lloís Caro”.
49-Una anotació al marge esquerre, a la ma-
teixa altura, indica “És allarguada e té subasta-
cial (sic) de la renunciació Sebastià Coquorella”.
50-Segueix “Belchior”, ratllat.
51-Apareix al marge dret una anotació il·legible.
52-Una anotació al marge esquerre a la mateixa 
altura, indica “Té substancial Pere Araguonés 
de la dita renunciació”.
53-Una anotació al marge esquerre a la mateixa 
altura indica “És treta la renunciació a Jacme 
Reig”.
54-Una anotació al marge esquerre a la ma-
teixa altura indica: “Té substiancial (sic) Johan 
Franquo, fill de Berthomeu”. 
55-Segueix “-er”, ratllat.

Jacme Caldes, pus jove, del Cap del Ra-
val. Testimonis: Berthomeu Yaguo, fill 
de Bernat, e Pere Ezpí, fill de Johan, de 
Agullent habitadós, de Ontinyent vehins.

Die secundadecima novembris anni m 
quingentessimi XXI renuncià a la Ger-
mania Anthoni Fuster, llaurador. Testi-
monis: Berthomeu Valls e Miquel Sa-
nyent, vehins de Ontinyent.

Die XIIII novembris anni predicti M D XXI 
renuncià a la dita Germania Guaspar Gua-
cet, llaurador, e dix que ell creya que los dits 
síndichs havien renunciat per ell e per tots. 
Testimonis: lo honorable en Lloís Sancho e 
Johan Picanya, perayre, de Ontinyent. 

Die XV novembris anni predicti renuncià a 
la dita Germania Pere Thomàs, fill de Mar-
tí Thomàs, de Ontinyent vehins. Testimo-
nis: Francesch Bodí, fill de Berthomeu e 
Pere Guarriguós, habitadós de Ontinyent.

Dicta eadem die sexta ianuarii anno 
millessimo quingentessimo vicessimo 
secundo, comparent en cord Bernat 
Verdeio, llaurador, vehí de la dita vila 
e dix que renuncià a la dita que·s deya 
Germania e que no entenia seguir aque-
lla ni síndichs de aquella sinó ésser fel 
vassall de la cessàrea e real magestat 
e a sos officials obeir etc. Testimonis: 
Johan Guarcia, fill de Berthomeu, llaura-
dor, e Geroni Coquorella, de Ontinyent.



Exploracions en la serra del Capurutxo. La Cova Santa i altres cavitats de La Font de la Figuera

L’any 2014, i quan encara les tasques 
d’exploració de la nostra entitat 
estaven centrades en la zona del 

Racó del Colmenar, en la veïna població 
de Fontanars dels Alforins -i que tants 
d’èxits ens van donar en l’Avenc de Joan 
Guiton- se’ns va informar de l’existència 
d’un avenc en la zona de la Mola Torró, 
en la serra del Capurutxo, a la Font de 
la Figuera. Arran d’aquesta informació, 
i a la posterior exploració de dita cavi-
tat, els autors i des del Club d’Espeleo-
logia l’Avern, vam impulsar els treballs 
d’exploració i catalogació de cavitats 
d’aquesta zona.

Fins a l’any 2018, i dedicant-li una gran 
quantitat de jornades de camp, i altres 
tantes hores de treball de gabinet, fi -
nalment les tasques dutes a terme en la 
serra del Capurutxo ens han permès ca-
talogar, explorar i realitzar un complet 
estudi d’un total de 11 cavitats. D’aques-
tes 11 cavitats, sens dubte la que major 
interès, i la que més troballes ens a ator-
gat –a pesar de ser una cavitat clàssica 
visitada amb regularitat des de fa més 
de 60 anys-, ha estat la Cova Santa.

El descobriment de nous indrets mai ex-
plorats durant les nostres tasques, més 
bé han estat modestos. Per altra banda, 
en l’àmbit arqueològic s’han efectuat 
durant el transcurs de les nostres ex-
ploracions, interessants troballes. De 

la coordinació per a la seva extracció, 
amb els permisos legals corresponents, 
i posterior catalogació, així com del seu 
estudi han estat encarregats, tant Agustí 
Ribera, cap del Servei Arqueològic Muni-
cipal d’Ontinyent i director del Museu 
Arqueològic d’Ontinyent i la Vall d’Albai-
da (MAOVA), i Alfred Sanchis del Servei 
d’Investigació de la Prehistòria (SIP) de 
la Diputació de València i Arqueozoòleg 
del Museu de Prehistòria de València. 

En les següents línies volem donar a 
conèixer el resultats de les nostres ex-
ploracions, i dels estudis efectuats de 
cadascuna de les cavitats catalogades, 
esperant aportar un granet de sorra al 
coneixement d’aquest patrimoni natural 
valencià que és la serra del Capurutxo, i 
per descomptat de les seves cavitats.

La Serra del Capurutxo, paratge on s’han 
desenvolupat totes les tasques d’ex-
ploració que han donat com a resultat 
el present article, pertany totalment al 
terme municipal de La Font de la Figue-
ra, població de la comarca de La Costera, 
en la província de València. La Serra del 
Capurutxo, la trobem a l’oest de la pobla-
ció, i el nucli urbà es troba enclavat a les 
faldes de la seva vessant oriental, situat 
a poca distancia de la zona de treball.

La serra del Capurutxo, esta formada 
per un conjunt de cims, els quals s’ele-

ven seguint la carena que creua la serra 
d’est a oest. Amb altures superiors als 
900 m d’altitud, esta serralada forma 
una unitat independent, a mig camí en 
la transició de la Serra grossa cap a la 
plataforma d’Albacete. De morfologia 
escarpada, en la Serra del Capurutxo 
podem observar en la seva vessant sud, 
com des de les crestes superiors des-
cendeix la massa rocosa progressiva-
ment, fi ns enfonsar-se en els materials 
argilosos impermeables. En canvi en la 
vessant nord trobarem vertiginoses pa-
rets amb caigudes de més de 50 m en al-
guns punts. Tota la Serra del Capurutxo, 
en especial les zones d’ombria, es tro-
ben totalment poblades de vegetació i 
frondosos pinars.

Aquestes característiques -unides to-
tes elles- fan de la Serra del Capurutxo 
un enclavament d’alt valor ecològic i 
paisatgístic de primer ordre al País Va-
lencià, encara que al seu voltant podem 
trobar gran quantitat de grans infra-
estructures de comunicació, con son 
autovies, ferrocarrils, carreteres, etc...
convertint aquest paratge en una illa 
de natura en mig d’una mar de progrés 
i destrucció. 

Marc geològic de la serra del Capurutxo

La Serra del Capurutxo es situa, geo-
lògicament, en la unitat del Prebètic 

Exploracions en la serra del Capurutxo
La Cova Santa i altres cavitats de La Font de la Figuera
Vicent Sanchis Garcia i Rebeca Díaz Samitier  Club d’Espeleologia l’Avern

Vista panoràmica de la serra del Capurutxo, zona d’estudi del present article
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ons, circulant per les fissures, s’acumula 
en profunditat, degut sobre tot, al tro-
bar-se els materials calcaris circumdats 
per les seves dos vessants, per materi-
als impermeables. L’aflorament de di-
ferents brolladors d’aigua –alguns dels 
quals han abastit d’aigua a la població 
de la Font de la Figuera des llurs temps, 
i altres de recent captació- en les zones 
de contacte de les dolomies cretàci-
ques amb els  materials argilosos, do-
nen base a aquesta hipòtesi. 

Història

Les cavitats catalogades en la Serra del 
Capurutxo -com posen de manifest les 
troballes i els jaciments arqueològics, 
que en la majoria d’aquestes podem tro-
bar- han estat conegudes des de temps 
immemorials, fent l’esser humà ús de 
les mateixes. Però, si tinguérem que 
realitzar un salt enrere en el temps fins 
arribar a les primeres exploracions amb 
caràcter d’estudi espeleològic, tindríem 
que situar-se en el voltant de la dècada 
dels anys 90 del segle XVIII, on el reco-
negut naturalista valencià Antoni Josep 
Cavanilles, en el seu periple de tres anys 
per les terres del País Valencià, que do-
naria com a resultat la seva famosa obra 
Observaciones sobre la historia natu-
ral, geografía, agricultura, población y 
frutos del reino de Valencia (1795-1797). 
Cavanilles, en la seva obra ja fa referen-
cia a la Cova Santa –anomenant-la com 
a cova del Moseguillos- i a la seva explo-
ració parcial, realitzada per ell mateix. 
La descripció del text és la següent:

“ El cerro sobre que está la villa es el 
último de los que sirven para unir á ser-
ra grosa con las montañas de Almansa, 
mediando entre él y el Capurrucho un 
barranco de poca profundidad. Desde 
estas raices se levanta á mucha altura 
el escarpado pico, situado al norueste 
de la poblacion. Subí hasta la cumbre 
en una hora, y observé que la montaña 
es caliza, y que sus bancos en parte 
estaban horizontales, y en parte incli-
nados, segun la direccion de las faldas; 
algunos ví de màrmol negro con vetas 
espatosas, principalmente a dós terce-
ras partes de la altura del monte. Hay 

extern. Constituïda per materials cal-
caris del cretàcic superior en la seva to-
talitat, sent les dolomies els materials 
que afloren en tot el conjunt de la serra. 
L’alineació Cuchillo-Capurutxo forma un 
front d’empenta Bètica contra els pri-
mer contraforts del sistema Ibèric. 

La gran falla inversa de la Font de la Fi-
guera -gran accident geològic de més 
de 30 quilòmetres- també ha actuat 
com a falla d’esquinçament, provocant 
que els materials que formen la serra 
del Capurutxo siguen para-autòctons. 
La zona de treball es troba travessada 
per multitud de falles; d’aquestes la més 
destacable i espectacular, es la falla que 
ha produït l’alçament de la massa roco-
sa en la seva vessant Nord, formant els 
grans penya-segats que la caracterit-
zen i tota la carena que travessa la serra 
d’Est a Oest.  

En la fase més recent en la formació 
de la serra del Capurutxo, s’han produït 
fractures de gravetat que han modificat 
les estructures formades amb anterio-
ritat. L’existència de freqüents sismes 
en la zona, posa de manifest que el rea-
just definitiu de les estructures encara 
no ha arribat. Així, la complexitat geo-
lògica que troben en la zona de treball, 
unida a l’elevada fracturació de la massa 
rocosa, ha afavorit la formació d’un gran 
caos tectònic. 

Aquesta complexa tectònica i les ca-
racterístiques geològiques de la zona, 
han creat l’actual paisatge de la serra 
del Capurutxo, condicionant tant l’exis-
tència de les cavitats estudiades com 
la seva morfologia i particularitats. To-
tes les cavitats catalogades –a excep-
ció de la Cova de la Moneda i la Cova 
de l’Hedra- i que s’inclouen en aquest 
treball, es desenvolupen a favor de po-
tents fractures del terreny, provocades 
aquestes per les múltiples falles que 
solquen la serra. 

Aquestes cavitats podem catalogar-les 
com a cavitats tectòniques, en el sen-
tit atorgat en l’àmbit espeleològic, es a 
dir que la cavitat troba la seva gènesis 
en l’esquinçament de la massa rocosa 

a favor d’una fractura, tenint habitual-
ment aquestes cavitats forma de cu-
nya, amb amplàries majors en les zones 
superiors, i més reduïdes en les zones 
profundes. La característica principal 
d’aquestes cavitats tectòniques que 
trobem a la serra del Capurutxo, es el 
seu estat  avançat de fossilització. En-
cara que es trobem en una zona on les 
precipitacions mitjanes anuals s’esti-
men en uns 430 mm, els quals cauen 
en forma de fortes precipitacions en 
els períodes de gota freda. L’absència 
de circulació alguna d’aigua, així com 
de filtracions, es tradueix en la majoria 
de les cavitats, en una morfologia caò-
tica, on la massa rocosa es troba en un 
procés de descalcificació continuat. 
Tant sols en zones concretes de la Cova 
Santa, trobem llocs on les filtracions i 
la humitat augmenten, i pareixen man-
tenir-se en l’actualitat. Aquestes zones 
son fàcilment localitzables en el interior 
d’aquesta cavitat. 

Si parlem de carstificació, i encara que 
les pròpies característiques geològi-
ques de la zona son totalment favora-
bles per a que aquesta es desenvolupe, 
la realitat es ben be altra. Al ser la Dolo-
mia el material imperant en la serra, el 
paisatge càrstic que trobem a la zona 
es el típic que trobem en altres zones 
amb litologies semblants. La dissolució 
càrstica actua sobre el carbonat càlcic, 
deixant en ressalt al carbonat magnè-
sic, oferint un lapiaz d’aspecte ruïnós. 
Les formes típiques de l’exocarst que 
trobem en altres zones, queden limita-
des a les formes superficials lligades a 
la dissolució de la roca per meteoritza-
ció, creant un lapiaz espumós amb care-
acions, alhora que també trobem zones 
amb un acusat lapiaz microestructural. 

En quant a la hidrogeologia, com s’ha 
esmentat abans la pluviometria anual 
sobrepassa escassament el 400 mm, i 
normalment arriben en forma de pluges 
torrencials. L’elevada permeabilitat de 
les roques carbonatades que formen la 
zona d’estudi faciliten la infiltració cap 
al subsòl. La total absència de fonts en 
la serra del Capurutxo, fa pensar que 
l’aigua que prové d’aquestes infiltraci-
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ploratòries, encara que tant sols va ser 
explorat l’Avenc de la Mola Torró 1 (MT-1) 
ja que segons Hèctor Verdú (comunica-
ció personal) el gran cudol que trobem 
a l’entrada de l’Avenc de la Mola Torró 2 
(MT-2) els va generar molts de dubtes 
respecte a la seva estabilitat, i van de-
cidir no explorar la cavitat.

En els anys següents l’activitat espe-
leologia en la zona va continuar, noves 
generacions d’espeleòlogues de dife-
rents entitats i clubs visiten les cavitats 
ja conegudes, realitzant la visita lúdica 
a les mateixes. Tant sols un grup escàs 
de joves mantenen una reduïda activitat 
espeleològica de caràcter de recerca e 
investigació. Impulsades per A. Ribera, 
aquestes activitats fan que s’exploren 
diferents cavitats. Entre altres, desta-
carien l’Avenc de la Mola Torró 2 (MT-2), 
i l’Avenc del Pi, aquest últim inaccessible 
en l’actualitat. La realització de diferents 
plànols topogràfics, tant de la Cova San-
ta (parcial) com d’altres cavitats son els 
resultats més rellevants d’aquesta gene-
ració d’exploradors que va dedicar part 
del seu temps a endinsar-se en el subsol 
de la serra de Capurutxo.

En època més recent, espeleòlegs de 
la població de Caudet realitzen una to-
pografia de la Cova Santa, on atorguen 
nous topònims als sectors ja coneguts 
de la cavitat. Aquesta castellanització 
dels topònims, on s’obvia -no saben si 

per desconeixement- les exploracions i 
els grans esforços dels primers explora-
dors, per desgracia es la més estesa en-
tre el col·lectiu. També, altres entitats 
espeleològiques valencianes (el G.I.M. 
d’Elx i el G.E. la Senyera) van iniciar la 
topografia d’aquesta cavitat, però, a 
hores d’ara encara no s’ha publicat cap 
d’elles.

Ja en el segle XXI, i impulsades per un 
dels qui subscriu (Vicent Sanchis), i quan 
encara formava part de la Secció d’Es-
peleologia del Club de Muntanya d’On-
tinyent, vam redescobrir les cavitats de 
la Mola Torro. Tanmateix, les tasques 
efectuades no van passar la mera loca-
lització i posterior visita. Ja constituït el 
Club d’Espeleologia l’Avern, i novament 
impulsades pel mateix (V. Sanchis), i 
amb la col·laboració d’espeleòlegs de la 
Secció d’Exploracions Subterrànies del 
Centre Excursionista de València i  de 
la Societat Espeleològica València, es 
reprenen les tasques en les cavitats de 
la Mola Torro, centrant-se en la Cova de 
Sangomengo, on es revisa totalment, i 
es realitza una topografia que mai va 
estar publicada.

Ja en l’any 2014, i novament des del Club 
d’Espeleologia l’Avern, s’inicia un estudi 
i catalogació de les cavitats de la serra 
del Capurutxo, donant com a resultat el 
present treball.

por allí algunas cuevas: la principal es 
la llamada de Moseguillos, esto es, de 
murciélagos. Se presentan al principio 
de ella muchos cantos que cayéron de 
lo alto, y se ven a otros á punto de caer; 
siguen luego pasos dificiles por la obs-
curidad y revueltas, y no pocas veces 
peligrosos por los cortes agudos y pun-
tas de la peñas, de modo que nadie ha 
podido aún llegar al fin de la caverna.”

A aquesta primera exploració de Cava-
nilles a la Cova Santa, estem segurs que 
li seguirien d’altres, realitzades per gent 
curiosa de la Font de la Figuera i dels 
voltants, i que visitarien les galeries ini-
cials, però, sense cap transcendència en 
el temps.

L’any 1954, i casi 200 anys després de 
que Cavanilles s’aventurarà a l’interi-
or de la Cova Santa, espeleòlegs del 
Centre Excursionista Fontinient d’Onti-
nyent, comandats per Hèctor Verdú -un 
dels pioners e impulsors de l’espeleolo-
gia moderna al País Valencià- van realit-
zar la primera exploració espeleològica 
a la cavitat. Amb les tècniques pròpies 
de l’època -corda de cànem i escaleta de 
fusta- van aconseguir una gran gesta. 
Per a poder completar l’exploració de 
la cavitat van tindre que tornar diverses 
vegades, perfeccionant les tècniques, i 
assolint cada cop nous indrets i profun-
ditats en la mateixa. Finalitzades les 
activitats exploratòries, la Cova San-
ta va passar ha ser una de les cavitats 
clàssiques de la zona per ser visitada en 
les activitats lúdiques de les diferents 
entitats espeleològiques, activitat que 
dura fins a l’actualitat.

Però, ben be es cert, que l’activitat dels 
espeleòlegs ontinyentins, i finalitza-
da l’exploració de la Cova Santa, no es 
va aturar en la zona. En la dècada dels 
anys 60 del passat segle, les cavitats 
de la Mola Torró, van ser objectiu de les 
exploracions del ja consolidat Centre 
Excursionista d’Ontinyent. La Cova de 
Sangomengo, amb un cert desenvolu-
pament i fondària, també va suposar 
una fita, encara que ja no amb tanta 
repercussió. En els avencs de la Mola 
Torró també hi van haver activitats ex-

Tall geològic de la Serra del Capurutxo (sector Mola Torró - Creu del Capurutxo)
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Crònica de les exploracions (2014-2018)

Fer una descripció cronològica d’unes 
exploracions que s’han efectuat al llarg 
de quatre anys, sense que resulte repe-
titiva, pot ser una tasca difícil. En el se-
güent apartat del article anem a inten-
tar resumir les nostres exploracions en 
la serra del Capurutxo, de manera que el 
lector puga apropar-se a aquest recor-
regut en el temps.

Com s’ha explicat abans, i quan encara 
els nostres esforços es centraven en la 
zona del Racó del Colmenar, en la veïna 
població de Fontanars dels Alforins, a 
finals de l’any 2014 se’ns va informar de 
l’existència d’un avenc en al zona de la 
Mola Torró, en la serra del Capurutxo. 
Segons la informació que vam rebre al 
respecte de la cavitat, des de la seva 
primera exploració en la dècada dels 
70 del passat segle no s’hi havia tornat 
a entrar a ella. Així, aprofitant diversos 
cap de setmana de novembre i desem-
bre vam poder realitzar una completa 
re-exploració de la cavitat. Aquesta, 
amb la nomenclatura Avenc de la Mola 
Torró 2 (MT-2), no ens va oferir gaire 
joc. El descens més evident, i que ja 
havia estat explorat amb anterioritat, 
tant sols ens va possibilitar assolir els 
-35 m de fondària. Si be, una nova via 
lateral ens va permetre augmentar el 
recorregut de la cavitat, el resultat final 

es pot qualificar de modest. Realitzant 
la topografia de l’avenc vam donar per 
conclosos els treballs en el mateix.

L’any 2015, i combinant els treballs en al 
serra del Capurutxo amb altres projec-
tes que els autors portàvem endavant, 
vam poder iniciar l’exploració d’altres 
cavitats en la zona. La primera d’aques-
tes cavitats que van ser objecte del nos-
tre interès va estar l’Avenc de la Mola 
Torró 1 (MT-1). Aquesta cavitat, d’escàs 
recorregut i profunditat, ens va deparar 
una petita sorpresa quan durant la rea-
lització de la topografia ens vam topar 
amb la part superior d’un crani humà. 
Sabedors de l’interès que podria sus-
citar aquesta troballa, sense tocar res 
i deixant el lloc tal i com el vam trobar, 
tant prompte com vam sortir de la cavi-
tat vam donar l’avís al MAOVA.

Amb la verificació i recuperació formal 
de la troballa, unes setmanes després, 
vam tornar a la cavitat, finalitzant una 
interessant descoberta de caràcter pu-
rament arqueològic, que complementa 
les informacions sobre l’aparició d’al-
tres cranis humans a la mateixa cova, 
l’any 1954. Durant aquesta tasca, i amb 
l’interès propi de l’explorador vam ob-
servar un petit forat, i darrere d’ell el 
que pareixia una estància de majors di-
mensions. Finalment, i després de dedi-
car a forçar aquest pas dues esgotado-

res jornades, l’estància que s’amagava 
darrere d’aquest forat, ni va resultar ser 
de grans dimensions ni ens va oferir cap 
possibilitat de continuació, donant per 
finalitzades les tasques en la cavitat.

Les jornades que vam dedicar poste-
riorment a l’exploració de la serra del 
Capurutxo, es van centrar sobre tot a 
la prospecció de diversos sectors de 
la serra que creiem podrien albergar 
alguna cavitat. La Penya Sangomengo, 
al nord de la Mola Torro, era una clara 
candidata. La intensa fracturació, i cer-
ta informació que teníem sobre aquest 
sector, ens feia tindre l’esperança de tro-
bar-se amb alguna cavitat inèdita. Per a 
la nostra  satisfacció, així va ser, ja que 
vam poder localitzar i explorar l’Avenc 
de la Penya Sangomengo. Aquest avenc 
va resultar ser de dimensions reduïdes, 
i d’escàs desenvolupament. Utilitzant 
tècniques de progressió vertical vam 
accedir a diferents fractures penjades 
en el penya-segat de la cara Nord de la 
Penya Sangomengo, però, que no van 
donar cap resultat. 

Diverses jornades dedicades a la pros-
pecció, i sense resultats, ens van des-
moralitzar, i va faltar poc per a que 
abandonarem el projecte. Finalitzat el 
2015 i iniciat el 2016, vam centrar els 
nostres objectius en cavitats ja conegu-
des per tal de donar un impuls al projec-

Entrada a la cova de Sangomengo Ressalt de 4 m en el sector Oest en la Cova de 
Sangomengo



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 2 0 1 5 7

Exploracions en la serra del Capurutxo. La Cova Santa i altres cavitats de La Font de la Figuera

te d’exploració en el Capurutxo. La Cova 
Sangomengo, va ser l’escollida per inici-
ar amb il·lusió aquestes noves jornades. 

La re-exploració sistemàtica de la ca-
vitat -i encara que ja en el 2009 es va 
realitzar una exhaustiva revisió de la 
mateixa- ens va permetre redescobrir 
de nou els indrets, i descobrir-ne altres. 
Igualment ens va permetre realitzar una 
nova, completa i detallada topografia de 
la cavitat. Aquestes tasques en la Cova 
Sangomengo, i el bon resultat de les 
mateixes ens va animar a realitzar la re 
exploració de la cavitat més important 
de la serra del Capurutxo, la Cova Santa.

Les jornades dedicades als treballs en la 
Cova Santa es van anar allargant des del 
2016, fins a l’any 2017, on vam donar per 
finalitzades les tasques en la cavitat. 
Les primeres exploracions es van cen-
trar en la base del Pou del Balconet, on 
vam realitzar una escalada de 13 m (Es-
calada Tòxica) per tal d’arribar a una es-
tància mai explorada. Cal assenyalar que 
per tal de poder realitzar aquesta esca-
lada, i donat la gran quantitat de guano 
en estat de fermentació que vam trobar 
en la seua base, l’assegurador va tindre 
que fer ús d’una mascareta de seguretat 
(E.P.I.) per tal de suportar l’atmosfera tò-
xica que imperava en el moment de l’ex-
ploració; d’ahí el nom atorgat. 

Posteriorment, en la revisió de la verti-
cal del Pou del Balconet, a l’observar en 
la distancia com un gran nombre de ra-
tes penades sortien i entraven per una 
finestra penjada en un lateral del pou, 
vam decidir realitzar un passamans per 
tal d’accedir al lloc. Sense saber-ho anà-
vem a iniciar el descobriment més inte-
ressant -i pot ser més inexplicable- dels 
realitzats en les nostres exploracions 
en la serra del Capurutxo. A l’arribar des-
prés d’un llarg passamans a la finestra, 
que era el nostre objectiu, en els blocs 
que formaven la seva base en la vertical, 
vam trobar un vaset sencer. La posició 
del vaset en el lloc on es trobava, com 
deixat a cosa feta allí, i en un lloc inac-
cessible sense tècniques de progressió 
vertical, ens va crear un fum de dubtes i 
preguntes, però, a les que nosaltres no 

teníem podíem donar  resposta, ja que 
era qüestió dels estudiosos el resoldre 
aquestes qüestions. Posant en coneixe-
ment de la troballa novament al MAOVA 
(A. Ribera), i recuperant el vaset per al 
seu posterior estudi, vam reprendre 
les exploracions en la Cova Santa, amb 
energies renovades.

Posteriorment a la troballa del vaset, en 
les jornades dedicades als treballs en 
la cavitats, vam poder anar descobrint 
nous indrets mai explorats amb anterio-
ritat. L’escalada del Vaset, el Pou Inespe-
rat, els Pous de la Unió, van estar troba-
lles força interessants. El revisar tota la 
cavitat i realitzar una detallada topogra-
fia de la mateixa, ens va portar a dedicar 
jornades fins a quasi el final del 2017. 
També en les ultimes setmanes d’aquell 
any, vam poder re-explorar i topografiar 
la cova de la Balconada, cavitat situada 
en el mateix accident geològic on es tro-
ba la cova Santa, i del que forma part. En 
aquesta cavitat, després de forçar un 
llarg i estret conducte ens va possibilitar 
explorar una nova estància. En un primer 
moment pensàvem amb la possibilitat 
d’una unió amb la Cova Santa, però final-
ment no va poder ser així.

Ja en l’any 2018, i sabedors que el objec-
tius coneguts i amb cert interès, toca-
ven a la seva fi, les jornades dedicades 
a les tasques en la zona d’exploració es 
van veure reduïdes de manera dràstica. 
Localitzant i catalogant algunes petites 
cavitats ja conegudes, vam anar donant 
forma a la fi del projecte. Sens dubte la 
jornada més interessant d’aquest 2018 
en la serra del Capurutxo, va ser l’ex-
ploració d’una cavitat penjada en els 
penya-segats de la Penya Foradada, va 
suposar una manera espectacular de 
posar fi a les nostres exploracions i al 
nostre projecte en aquest paratge de la 
Font de la Figuera.

Les Troballes

Encara que sempre que iniciem un tre-
ball de catalogació i d’estudi de cavi-
tats, o quan explorem en noves zones 
d’exploració i les seves cavitats, el 
nostre principal objectiu és el de trobar 

nous indrets mai il·luminats per l’es-
ser humà, i posteriorment donar-los a 
conèixer. Al llarg de les nostres tasques 
d’exploració en les cavitats de la serra 
del Capurutxo, malauradament -i com 
s’ha dit en la introducció- el nous espais 
explorats, han estat prou escassos. La 
única cavitat inèdita ha estat l’Avenc de 
la Penya Sangomengo, amb un reduït 
desenvolupament i profunditat.

Respecte als nous espais que s’ha acon-
seguit explorar en les cavitats ja cone-
gudes, els més interessants -tant per 
desenvolupament, com pel seu propi 
interès- s’han trobat a la Cova Santa. 
Espeleològicament parlant, el nou espai 
més interessant des del nostre punt de 
vista, és el Pou Inesperat (P-24). Un pou 
de 24 m totalment inèdit fins a la data, i 
que en la seua base ofereix un petit re-
corregut horitzontal. L’Escalada Tòxica 
(E-13) també ens va possibilitar recórrer 
una estància, que si bé en el seu desen-
volupament no va resultar massa gran, 
el seu context per entendre millor la ca-
vitat li atorga cert interès. 

En les altres cavitats estudiades de la 
serra del Capurutxo, no hem estat tan 
afortunats. El conjunt dels nou espais 
explorats en totes elles ha estat irriso-
ri, trobant tant sols continuacions molt 

Passamans d’accés a la finestra on es va realit-
zar la troballa del vaset
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petites, en els Avencs de la Mola Torró 
(tant en l’avenc MT-1 com en l’avenc MT-
2) i en la Cova de la Balconada. Encara 
que en aquesta última la sala descober-
ta és, a hores d’ara, la de major grandà-
ria de la cavitat.

En definitiva, com a exploradors, desit-
jàvem augmentar el desenvolupament i 
la fondària de les cavitats, fins a límits 
que superaren la lògica geològica. Però, 
la realitat ha estat ben bé altra. L’explo-
ració de cavitats té eixos inconvenients, 
l’explorador no fa la cova, tant sols arri-
ba fins on ella li ho permet. 

Ara bé, aquesta falta de nous indrets 
en les cavitats, s’ha vist recompensada 
per les troballes efectuades en l’àmbit 
arqueològic. Des de l’inici de les nos-
tres tasques, ja érem sabedors que en 
la majoria de les cavitats de la zona de 
treball, s’havien efectuat troballes i es-
tudis de restes arqueològiques, amb la 
Cova Santa al capdavant de totes elles.

Durant les nostres tasques en la zona, 
hem pogut trobar en l’Avenc de la Mola 
Torró 1 (MT-1) diverses restes òssi-
es, destacant entre aquestes un crani 
humà. En un primer moment els arque-
òlegs li van atorgar certa importància, 
ja que la situació de la cavitat tot just en 
el bell mig d’un poblat ibèric, feia pen-
sar als estudiosos amb la possibilitat 
de trobar-se davant de restes d’aquest 
període. Després de la datació de les 
restes, es va confirmar que pertanyien 
al tercer mil·lenni, període aquest molt 
més estudiat, i molt més comú.

En la Cova de Sangomengo, situada en 
la Mola Torró, i per davall del pobla ibè-
ric abans esmentat, també vam trobar 
petites restes de ceràmica, que arros-
segades per les diferents rampes de 
cudols i enderrocs, van estar transpor-
tades per l’interior de la cavitat.

Però, si tenim que destacar una cavitat 
on les troballes han estat d’allò més in-
teressant, aquesta cavitat es la Cova 
Santa. Ja en les primeres revisions de la 
cavitat i en la base del P-18 de la via més 
allunyada del Pou del Replanellet, vam 

observar unes restes d’ossos. Aquestes 
situades en una zona de transit dels es-
peleòlegs es trobàvem molt deteriora-
des, a excepció d’un conjunt d’elles, que 
trobant-se en un forat de difícil accés 
havien evitat el ser trepitjades. Final-
ment, i després de la seva extracció, ens 
van confirmar que les restes eren de 
linx de les cavernes, i pertanyien a dos 
individus diferents. A l’espera d’un es-
tudi amb més profunditat les restes es 
troben al Gabinet de Fauna Quaternària 
del Museu de Prehistòria de València.

Altra troballa efectuada a la Cova San-
ta, sí que va resultar de major interès. 
Trobar un vaset intacte de ceràmica, tal 
i com el deixaren fa aproximadament 
uns 5000 anys, ja es per si mateix un fet 
destacable, però, el que fa que el vaset 
trobat per nosaltres en la cavitat siga 
d’alguna manera una cosa més especial, 
és sens dubte el lloc on va ser trobat. 

Es tracta d’un vaset ceràmic a mà, clara-
ment prehistòric amb forma d’olla glo-
bular amb la base aplanada, i amb dos 
llengüetes perforades al costat per 
poder ser penjat amb un cordell. La fase 
estimada a la que pertany el vaset, es 
creu que es el calcolític (Ribera, A). Amb 
unes mides d’uns 11 cm d’alçada per 12 
cm de diàmetre, el vaset es troba en es-
tudi, a més a més, hi ha projectada una 
anàlisi del sediment trobat al seu inte-
rior. El que continua sent un misteri es 
com va arribar el vaset al lloc on es tro-
bava en el moment de ser localitzat, ja 
que estava damunt d’un bloc ben be com 
si l’acabaren de deixar. 

Rodejat de trams verticals, al lloc on va 
ser trobat el vaset, en l’actualitat tant 
sols es pot arribar mitjançant la utilitza-
ció de tècniques de progressió vertical. 
Aquest fet, ens posa de manifest com 
l’estructura de la cavitat pot haver can-
viat durant els últims 5000 anys. Ja en 
l’apartat del estudi geològic de la zona 
de treball, s’ha esmentat que els pro-
cessos tectònics, així com la reestruc-
turació es troba activa en l’actualitat.

Però, de ser així, aquesta reestructuració 
de la cavitat va ocórrer sense que el bloc 

encastat on es trobava el vaset patirà 
cap moviment? Com podem explicar un 
fet així? . A hores d’ara no podem oferir 
cap resposta al perquè el vaset es troba-
va damunt d’un bloc encastat, en un tram 
vertical, i com si acabarà de ser deixat. 
El que si podem assegurar es que el tro-
bar-se en un lloc tan inaccessible, i poc 
evident, ha fet que haja estat recuperat 
en un estat excel·lent de conservació.

Les cavitats

En el següent apartat del treball, vo-
lem donar a conèixer, una per una, les 
cavitats explorades i estudiades en la 
zona. Cal recordar que en cadascuna de 
les cavitats catalogades en la serra del 
Capurutxo, s’ha realitzat una completa 
re-exploració, en la que s’han utilitzant 
tant les noves tècniques espeleològi-
ques, com una visió moderna de l’explo-
ració subterrània. Es per això, que en to-
tes aquestes cavitats no s’ha descartat 
cap possible continuació que ens possi-
bilitarà arribar a nous indrets. A aques-
ta exhaustiva recerca, se li ha unit una 
revisió topogràfica, i una completa des-
cripció de totes elles. Aquestes tasques 
englobades en conjunt, fan d’aquest ca-
tàleg una excel·lent ferramenta per tal 
d’apropar-se al patrimoni subterrani de 
la Font de la Figuera.  

A excepció de les cavitats situades en 
la Mola Torró, totes les cavitats catalo-
gades en aquest treball son fàcilment 
localitzables. En el cas de la Cova San-
ta, hi ha un sender local  perfectament 
senyalitzat que ens apropa a la mateixa. 
La cova de la Balconada, situada tot just 
al costat de la senda que porta a la Cova 
Santa, és ben visible i fàcilment acces-
sible. L’avenc de la Penya Sangomengo, 
es troba just al cim d’aquest promonto-
ri calcari. Els abrics que conformen la 
Cova de l’Hedra i la Cova de la Moneda, 
amb un poc d’intuïció, i des de les sen-
des que passen tot just per baix d’elles, 
també son fàcilment localitzables. Tant 
l’avenc de la Figuereta, com el Foraet de 
la Creu del Capurutxo, es troben situats 
en la mateixa carena que la Cova Santa, 
tant sols hi ha que seguir-la per tal de 
poder localitzar-los.
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Cova Santa

La Cova Santa és sense cap dubte la 
principal cavitat d’aquest estudi. Tant 
per les seves característiques morfo-
lògiques, com pel desenvolupament i 
fondària assolida, es una cavitat cone-
guda i visitada molt sovint pel col·lectiu 
espeleològic. També per a la gent de la 
Font de la Figuera es la cavitat de refe-
rència, situada en la carena que puja cap 
a la Creu del Capurutxo.

L’entrada a la cavitat, en l’actualitat, es 
troba parcialment ocupada per un mur 
de mitja altura, el qual servia per supor-
tar una reixa -hui en dia desapareguda- 
que permetia tancar la cavitat per tal 
d’evitar l’espoli de restes arqueològi-
ques. La cavitat rep al visitant amb una 
gran estància ocupada parcialment per 
bolcs gegants. Descendirem per la dreta 
d’aquesta galeria inicial fins un esglaó, 
des d’on continuarem descendint. Tot 
just on comença una nova sala, però, amb 
el sostre molt més baix que l’anterior, a 
la nostra esquerra trobarem una estreta 
escletxa sense interès aparent. Aquesta 
estreta escletxa ens conduirà fins a la in-
comoda capçalera de la primera vertical 
(P-4) dels Pous de la Unió, i al sector de 
l’Escalada del Vaset i del Pou Inesperat, 
tot el sector inèdit fins a les nostres ex-
ploracions, i que més avant descriurem.

Continuant per la sala anterior, tenim 
dues possibilitats de continuar, i totes 
dos ens conduiran cap a la Sala dels 
Avencs. La primera d’elles, i la menys 
recomanable, es la que en direcció Oest 
ens condueix per diferents estàncies 
de reduïdes dimensions, separades per 
esglaons i ressalts, fins que en un últim 
pas descendent i exposat -ja que ens 
deposita tot just en la vertical del Pou 
del Replanellet- ens permet arribar a la 
Sala dels Avencs. 

La segona opció, i la que ve utilitzant-se 
des de sempre per accedir a la citada 
Sala dels Avencs, és la que en direcció 
sud, i per una petita rampa ascendent 
continuarem per un conducte descen-
dent i de sostre baix que en obliga a 
gatejar. Des d’aquest conducte, i en 

direcció Est, diferents saletes que es 
comuniquen per passos estrets, ens 
permeten fer un petit circuit per la zona 
superior de la cavitat. Forçant un pas 
estret en l’extrem d’una d’aquetes sale-
tes és on podem vorer la comunicació 
amb la Cova del Triangle, segona en-
trada del complex subterrani. 

Continuant pel conducte que ens obliga-
va a gatejar, i en superar un punt on unes 
formacions ens dificulten el transit, arri-
bem a una sala de majors dimensions. En 
la vesant Est d’aquesta sala podrem com-
provar com per una escletxa impenetra-
ble i obstruïda per cudols, hi ha una sego-
na comunicació amb la Cova del Triangle.

Cap a l’Oest, i ja assegurats, descendi-
rem per una relliscosa rampa, situant-se 

L’explorador equipat amb mascareta de seguretat per poder realitzar amb seguretat l’Escalada Tòxica 
(E-13) en la Cova Santa. La gran quantitat de guano acumulat en fermentació provocava un ambient tòxic

Base del Pou Inesperat (P-24) en la Cova Santa, explorat durant les nostres exploracions. Des d’aquest 
punt s’inicia una galeria horitzontal d’uns 50 m de recorregut

Escalada en la Cova Santa, en el que pot ser va 
ser l’últim indret explorat en la cavitat
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en la Sala dels Avencs. En aquesta sala 
s’obren dos pous verticals, que amb dife-
rents dificultats i direccions assoleixen 
els diversos indrets de la Cova Santa. 
El primer pou que trobarem està situat 
tot just en el lateral de la rampa. Aquest 
avenc anomenat pels primer explora-
dors com Pou del Balconet, inicia el seu 
descens de forma escalonada, i poc ver-
tical. Als pocs metres la fractura on es 
desenvolupa la cavitat guanya amplària 
i verticalitat. Un P-25 ens situarà en un 
repeu. Des d’aquest repeu una petita ver-
tical (P-4) ens conduirà mitjançant una 
pronunciada rampa cap a un segon pou. 
Aquest P-21 inicialment es estret, però, 
als pocs metres del seu descens guanya 
amplària de forma espectacular. 

La base d’aquest P-21 no es altra que la 
gran galeria en la que es desenvolupa la 
zona horitzontal d’aquest sector de la 
Cova Santa. Amb alçades que superen 
en alguns casos el 15 m, i amb amplàri-
es que s’apropen als 3 m, el trànsit per 
aquesta galeria és còmode i ràpid. En 
el seu extrem Nord, una reducció de les 
dimensions, amb un gran col·lapse de 
blocs, impedeix qualsevols continua-
ció. En aquest punt assolirem els -75 m 
de fondària. Continuant per la galeria, 
però, en direcció Sud, podrem alcançar 
un punt baix als -77 m, màxima fondà-
ria del sector del Pou del Balconet. En 

aquest punt es va realitzar durant les 
nostres exploracions l’Escalada Tòxica 
(E-13). Per damunt d’aquesta vertical, la 
cavitat guanya amplària notablement, 
creant una estància ampla i còmoda, 
però, sense continuació. 

Tornant al P-25 d’inici d’aquest sector, 
a mitja altura de la vertical, en direcció 
nord podrem vore com la fractura con-
tinua aprofundint fins a uns blocs encas-
tats. En aquest punt durant les nostres 
exploracions vam realitzar el passamans 
que ens va permetre arribar al lloc on es 
trobava el vaset. Des d’aquest punt, una 

escalada de 7 m -Escalada del Vaset (E-
7)- ens situa en una allargada estància, 
clara continuació de la fractura i punt de 
confluència amb els Pous de la Unió (P-4 
i P-8) que arriben ací des de les galeries 
superiors de la cavitat, a traves de l’es-
treta escletxa esmentada anteriorment.

Continuant en direcció nord, la fractura 
guanya desnivell ràpidament per una 
rampa descendent d’enderrocs i sorra, 
fins arribar a la capçalera del Pou Ines-
perat (P-24). Aquesta vertical, inexplo-
rada fins el moment, ens situa en una 
base de grans cudols. Les dimensions 

Pas estret en el nou sector explorat en la Cova 
Santa, i que dona la possibilitat d’accedir als 
Pous de la Unió, i a tot el nou sector trobat a la 
cavitat (Escalada del Vaset i Pou Inesperat)

Topografia del Sector del Pou del Replanellet de la Cova Santa

Topografia del sector del Pou del Balconet de la Cova Santa
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tant del pou, com de la galeria inferior 
son còmodes i arriben en algun punt als 
3 m. Des de la base del Pou Inesperat la 
cavitat presenta un recorregut horit-
zontal d’uns 50 m, i en el que progres-
sivament veurem com la cavitat cap al 
nord va perdent amplària fins tornar-se 
impracticable. Cap al sud, la galeria des-
cendeix de sobte i amb gran perill d’en-
sorrament de pedres i cudols, fins que-
dar totalment obstruïda als -59 m de 
fondària respecte a la boca d’entrada.

Finalitzada la descripció del sector del 
Pou del Balconet, tindrem que situar-se 
novament a la Sala dels Avencs per tal 
de poder accedir a l’altre sector de la ca-
vitat, el Pou del Replanellet. La capçale-
ra de la primera vertical d’aquest sector, 
es troba tot just en front de l’entrada a 
la Sala dels Avencs. La vertical de 16 m 
ens situarà en una pronunciada rampa, 
per la que tindrem que baixar assegu-
rats fins a un nou P-3 d’estreta capça-
lera. Tot seguit, un nou R-3, que deurem 
de baixar amb corda, ens situarà en un 
corredor on l’amplària no supera en cap 
cas el metre.

Continuant en direcció nord, la fractura 
s’estreteix donant pas a un tram vertical. 
El descens d’aquest P-16, que inicialment 
presenta unes dimensions reduïdes, en 

superar la seva part més estreta, s’ei-
xampla fins a superar els 3 m. Situats 
sota uns grans blocs encastats, podrem 
apropar-nos a la següent vertical. Un 
P-11 ens situarà en la galeria inferior 
d’aquest sector del Pou del Replanellet. 
Des d’aquest punt, i amb direccions opo-
sades, tindrem dos opcions de continu-
ïtat, i les dos amb cert interès; en la pri-
mera, agafant direcció sud, tindrem que 
remuntar una gran rampa de entre 40º i 
45º d’inclinació, per la que arribarem al 
lloc on més formacions, trobarem en tota 
la cavitat. Per un petit forat fàcilment lo-
calitzable que s’obre entre formacions, 
podrem continuar. Superada aquesta es-
tretor, arribarem a la capçalera d’un P-18 
escalonat. En la base d’aquesta vertical, i 
després d’un escàs recorregut on la cavi-
tat finalitza als -62 m de fondària, és on 
vam trobar les restes de linx. 

Tornat a la base del P-11 de la galeria 
principal, i en direcció Nord, immediat 
a nosaltres trobarem un gran caos de 
blocs. Per tal de continuar amb l’explo-
ració de la cavitat, cal remuntar aquest 
gran caos fins al punt més elevat del ma-
teix, on veurem clarament com la frac-
tura continua. Després de baixar una 
sèrie de ressalts, ens situarem en un es-
tret corredor amb diverses opcions de 
continuació. Continuant en horitzontal, 

i superant una zona desfonada, arriba-
rem al lloc on trobarem una gran forma-
ció que penja del sostre donant-nos la 
benvinguda. Al final d’aquest corredor, 
vam realitzar una escalada per tal de 
intentar donar-li continuïtat a la cavitat, 
però, l’esforç va ser nul, ja que als pocs 
metres, la galeria que vam poder assolir, 
es va tancar completament.

Si ens situem de nou en la base dels 
ressalts abans esmentats, i agafant di-
recció sud, podrem baixar un estret P-6 
que ens situa en una estreta estància. 
Cal assenyalar, que forçant estretes ga-
teres, es possible arribar a aquest punt 
pel gran caos de blocs de la galeria prin-
cipal. Si continuem uns pocs metres per 
la estreta estància a la que hem arribat, 
fins que la mateixa es tanca completa-
ment, podrem assolir els -85 m de pro-
funditat, màxima fondària de la Cova 
Santa, i on finalitza la cavitat.

Cova de Sangomengo

La Cova de Sangomengo (Cova de Sant 
Domingo o Cova Vella) es troba situada 
en la Mola Torró, en la seva vessant nord. 
Després de la Cova Santa, és sense cap 
dubte la cavitat de major importància i 
interès de les explorades en la serra del 
Capurutxo.

Topografia de les plantes de la Cova Santa
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L’entrada de la cavitat, de 5 m d’alçada 
per 2 d’amplària i amb una petita ram-
pa descendent, ens situa en una estàn-
cia de còmodes dimensions, on la llum 
encara no deixa pas a l’obscuritat. En 
aquest vestíbul, i en el seu costat nord, 
un conducte d’altura reduïda, i que ens 
obligarà a arrossegar-nos, desemboca 
en un ressalt de 4 m. Encara que es pot 
davallar pel seu costat esquerre, es re-
comana fer ús de la corda.

Superada aquesta primera dificultat, 
tindrem dos opcions per continuar. La 
primera d’aquestes opcions, i seguint di-
recció Nord per un conducte descendent 
i caòtic, ens permetrà assolir els -20 m de 
fondària fins una sala amb un bon grapat 
de formacions, totes elles en avançat es-
tat de descalcificació. En aquesta saleta 
la cavitat finalitza bruscament, sense 
donar opció a cap continuació.

L’altra opció després del ressalt de 4 m, 
i la que ens permetrà visitar els sectors 
més interessants i profunds de la cavi-
tat; és la que va en direcció sud, per una 
rampa descendent de cudols i sorra, que 
ens situarà front a un pas estret d’uns 
35 cm. Aquesta estretor, que es pot su-
perar fàcilment, ens deixarà per damunt 
d’un nou ressalt de 4 m.

En aquest punt de la cavitat podrem 
observar clarament com es creuen per-
pendicularment les dos fractures que 
han format la cavitat, i tindrem de nou 
dos opcions per a continuar. La prime-
ra d’elles,  serà la més interessant, ja 
que ens permetrà recórrer els trams 
verticals de la cova, i assolir la màxima 
fondària de la mateixa; comença tot just 
on finalitza l’anterior ressalt (R-4). Una 
vertical de 12 m (P-12) amb la capçalera 
en el mateix sostre del pou, ens perme-
trà descendir fins a una pronunciada 
rampa, on tindrem que utilitzar corda 
per al seu descens donada la seva forta 
inclinació. També tindrem que extremar 
les precaucions per la gran quantitat de 
pedres soltes que trobarem durant el 
seu descens. 

Superada aquesta rampa, una estreta 
capçalera ens donarà pas a una vertical 
de 10 m. En la base d’aquest P-10, po-
drem observar com en direcció nord un 
estret pas dona continuïtat a la cavitat. 
Superada aquesta estretor, i després 
d’un petit pou de 5 m, ens trobarem en 
una estància de reduïdes dimensions, i 
on la cavitat finalitza bruscament als -59 
m de fondària, màxima quota assolida.

Tornant a la base de l’anterior P-10, i en 
direcció sud, un ressalt ascendent (R-3) 
ens situarà en un repeu, on es va realit-
zar una escalada de 28 m. Aquesta es-
calada (E-28) ens va permetre accedir a 

una sèrie de petites estàncies i estrets 
conductes, que malgrat els nostres 
esforços no van permetre augmentar 
el desenvolupament de la cavitat de 
manera notable. Per aquesta manca 
d’interès, actualment aquesta escalada 
es troba desinstal·lada. Així, en aquest 
punt de la cavitat finalitza el sector sud 
de la mateixa. 

Tornant a l’inici de la via vertical ante-
riorment descrita, i on es creuen per-
pendicularment les dues fractures que 
formen la cavitat, podrem continuar el 
recorregut per la mateixa.   Des d’ací, i 
en direcció sud-oest accedirem a una 
àmplia fractura que en recórrer-la uns 

Topografia de l’Avenc de la Penya Sangomengo

Topografia Cova de Sangomengo

Entrada a l’Avenc de la Penya de Sangomengo. 
Com es pot observar en la imatge, l’estretor es 
molt severa
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25 m ens situarà front a un promontori 
de blocs encastats. Aquests blocs es 
troben soldats entre ells per formaci-
ons parietals totalment descalcificades. 
Uns metres abans d’aquest promontori, 
un ressalt descendent de 5 m, on reco-
manem l’ús de corda, ens permetrà acce-
dir a un nivell inferior de la fractura prin-
cipal, però, d’escàs desenvolupament. 

Situats en la zona superior d’aquest 
cúmul de blocs, la Cova de Sangomen-
go ens ofereix tres possibles conti-
nuacions, si bé, tant sols una d’elles té 
cert atractiu. Tot just front a nosaltres 
trobarem la primera opció. Una es-
cletxa ascendent, i d’escàs recorregut, 
que probablement estiga formada per 
l’esquinçament d’un gran bloc de roca. 
Aquesta escletxa ascendent no ofereix 
cap continuïtat. La segona opció que 
trobarem en aquest sector oest, serà 
continuant per la fractura principal, i en 
un evident pas que desemboca en un 
R-2, un conducte de nou en situa davant 
d’un ressalt. Una vegada superat ens 
trobem en una petita estància on la ca-
vitat finalitza col•lapsada per blocs.

Per últim, situant-se de nou en el pro-
montori de blocs d’aquest sector oest, i 
continuant ara per una fractura paral•le-
la a l’anterior descrita, podrem seguir 
fins on la fractura es desfona en un res-
salt de 4 m molt exposat (R-4). Superat 
aquest ressalt en oposició, i extremant 
les precaucions, podrem continuar cò-
modament fins un gran cúmul de blocs 
encastats que ens obligaran a grimpar 
per ells uns 3 m (R-3). Superada aquesta 
dificultat, accedirem a una sèrie de con-
ductes i estàncies de diferents grandà-
ries, i de direccions diverses, acabant 
totes elles en punts sense continuació 
possible, donant  per finalitzada l’explo-
ració de la Cova de Sangomengo.  

Avenc de la Mola Torró 2 (MT-2)

L’Avenc de la Mola Torró 2 (MT-2) es 
localitza en la vessant nord-est de la 
mateixa mola, sent la seva localització 
una mica dificultosa, tant per la vegeta-
ció espessa, com per la petita boca que 
posseeix la cavitat. Si ens situem en lo 

alt de la Mola Torró, on les sendes que 
arriben tant de la Cova Santa, com de la 
Penya de Sangomengo es creuen, des 
d’aquest punt i en direcció nord-est, a un 
centenar de metres s’obre un clar entre 
els pins. En aquest clar podem trobar un 
gran pi ja mort -el qual ens servirà de re-
ferència- uns metres abans d’ell, s’obre 
la boca de l’avenc, quasi tapada per un 
gran cudol. Una notable corrent d’aire 
ens donarà la benvinguda.

L’Avenc de la Mola Torró 2 (MT-2) po-
dem dividir-lo en dos seccions; la pri-
mera d’elles es tracta de la part ja ex-
plorada als anys 70 dels passat segle, i 
que podem assenyalar com la Via Clàs-
sica. Aquesta Via Clàssica, descendeix 
verticalment fins als 35 m de fondà-
ria. L’altra secció de la cavitat –Via 
Nova- inexplorada fins a les nostres 
exploracions en la cavitat, es la que 
progressant lateralment a traves de la 
fractura, ens va permetre arribar fins a 
nous espais, i dona un major desenvo-
lupament a la cavitat. 

La boca de l’avenc, es presenta davant 
de l’explorador com una petita obertura, 
ja que, encara que l’entrada te una llar-

gària que supera els dos metres, i una 
amplària d’uns 60 cm, un gran bloc en 
perillós equilibri tapa quasi totalment 
la mateixa. Iniciant el descens des d’un 
pi pròxim, i superant l’estretor inicial, 
ens trobarem amb la vertical 26 m (P-
26) d’entrada a la cavitat. Aquest P-26, 
es prou escalonat en el seu comença-
ment, presentant diversos repeus, que 
dificulten el descens. Superats aquests 

Entrada a l’Avenc de la Mola Torró 2, on es pot 
apreciar el gran cudol que tapona parcialment 
l’accés, i que segons Hèctor Verdú va detindré la 
seva exploració en els anys 60 del passat segle

Topografia de l’Avenc de la Mola Torró 2
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repeus, el pou guanya verticalitat i co-
moditat. Ja en la base d’aquest P-26, 
podrem continuar en direcció nord, fins 
on l’escletxa acaba per fer-se impracti-
cable a l’explorador, assolint en aquest 
punt, la màxima fondària de la cavitat 
als -35 m. 

Per accedir a la Via Nova, una vegada 
superats els primers metres més esca-
lonats del P-26, i quan la cavitat guanya 
verticalitat, es va realitzar un pèndol en 
direcció Nord. Aquesta maniobra va ser 
el primer dels diversos desplaçaments 
laterals que vam realitzar fins que vam 
poder arribar a un estret repeu. En 
aquest repeu, un fàcil passamans ens va 
situar en la capçalera d’una vertical de 
4 m. Descendit aquest petit pou, i con-
tinuant en direcció Nord, vam remuntar 
la fractura en altura, arribant així a situ-
ar-nos en el tram final d’aquesta via, que 
finalitza en dos petites verticals molt 
estretes, i en les que no va ser necessari 
l’ús de tècniques de progressió vertical.

Com a nota final a la descripció d’aquest 
avenc, cal assenyalar que, a pesar de 
que l’Avenc de la Mola Torro 2 (MT-2) 
ha estat mínimament visitat per espe-
leòlogues -de fet, en la cavitat no vam 
trobar cap ancoratge artificial- i som 
sabedors que les ultimes visites podem 
remuntar-se a finals dels anys setanta, 
l’estat de conservació en la que es vam 
trobar la cavitat, era poc més que do-
lent, ja que al seu interior vam trobar 
molta runa i deixalles, així com una gran 
pintada amb el nom de “RAFA”. Durant 
les nostres tasques en la cavitat, es va 
extraure tota la brossa que vam trobar 
al seu interior.

Avenc de la Mola Torró 1 (MT-1)

L’Avenc de la Mola Torró 1 (MT-1) obre la 
seva boca en la part central de la Mola 
Torro, tot just entre les edificacions 
del poblat ibèric que podem trobar en 
aquest paratge de la Serra del Capuru-
txo. Per tal d’accedir a la cavitat, parti-
rem del encreuament de les diferents 
sendes que recorren la serra, i que ve-
nen a trobar-se en la zona sud de la Mola 
Torro. Des d’ací, i agafant la cresta del 

penya-segat Oest de la mateixa Mola, 
i en recórrer un centenar de metres, 
baixarem cap a la zona plana de la Mola, 
i on es troba el poblat. Des d’ací, i en di-
recció Nord-est, recorrerem poc més 
d’una cinquantena de metres, i podem 
trobar l’avenc. Cal assenyalar que les 
cavitats de la Mola Torro, per les carac-
terístiques de la zona, no son fàcilment 
localitzables. 

La boca de la cavitat s’obre en una de-
pressió prou acusada del terreny. La 
mateixa expulsa una forta corrent d’aire 
a l’exterior, fenomen prou habitual en 
aquestes cavitats de la Mola Torro. Una 
rampa de forta inclinació, i amb molta 
pols i enderrocs, ens permetrà arros-
segar-nos fins un petit ressalt de tres 
metres (R-3) fàcilment desgrimpable 
en oposició. Una vegada superat aquest 

Entrada a l’Avenc de la Mola Torró 1

Topografia de l’Avenc de la Mola Torró 1
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petit ressalt, la cavitat continua en pro-
funditat seguint la rampa d’enderrocs, 
finalitzant als -17 m de fondària. En la pe-
tita estància que forma el ressalt de tres 
metres, i en seguir una mica en posició, 
al superar un ressalt, arribarem a una pe-
tita estància sense cap continuació.

Tornant a la rampa d’entrada, i abans 
d’arribar al R-3, podrem trobar a la 
nostra esquerra una rampa amb gran 
quantitat d’enderrocs, arena i pols, i de 
sostre baix. Si remuntem aquesta ram-
pa accedirem al lloc on es van trobar les 
restes d’ossos, així com l’estretor que 
va ser forçada, i la saleta contigua a la 
mateixa. Des d’ací, i en superar un petit 
esglaó a la nostra esquerra, un plànol 
inclinat de la cavitat ens permetrà curt-
circuitar amb la rampa d’entrada, finalit-
zant  en aquest punt la cavitat. 

Cova de la Balconada

La Cova de la Balconada es tracta d’una 
cavitat coneguda des de llur temps. Fins 
a les nostres exploracions en la cavitat, 
l’interès de la cavitat era ben be escàs, 
de fet la jornada que vam dedicar a tre-
ballar en aquesta cavitat, els nostres 
objectius eren el realitzar la topografia i 
situar-la per a la seva localització, alhora 
que es farien algunes fotografies. Gràci-
es a forçar una llarga i estreta escletxa, 
que vam localitzar mentre realitzàvem 
la topografia, vam descobrir una nova 
sala, augmentant tant el recorregut de la 
cavitat, com el interès sobre la mateixa. 
La troballa d’aquesta nova sala, va ser 
comentada a antics espeleòlegs i com-
panys nostres, coneixedors d’aquesta 
cavitat i de tantes altres del terme, con-
firmant-nos lo inèdit del descobriment.

La Cova de la Balconada posseeix dos 
estrades, una inferior i per on s’accedeix 
a la cavitat, i un altra superior. Esta se-
gon entrada, es troba penjada uns 10 m 
per damunt de la primera, formant un 
ampli balcó que cau al buit, d’ací el nom 
atorgat a la cavitat. 

Accedint a la cavitat per l’entrada infe-
rior -amb una alçada que sobrepassa els 
4 m, i una amplària que arriba als 3 m- i 

en haver recorregut uns 15 m, una fàcil 
grimpada entre blocs ens permetrà ar-
ribar a un punt on la cavitat es divideix 
cap a dos sectors. El primer, i en direcció 
nord, ens permetrà arribar a la segon en-
trada de la cova. Aquesta, com havem dit 
abans, forma un ampli repeu en forma de 
balcó que cau al buit. L’alçada d’aquesta 
boca arriba quasi als 5 m, i l’amplària no 
arriba als 2 m, formant una estància de 
menor mesura que la d’entrada.

L’altre sector, i en direcció sud, és el que 
ens permet remuntar entre blocs fins a la 
màxima cota d’alçada de la cavitat, als +13 
m. Ací, en aquest punt un estret passadís 
que sembla comunicar amb el sector de 
la boca superior –però, que finalment no 
ho aconsegueix- podrem observar com 
la paret es troba fortament fracturada. 

Topografia Cova de la Balconada.

Entrada superior de la Cova de la Balconada
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Aquesta escletxa, que a simple vista sem-
bla impracticable, en la seva zona superi-
or, i on presenta una espècie d’angle recte, 
permet a l’explorador arrossegar-se per 
un conducte a mode de laminador d’uns 
10 m de llargària, i on l’alçada no supera en 
cap cas els 35 cm. 

Finalitzat aquest incòmode pas, i quan 
les mesures es tornen més còmodes, 
un ressalt de 4 m, dona pas a la Sala 
Nova. Aquesta sala, descoberta durant 
els nostres tasques en la cavitat, té una 
llargària que supera els 15 m, i en alguns 
punt la seva amplària supera els 5 m, 
sent la de major grandària de la cova, i 
on la cavitat finalitza sense donar cap 
opció de continuïtat. 

Avenc de la Figuereta

Aquesta cavitat, ubicada en la vessant 
més oriental de la carena on podem 
trobar també la Cova Santa i la Cova del 
Triangle, és de nul interès. Tractant-se 
tan sol d’una petita fractura en la massa 
rocosa, la cavitat assoleix escassa pro-
funditat i desenvolupament. 

L’Avenc de la Figuereta posseeix una en-
trada d’un metre d’amplària, per uns dos 

de llargària, i la trobem ocupada quasi 
en la seva totalitat per una frondosa 
figuera. Un parell d’escalons, que fàcil-
ment es poden davallar, ens situen en la 
petita estància que forma la cavitat. En 
el seu extrem sud trobarem una petita 
obertura a l’exterior. Es en aquest punt 
on assoleix la cavitat la seva màxima 
fondària als -4 m, i on finalitza.

Foraet de la Creu del Capurutxo

Aquesta petita cavitat la podem trobar 
en la mateixa carena on es situen, tant la 
Cova Santa com l’Avenc de la Figuereta, 
però, ja a prop de la Creu del Capurutxo. 
L’entrada d’aquesta petita cavitat pas-
sa quasi desapercebuda al caminant, ja 
que es troba tot just en una zona pobla-
da de pins i matolls. 

Amb dos entrades, una de les quals és 
impracticable, la cavitat ofereix un es-
càs desenvolupament, i poca profun-
ditat. De fet, si la intenció dels nostres 
treballs no haguera estat fer una ca-
talogació lo més exhaustiva possible, 
pot ser no haguera pas estat inclosa. 
L’estreta entrada, dona pas a una petita 
estància. En un lateral d’aquesta s’obre 
un pas que facilita els pas a una segon 

saleta un poc més gran, i on podrem vo-
rer la llum de l’entrada impracticable. Un 
conducte descendent entre cudols, per-
met avançar uns pocs metres fins on la 
cavitat finalitza.  

Cova de la Moneda

La Cova de la Moneda es situa al peu 
del penya-segat de la Penya Forada-
da Aquesta cavitat es tracta d’un gran 
abric sense gaire interès espeleològic. 
Com a característiques d’interès po-
dríem destacar, tant les dimensions de 

Topografia de l’Avenc de la Figuereta Topografia del Foraet del Capurutxo

Topografia de la Cova de la Moneda
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la pròpia balma d’entrada de la cova -ja 
que és de grans dimensions- i la ubica-
ció de la pròpia cavitat, ja que l’entorn es 
veritablement magnífic.

La Cova de la Moneda es presenta da-
vant del visitant amb la seva gran balma, 
amb unes dimensions que superen els 
10 m tant en la seua amplària, com en la 
seua altura. La cova va perdent dimen-
sions conforme va profunditzant cap al 
seu interior, guanyant al mateix temps 
desnivell, fins a tancar-se completa-
ment als 23 m de recorregut.

Cova de l’Hedra

Aquestes dues cavitats que nosaltres 
havem anomenat Cova de l’Hedra 1 i 
Cova de l’Hedra 2 -ja que no hi havem 
trobat cap referència anterior a les ma-
teixes- i donat el complicat accés a les 
mateixes, creiem que han passat desa-
percebudes. Aquesta nomenclatura be 
donada per la gran mata d’hedra que 
naix en la boca principal, de fet és més 
fàcil localitzar l’hedra pròpiament dit, 
que la pròpia cova.

Aquestes dues cavitats es tracten 
simplement de dos abrics sense gaire 
interès espeleològic, ja que les dimen-
sions del mateixos son prou reduïdes. 
Però, com que la nostra intenció a l’hora 
de realitzar els treballs d’exploració i 
catalogació en la zona, era realitzar-lo 
d’una manera exhaustiva i seriosa, ens 
veiem obligats a incloure’ls. Com a cu-
riositat, cal assenyalar  l’existència d’un 
petit pou de quatre metres, fàcilment 

desgrimpable i sense continuació, en 
un extrem de la boca principal de l’abric 
més gran. 

Altres cavitats

Durant les nostres tasques a la serra del 
Capurutxo, també s’han localitzat diver-
ses cavitats que bé pel seu nul interès, o 
bé per altres raons no han estat incloses 
en aquesta catalogació. La primera ca-
vitat a la que fem referència en aquest 
cas es tracta de l’Avenc del Pi. Aquesta 
cavitat de fàcil localització i accessibili-
tat, va ser explorada en els anys 70 del 
passat segle. En l’actualitat l’entrada a 
la cavitat es troba totalment segellada 
amb formigó i una malla de ferro, sense 
possibilitar cap accés al seu interior. 
Segons els comentaris personals dels 
exploradors de la cavitat, així com per la 
topografia que en l’època es va realitzar, 
podem concloure que la cavitat no ens 
haguera ofert grans possibilitats.

L’exploració d’altra cavitat, que finalment 
no vam incloure al catàleg -i que va resul-
tar ser l’activitat en la que vam concloure 
els treballs d’exploració en la serra del 
Capurutxo- va resultar, en certa manera, 
una gran decepció. La cavitat en qüestió 
es tractava de la gran boca que s’obre en 
el penya-segat de la penya Foradada, a 
uns 50 m d’alçada. Aquesta cavitat es 
ben visible des de la distancia, i per la 
vessant nord d’accés a la serra. 

Accedint per la boca superior de la ca-
vitat -que podem trobar en la carena 
de la penya Forada, i molt a prop de la 

caiguda al penya-segat- vam accedir al 
seu interior. La cavitat va resultar ser 
en realitat un gran pont de roca sense 
profunditat ni recorregut. Amb aquest 
nul interès vam decidir no realitzar to-
pografia alguna, ni incloure’l al catàleg.

Conclusions

Com a conclusions a les tasques efec-
tuades a la serra del Capurutxo, i que 
com a resultat final ha estat el present 
article, podem donar-nos per satisfets, 
ja que havem pogut realitzar el primer 
catàleg de cavitats naturals de la serra 
del Capurutxo, amb caràcter espeleolò-
gic. Els resultats obtinguts, encara que 
no han estat uns resultats espectacu-
lars, si que ens ha posat de manifest una 
vegada més que encara queden indrets 
al nostre subsòl, que esperen ser il·lu-
minats. Que a l’espeleologia no esta mai 
tot dit, i sempre hi ha alguna incògnita 
que resoldre. Una altra vegada, la col·la-
boració amb l’àmbit científic a arrel de 
les troballes arqueològiques efectua-
des, posa de manifest que l’espeleolo-
gia d’exploració, la que manté l’autèntic 
esperit de recerca i estudi, encara té 
molt que aportar al món de la ciència.

Potser -i casi podem assegurar- que a la 
serra del Capurutxo, quedarà alguna ca-Topografia de la Cova de l’Hedra

Topografia dels anys 70 de l’Avenc del Pi, realit-
zada per A. Ribera



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 2 01 6 8

Exploracions en la serra del Capurutxo. La Cova Santa i altres cavitats de La Font de la Figuera

vitat amagada que no hem trobat. Pot-
ser, estiga esperant a que algú fortuïta-
ment entropesse amb ella. Tal vegada 
en alguna de les cavitats no hem sabut 
mirar prou, i una clara continuació por-
te a nous indrets. Tot és possible, però, 
serà feina per a les futures generacions 
el descobrir-ho. Nosaltres creiem haver 
aportat una mica de llum a llocs que cal 
donar a conèixer i protegir; donat per 
finalitzat aquest projecte ens n’esperen 
de nous.  
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Yo no puedo ser buena persona 
por mis malos antecedentes, ya 
que de muy joven ingresé en el 

Seminario Conciliar Central con el alma 
contrita y resuelto a ser un padre de Al-
mas en toda regla.

D: Cualquiera dice que yo me ilustré en 
la Cárcel Modelo, y yo le puedo probar 
que fue en el Seminario, y antes de eso 
ya aprendí las primeras letras con un 
maestro carlista hasta la médula, y un 
fraile franciscano muy listo que tenía su 
residencia en Benigánim. Me pasé doce 
años entre sacristías y confesionarios, 
curas, monjas, frailes y carlistas. Qué 
derecho tienen pues, para creerme una 
persona decente? Ninguno.

Siempre he tenido horror a las ma-
las compañías y me propuse dejar los 
hábitos   dejar el incienso con la idea 
altruista de tomar un camino recto y 
seguro para ir al cielo; pero como en 
España se practica el clericalismo y se 
comen letanías a todo pasto, no hay 
modo y manera de librarse del virus que 
corrompe a los españoles.

D’aquesta manera entre irònica i sar-
càstica es defi nia Eustasio Juan Vidal 
a les planes d’El Pueblo (‘Matando el ti-
empo’, 20-11-1915 p.1) contestant a un tal 

D. Cualquiera, anomenat així pel nostre 
personatge perquè de manera anònima 
i des d’un diari monàrquic havia dubtat 
de les seues qualitats personals i intel-
lectuals.

El mestre carlista anomenat no era al-
tre que Codoñer, degà dels mestres de 
la comarca el qual exercí a Quatretonda 
vora mig segle, ‘En aquella época que re-
cuerdo era yo un <<jambet>> un alumno 
aplicado de aquel buen maestro, llama-
do don Andrés Codoñer, a quien todavía 
reverencio’ (En la brecha. Estanislao 
Alberola, Actor. EP, 20-2-1924 p.2), i el 
franciscà de Benigànim fra Gabriel amb 
qui estudiava llatí i humanitats: ‘Alumno 
y profesor paseábamos por el huerto 
hablando de Tito, Julio César, de Cicerón 
y Esopo, sazonando los versos latinos 
con los higos maduros que nos servían 
de <<vermut>> para el almuerzo (Beni-
gánim. ¡Caray con <<Diácora>>! EP, 13-9-
1930 p.7).

El nom d’Eustasio Juan Vidal, col.labo-
rador d’EP, de qui trobàvem notes di-
verses relacionades amb la Vall però de 
qui no sabíem, obrí la nostra curiositat. 
Els cognoms sonaven, no de Quatre-
tonda, per cert, encara que recordava 
fets i persones, fi ns i tot algun malnom 
quartondí com Barbeta o Polsera, cosa 
que indicava un contacte estret amb el 
poble, com acaba declarant en altres es-
crits en què, parlant del poeta de Qua-
tretonda Estanislao Alberola, diu que és 
‘un casi paisano mío (...) Más de una vez 
he ido de juerga con su hijo el simpáti-
co Arcadio’ (EP, 17-7-1916 Instanáneas. 
Sobre un elogio). A més d’això, com s’ha 
dit, havia fet les primeres lletres amb el 
mestre Codoñer.

Havia viscut i coneixia Quatretonda, 
Benigànim d’on la relació amb les nos-

tres terres era evident, i tot era qüestió 
de constatar-ho en alguna de les seues 
publicacions, cosa que ja posats a res-
seguir les seues petjades no havia de 
resultar massa difícil, de manera que el 
25-7-1930, sobre Alfarrasí escrivia “He-
mos nacido en el Valle y conocemos la 
orientación de ayer de los 29 pueblos; 
podemos llamar por sus nombres y por 
sus tendencias a casi todos los habitan-
tes de ese distrito”. Aquest coneixement 
que ens pot resultar una mica exagerat, 
és evident que no es deu només als con-
tactes socials i familiars, sinó a la tasca 
política i propagandística de partit que 
desenvoluparà per la comarca, així que 
en aquest mateix article declara que: 
‘Nos hemos propuesto pasar revista a 
todos los pueblos del distrito sólo con 
la intención sana de recordarles que en 
1930 los pueblos deben tomar rumbos 
opuestos al caciquismo’  

I sí, sabem d’on era concretament Eusta-
sio Juan Vidal, també amb els cognoms 
d’alguna manera ja ensumavem la seua 
procedència que ell no tardaria a des-
cobrir-nos quan “Conocedor del distrito 
de Albaida por haber nacido en él i haber 
vivido muchos años en algunos de sus 
pueblos, comencé por publicar en estas 

Eustasio Juan Vidal. 
La Vall d’Albaida
Rafael Benavent

El Pueblo 10-7-1921

El Pueblo 20-11-1915
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columnas algo referente a la vida de 
los pueblos del pacífico valle” (EP, 13-9-
1930, p.7). I no seria precisament en una 
de les seues columnes, sinó en una carta 
oberta al president del comité republi-
cà de Montaverner on declara: ‘Como 
nacido en esa localidad, cuya mayoría 
de habitantes son parientes míos,’ (EP, 
26-3-1930, p.3) que s’hi farà notar per-
què a les postres publicaria deu articles 
de Montaverner, a més de la carta ober-
ta esmentada, quantitat potser també 
relacionada amb els problemes polítics 
i  electorals del seu poble on s’hagueren 
de repetir les eleccions del 12 d’abril en 
les conteses entre les esquerres re-
publicanes i les dretes o antics monàr-
quics ‘upetistes’ (Unió Patriòtica), de les 
quals tenia notícia per les cartes que li 
enviaven els correligionaris republicans 
d’aquell poble on Eustasio era un dels 
seus, una veu qualificada, destacada i 
influent, almenys a València, del partit 
de la Unió Republicana Autonomista, 
com podem llegir: ‘Recibo frecuentes 
cartas de allí en las que me cuentan ver-
daderas atrocidades respecto a la vida 
y milagros de la Derecha Liberal Repu-
blicana’ (EP, 21-6-1931 Montaverner p. 6).

Apunts biogràfics

De les notes i referències espigolades 
dels seus textos, que són ben escasses 
i poques directes, podem apuntar que 
Eustasio Juan naix a Montaverner pels 
volts dels vuitanta del segle XIX per 
tal com ens conta haver sigut company 
d’escapades, i possiblement també de 
pupitre, d’Arcadio Alberola, nat el 1885 
a Quatretonda. Sabem que tenia ger-
mans, fills de Isabel Vidal Ferri, fent les 
primeres lletres amb el mestre Codoñer 
passant posteriorment a estudiar amb 
els franciscans de Benigànim. La prò-
xima parada devia ser el Seminari Con-
ciliar on, com s’ha apuntat, ingressà de 
molt jove, i d’on eixirà sense saber llatí, 
‘un pobre diablo que quiso un día ser 
cura y no pudo aprender latín’. Text d’on 
també entretallem: ‘Yo soy un chico mo-
desto, un pollo (con espolones duros por 
desgracia) que no alardea de muchas 
cosas que la edad lleva consigo; yo soy 
(no tengo abuela lectores) un anacoreta 

laico, amigo de mis libros y enamorado 
de mi ideal; y como en el Instituto y en 
el Seminario donde estudié no aprendí 
nada y me enseñaron poco, no he podido 
hacer fortuna’ (EP, 29-9-1915, p.1).

No sembla, o no ho hem trobat, que tin-
guera família, tret que la seua mare que 
residia al districte del Mar de València 
va faltar un cinc de juny de 1923, quan ell 
ja feia temps que residia i s’hi trobava 
plenament integrat a Burjassot, possi-
blement i entre altres coses per qües-
tions de treball, no debades i segons 
relata: ‘El que esto escribe, arrojado 
“cordialment” de una secretaría de pue-
blo el año pasado, sin otro motivo que el 
haber cambiado de amo el Ayuntamien-
to’. (A los vencidos. EP, 4-11-1923, p.2), tot 
comentant que el secretari ‘ha sido (y 
será) la doble víctima de la ley y del caci-
que. Si obedecía a la ley se quedaba sin 
pan; si obedecía al cacique tenía pan y 
se enredaba en los artículos del Código 
penal. El 1931, però, era fiscal del jutjat 
municipal (Luís M. Exposito Navarro. 
Perpetuar la memoria. El monumento a 
Vicente blasco Ibáñez en Burjassot).

Altrament, i a València, desenvolupava 
la tasca de columnista i redactor del 
diari blasquista El Pueblo, on segons 
Antoni Laguna, s’encarregava de la in-
formació comercial (El Pueblo: Historia 
de un diario republicano, 1884-1939, 
p.259). I siga per això, motius professi-
onals, o siga per la tasca de difusió del 
republicanisme enviant un paquet de 
diaris a Montaverner, que li serien re-
tornats sense ni llevar la faixa, cosa que 
el va irritar per tractar-se del seu poble, 
el va dur a pensar que llevat del senyor 
Almiñana, subscriptor antic d’El Pue-
blo, ‘se conoce que todos los vecinos de 
Montaverner pertenecen a la Unión Pa-
triótica’. (CARTA OBERTA Al presidente 
del comité republicano de Montaverner. 
EP, 26-3-1930, p.3). La contestació del 
seu poble no es va fer esperar massa di-
ent que havia estat una errada, poc inte-
ressada en el bé comú, i que allí sí que es 
llegia el periòdic, fins i tot per part de fa-
miliars seus. També a Benigànim i altres 
pobles s’interessà per engrescar-los en 
la distribució d’El Pueblo.

I és que Eustasio, home d’ideologia com 
reconeix, s’ha compromés plenament 
en la tasca republicana, actuant des de 
dins i de fora del partit, sempre amb 
responsabilitats, president accidental, 
vicepresident i secretari del Centre 
Republicà l’Ideal de Burjassot, secreta-
ri molts anys de la Junta Municipal del 
Partit Unió Republicana del dit poble, 
molt relacionat com se sap amb Blasco 
Ibáñez i tota la seua família. Va ser tam-
bé secretari de la comissió promonu-
ment a Blasco Ibáñez (1931).

Potser, però, serà en l’activitat d’es-
criptor d’articles o columnes on més 
s’estendrà la seua tasca propagandista 

El Pueblo4-11-1923

El Pueblo 19-2-1930
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celler de Jerez, tal com s’hi despren dels 
anuncis comercials inserits al seu diari 
durant unes setmanes de 1925, recor-
dem etapa de la Dictadura on l’activitat 

i ideològica, així parlant de la passivitat 
del poble quan tothora uns i altres “es-
tamos con la pluma y la palabra, dicien-
do al pueblo lo que tiene que hacer, lo 
que está mal, dónde el remedio... Pero si 
la lección es larga, el que tiene la obliga-
ción de aprender es corto de entende-
deras...” Diu que la culpa de la passivitat 
la té la motxilla de la història i el frare 
que portem dins. I acaba demanant que 
“No deben cejar los espíritus superiores 
en sus apostolados” (Herencia de fraile. 
EP, 1-3-1931, p.1)

I en aquesta tasca els mitjans de co-
municació, el periodisme, té una gran 
importància, no debades assenyala que 
en les darreres eleccions (1915) allà on 
impera el caciquisme és on menys vots 
trauen els republicans, cosa que pas-
sa més al món rural, d’ací que d’alguna 
manera demana que la ciutat “tiene que 
ir hasta la aldea a rescatarla”  (Los tu-
mores. EP, 9-12-1915, p.1). Sent els seus 
solars, el seu lloc i casa del republica-
nisme alliberador El Pueblo. D’ací que 
en la carta oberta a Montaverner acaba 
afi rmant que fa falta que El Pueblo ar-
ribe a Montaverner i que anime la gent 
(26-3-1930), o com a Benigànim, on diu 
que és necessari que El Pueblo arribe 
com els altres diaris perquè així puguen 
assabentar-se del moviment republicà 
nacional (6-9-1930).

Quasi que per defi nició a la llavor d’arti-
culista li sobrevingué la de correspon-
sal de Burjassot, conforme ens explica: 
“Puesto en trance de ser este modesto 
escritorzuelo el encargado de hacer pú-
blico todo lo que el pueblo de Burjasot 
hace, piensa y siente...’ (Instantáneas. 
Nota resumen EP, 6-5-1915, p.1) Difícil 

de destriar en algunes ocasions. Tam-
bé escriví poemes, poesia molta d’ella 
reivindicativa en diferents mitjans com 
Refl ejos del Motín, Bandera Federal, 
Antorcha Valentina, La Traca, El Radi-
cal (Saragossa) o Los Pueblos, alguna 
d’aquestes composicions, com un sonet 
publicat a la Bandera Federal de Madrid 
el portaren a la garjola, acusat i molt 
poca broma, pel delicte de “lesa Majes-
tat”. Finalment després d’una cinquante-
na de dies a l’ombra a la ciutat de Madrid 
fou absolt (Una detención. EP, 11-12-1912, 
p.1),  però el cas és que ja havia estat de-
tingut a València unes poques setmanes 
abans acusat d’escarni a la religió, amb 
idèntic resultat. N’hi hagué més perquè 
durant la dictadura de Primo de Rivera 
l’1-9-1928, ell i altres ciutadans de Bur-
jassot foren detinguts sense saber el 
motiu. (Burjasot. EP, 13-12-1930 p.2). 

En l’esfera més particular, comercial, 
podríem dir que Eustasio fou represen-
tant de vins i conyacs a Burjassot d’un 

El pueblo 11-12-1912

El Pueblo 1-9-1925El Pueblo 6-5-1915 El Pueblo 22-8-1930
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columnista del nostre autor es reduí 
considerablement, sobretot del 26 al 
29. A partir de 1930, amb el canvi de ci-
cle polític, revifa el columnista d’aquest 
home definit entusiasta republicà, in-
cansable lluitador i víctima de la perse-
cució reaccionària, cultíssim republicà 
i lliurepensador abrandat, entusiasta 
correligionari i conegut escriptor...

Un home que viu la causa del republi-
canisme, la llibertat, l’anticlericalisme, 
però que el deceb, sobretot, veure 
quants canvien d’ideals de la nit al matí, 
de manera que anit eren cacics, reacci-
onaris i es desperten republicans, dient 
que ningú dubta que no puguen fer-se 
republicans els que fins al 14 d’abril no 
ho foren, però han d’abominar del pas-
sat. No s’ha de dir només, s’ha de de-
mostrar, integrar-se en les societats... 
(Montaverner. Ni con gorro frigio. EP, 
25-09-1931, p.7), i el seu poble n’era un 
bon exemple, on segons conta, els ca-
cics continuaven manant amb les matei-
xes tècniques de sempre.

Eustasio esperava un canvi important 
a la comarca, que en 1915 definia com 
un “Valle de lágrimas” on, quan amb 
les eleccions a tots els districtes de 
València (província) n’hi ha dura lluita 
entre els dinàstics, només un districte 
es mostra quiet, sempre servil. Aquest 
districte és Albaida. Afig que el coneix 
per haver nascut allí, escàs d’homes 
progressius que deixen obrar els cacics. 
I ara que es regeneraven els meus pai-
sans fent diputat el senyor Iranzo, con-
tra la voluntat del govern que encasellà 
al senyor Llagaria, acabà triomfant el 
caciquisme per tal com el referit Llaga-
ria es retiraria. (El Valle de lágrimas. EP, 
21-4-1916, p.1)

El Pueblo 21-4-1916El Pueblo 22-8-1930
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Seria bo que cada vegada més els 
metges i els científi cs escriguérem 
en revistes comarcals com l’Almaig 
per a divulgar la nostra tasca i, so-
bretot, fer que la cultura científi ca 
estiga tant present com la cultura 
humanística i la història en la vida 
de les persones, de manera que 
en situacions de crisi com l’actual 
poguérem processar millor la infor-
mació i no caure en els paranys de 
les xarxes.

Conxa Cerdà Micó
Directora Mèdica Assistencial-Consorci 
Hospital General Universitari de València
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