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PRÒLEG

El número XXXV de la revista “Almaig, estudis i docu-
ments” en la data senyalada es presenta als seus lectors 
amb interessants i nous estudis. Dedica la seua portada 

a la commemoració del 775 aniversari d’Ontinyent com a Vila 
Real.
Personalment encara que he estat lligat a la història local d’al-
tres comarques, principalment a la valenciana de l’Horta de 
València i la del Maestrazgo aragonès, és un autèntic honor po-
der redactar el pròleg d’una revista com Almaig, una publicació 
d’obligada consulta per als que desitgen conéixer el patrimoni, 
la història, els costums i tot allò que es referisca a Ontinyent i 
la comarca de la Vall d’Albaida, agraïsc per això la invitació re-
buda.
El meu primer contacte amb la comarca i els seus arxius va ser 
l’any 2001, quan vaig visitar l’Arxiu Parroquial d’Albaida, per a 
consultar els llibres Quinque Libri. Intentava completar algu-
nes de les nissagues familiars amb arrelament en aquesta loca-
litat. L’avantpassat que buscava era l’advocat Francisco Pont i 
Martínez, doctor en Drets, natural d’Albaida, que venia exercint 
la seua professió des de 1732, i va ser un dels membres funda-
dors del Col·legi d’Advocats de València en 1762. Efectivament 
vaig localitzar la seua partida de baptisme en 1704 i la dels seus 
germans. La sorpresa per les dades obtingudes va ser gran, 
perquè vaig aconseguir desenvolupar una sèrie de branques 
del meu arbre genealògic totalment desconegudes, entre al-
tres llinatges, els dels Bono, Martínez, Pont, Tormo, Vidal amb 
arrelament a Albaida i els Benavent a Benigànim; així com es-
brinar curioses dades sobre els meus avantpassats. Francisco 
Pont va resultar ser fill del notari Joan Pont Vidal i de María 
Francisca Martínez Vidal, i nét del també notari Bertomeu Pont 
Benavent, que en 1699 estava exercint la seua professió a Xàti-
va, casat amb María Vidal Tormo. 
El naixement d’una revista d’estudis comarcals com Almaig en 
el seu moment va ser un autèntic esdeveniment, però mantin-
dre-la viva després de 35 anys és un autèntic miracle. Quant 
esforç humà és necessari per a això. El meu reconeixement a 
l’Associació Cultural La Nostra Terra i especialment a totes les 
persones i institucions que l’han feta possible, als investiga-
dors locals que han dedicat de manera altruista el seu temps 
i el seu saber per a omplir amb els seus estudis les seues pà-
gines durant anys.
Per al manteniment d’aquesta publicació s’ha comptat amb 
una plèiade de prestigiosos investigadors locals que s’han anat 
prodigant en el temps, amb l’estudi i divulgació dels més diver-

sos temes, sempre amb un denominador comú, la comarca de 
la Vall d’Albaida. Voldria ací ressaltar entre aquests estudiosos 
per la important tasca desenvolupada durant anys als cronis-
tes oficials de les poblacions d’aquesta comarca, nomenats 
pels diferents Ajuntaments, per recuperar la història, rescatar 
les tradicions i salvaguardar el patrimoni.
Sobre aquest tema he de fer referència a un extens i detallat 
article d’Alfonso Vila Moreno dedicat a l’Associació de Cro-
nistes Oficials del Regne de València i als cronistes de la Vall 
d’Albaida, que va aparèixer publicat en les pàgines d’aquesta 
mateixa revista (Almaig, XVII, 2001, pàg. 89-95). Però ara desit-
jaria enumerar pel seu treball impagable entre altres cronistes 
oficials a alguns ja desapareguts, amb els quals vaig mantindre 
relació durant anys, i uns altres que mantenen la seua vigorosa 
activitat en l’actualitat, col·laborant en les pàgines de Almaig i 
en altres revistes, tots ells amb un ampli bagatge bibliogràfic: 
el filòleg i catedràtic de la Universitat de València, membre de 
la secció filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, de la Reial 
Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i de l’Acadèmia Valen-
ciana de la Llengua Antoni Ferrando Francés, cronista oficial 
de Benicolet; l’historiador Alfredo Bernabeu Galbis, cronista 
oficial d’Ontinyent; el seu fill l’historiador i catedràtic en l’IES 
l’Estació Alfred Bernabeu Sanchis,  cronista oficial d’Ontinyent, 
actual secretari general de l’Associació de Cronistes Oficials; 
el polifacètic Alejandro Bataller Madramany, cronista oficial 
de La Pobla del Duc; l’historiador i professor de la Universitat 
de València Antoni Calzado Aldaria, cronista oficial de La Pobla 
del Duc; el sacerdot i historiador Francisco Vañó Silvestre, cro-
nista oficial de Bocairent; la historiadora Josefa Sempere Do-
ménech, arxivera i bibliotecària, cronista oficial de Bocairent; 
l’historiador Ramón Haro Esplugues, cronista oficial d’Agullent; 
el professor de Geografia i Història en l’IES les Foies de Beni-
gànim, l’historiador Daniel Alfonso Medrano, cronista oficial 
d’Otos; i finalment, encara que no siguen cronistes de la Vall 
d’Albaida, si per ser habituals col·laboradors de la revista Al-
maig, l’historiador, catedràtic i acadèmic de la Reial Acadèmia 
de Cultura Valenciana i de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua 
Alfonso Vila Moreno, cronista oficial de Cerdà, Novetlè i l’Al-
cúdia de Crespins; i el filòleg, catedràtic de llatí i historiador 
Agustí Ventura Conejero, cronista oficial de Xàtiva, actual vice-
president 2n de l’Associació de Cronistes Oficials.
Però vegem ara de què tracten els 16 treballs dels 26 autors 
que composen el número XXXV de  la revista Almaig: Agustí 
Ribera (MAOVA) recull l’informe històric arqueològic realit-



zat per a un projecte d’instal·lació hotelera, que finalment no 
es va dur a terme, en la finca de la Torre Marcos d’Ontinyent, 
antigament coneguda com a Torre de la Duquessa, on destaca 
una torre i celler, i unes sitges andalusines. Ignacio Gironés Gui-
llem ens ofereix noves aportacions històriques sobre les milí-
cies d’Ontinyent que van participar en l’expulsió dels moriscos 
en la Vall de Cortes, estudiant un document de 1623 de l’Arxiu 
de la Corona d’Aragó, en el qual Juan de Pallàs sol·licita una re-
compensa pels danys que li van ocasionar al seu pare durant 
l’expulsió en el seu senyoriu de la baronia de Cortes. Mª Luisa 
Pla Tormo a partir de la documentació de l’Hospital General de 
València estudia els xiquets expòsits a la comarca en el segle 
XVIII, complementa amb aquest altres articles sobre el mateix 
tema ja apareguts en la revista Almaig. Rafael A. Gandia Vidal i 
Rafel Gandia Borredà estudien el Concurs de Bestiar Cavallar 
que es va celebrar en el Passeig de la Glorieta de Sant Antoni 
d’Ontinyent l’any 1918. Rafael Benavent ens ofereix informació 
dels danys produïts per les riuades dels anys 1923 i 1924 en al-
gunes localitats de la Vall d’Albaida, entre altres de Benigànim, 
Llutxent, l’Olleria, La Pobla del Duc i Quatretonda.
Antoni Calzado Aldaria estudia l’associacionisme i cooperati-
visme agrícola a La Pobla del Duc entre 1894 i 1936, i intenta 
respondre a la influència de les experiències cooperativistes 
en l’evolució de la propietat agrícola en aquesta localitat des-
prés de la malaltia de la fil·loxera. Raúl Vidal Porta estudia la 
diàspora dels soldats republicans des dels fronts. La repressió 
després de la finalització de la guerra a Albaida i el funciona-
ment i característiques de les primeres presons fins a la instal-
lació definitiva en el Palau Senyorial, convertida en presó del 
partit judicial. Josep Màrius Climent i Prats basant-se en tes-
timonis orals i documentals estudia l’impacte de la violència 
durant la postguerra a Benicolet, amb l’obertura d’expedients 
pel Tribunal de Responsabilitats Polítiques a diversos veïns. 
Alfred Bernabeu Sanchis a partir dels llibres d’actes munici-
pals estudia la vida quotidiana i els principals fets esdevinguts 
a Ontinyent en els primers anys del franquisme (nomenament 
d’una Comissió Gestora Municipal, homenatges als difunts del 
bàndol nacional, devolució de béns confiscats, persecució de 
les persones d’ideologia d’esquerres o líders de l’anarquisme 
amb la seua detenció i fins i tot l’eliminació física, la depura-
ció de funcionaris, les noves directrius ideològiques, canvi de 
noms als carrers, estricta moralitat, falta d’aliments, fam i mi-
sèria), que van arribar fins i tot a la prohibició de celebrar fes-
tes de moros i cristians en 1941.
Bartolomé Sanz Albiñana estudia la localitat d’Atzeneta del 
Maestrat en 1953 a partir d’un informe del delegat governatiu, 
després d’una visita a l’Ajuntament, en compliment d’una ordre 
del governador civil, on es planifica a grans traços el poble que 

hui coneixem. Daniel Alfonso Medrano estudia l’experiència 
cultural dels rellotges de sol instal·lats en diferents espais ur-
bans d’Otos l’any 2004 per diferents artistes i la repercussió 
cultural i turística que han produït en aquesta localitat en els 
últims 15 anys.
Ignasi Gironés Sarrió i Vicent Guerola Blay amb la seua inves-
tigació recuperen i estudien els paviments dels mosaics Nolla 
que existien en l’edifici de la Paduana.
El professor Emili Casanova ens dona a conéixer un vocabu-
lari valencià fins ara inèdit, que en el seu moment va confecci-
onar l’historiador, periodista i literat Antonio Llora. Es tracta 
d’un ric vocabulari, amb algunes aportacions lexicogràfiques 
no registrades fins ara, i termes sense documentació antiga.
Jose Luis Torró realitza una sèrie de reflexions sobre deter-
minats treballs que es practicaven tradicionalment (la tala de 
canyes i l’extracció de graves en rius i barrancs, la pastura de 
bestiars, el tall de branques de pi, la tala de romers i argela-
gues en la muntanya), prohibits en l’actualitat, però de summa 
importància per a l’equilibri natural i per a evitar els danys en 
pluges torrencials i incendis forestals. 
Salvador Soler, Maria Rosario Figàs, Cristina Casanova, Ele-
na Soler, María Dolores Raigón, Resurrección Burguet i Jaime 
Prohens, equip d’investigadors de la Universitat Politècnica 
de València amb el seu estudi posen en valor l’excepcionalitat 
del meló d’or d’Ontinyent, ja documentat en 1424.
Finalment Rebeca Díaz, Vicent Sanchis i Agustí Ribera pre-
senten un ambiciós projecte de catalogació i estudi de les 
coves d’Ontinyent i la tasca duta a terme en els últims anys 
(2016-2019).
En el món actual la globalització ho uniformitza tot, per això 
és important estudiar, defensar, protegir i estar orgullós de 
tot el nostre. Per a evitar la despersonalització, és fonamental 
conéixer el nostre passat i saber valorar el nostre patrimoni, 
la nostra llengua i les nostres tradicions. En aquesta comesa 
és molt important la funció de divulgació que desenvolupa la 
revista Almaig. 
Per últim no em queda més que animar a les persones que fan 
possible la revista a continuar en la tasca perquè “Almaig, es-
tudis i documents” continue apareixent any rere any, serà un 
senyal que la Vall d’Albaida continua viva.

José Ramón Sanchis Alfonso
President de l’Associació de Cronistes Oficials del Regne de València
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Record gràfic del Santuari de Ntra. Sra. del Castell d’Agres

No fa molt, un amic d’Alcoi, coneixent 
la nostra afició per la història i les 
coses velles, ens va facilitar un ca-

laix ple de postals antigues. Hi havia més 
de dues-centes d’entre l’any 1905 fins a 
l’any 1950. Allí apareixien les típiques i 
desitjades d’un Calp o Benidorm encara 
deserts i moltes de París. En aquell 
rebull d’imatges hi va aparèixer un àlbum 
complet del convent i monestir d’Agres. 
Ací, a la dreta, teniu la tapa del bloquet.

Introduint les imatges, a les dues contra-
portes del llibret, hi ha una interessant 
historieta del conjunt que, malgrat els 
grans i profunds estudis que s’han fet; com 
ara el de mossèn Arturo Llin, el de Rafael 
Reig Bodí o el de Manolo Serrano1, no dei-
xa de ser interessant, al nostre parer, per 
ser la més antiga de les que s’han dedicat 
exclusivament a la descripció del conjunt. 
És evident que autors antics i clàssics ja li 
dediquen unes línies, dintre d’una descrip-
ció geogràfica o d’una relació d’ermites, 
com Sarthou Carreres o Sanchis Sivera. 
De tota manera, encara que siga redundar 
en un contingut conegut,  l’hem incorporat 
com annex per l’interès que crec que té.

Respecte al contingut de les imatges hi 
ha una gran majoria que són paisatges i 
detalls de l’interior de l’ermita, els quals 
em semblen d’un interès secundari perquè 
crec que poc ha evolucionat el seu con-
tingut significatiu. Però el que ara vulem 
subratllar és, precisament, la part humana 
que un dia va ser molt intensa i que lamen-
tablement va decaure a la segona meitat 
del segle passat i que hui ja ens resultaria 
difícil de poder tornar a vore.

Efectivament, com diuen tots els histori-
adors que tracten de l’ermita d’Agres, el 
convent va ésser construït –que no l’er-
mita que és anterior: aparició a Gaspar 
Tomás a 1484- en 1578 per una comunitat 
de franciscans del proper convent de 
Sant Bernardí de Bocairent. Va haver de 
ser abandonat per diferents dificultats i 
tantes vegades com va vindre al cas hi van 
tornar els mateixos frarets. Es probable 
que en la pesta de 1601 quedara desert 

aquell convent. En 1836, com a conseqüèn-
cia de la desamortització de Mendizábal, 
els frares foren expulsats. A 1848 l’estat 
concedeix l’edifici a l’Ajuntament per a 
utilitzar-lo com a hospici, casa de benefi-
cència i escola. L’ermita va estar oberta i 
l’Ajuntament va posar un ermità per a cui-
dar d’ella, Miguel Cerdá Peris, que va morir 
en 1869, als 80 anys d’edat.

En 1891 tornen els franciscans a fer-se 
càrrec de l’ermita. L’adveniment de la 
República l’any 1931 suposà novament la 
dissolució de la comunitat encara que van 
tornar per uns mesos a 1935. A de la guerra 
civil, el 1936, la pròpia imatge de la Verge 
del Castell d’Agres va ésser cremada.

En 1939 una nova imatge va ser esculpida, 
obra d’un artista, fill d’Agres, Remigio So-
ler Tomás “Chofra”, i els franciscans es van 
tornar a fer càrrec. El mateix any s’inicia 
una nova reconstrucció que acaba l’any 
1945.

Sembla que aquesta última reincorpora-
ció va ser una vegada passada la guerra 
civil i allí varen romandre fins a 1964 quan 
ja depenia del convent de Cocentaina2.

Les imatges que, per tant, creiem que en 
aquest moment són rellevants són aquelles 
que ens mostren el monestir amb una vida 
que crec que ja no tornarem a experimentar.

El document gràfic és de 1940 i encara es 
pot adquirir per internet, cosa que hem 
descobert al moment en què ens va arri-
bar l’antic àlbum.

Les imatges són les següents:

Foto 1. El pare Arturo Mengual, que estava 
a Almudaina va ser el primer en vindre en 
apareixen nou frares que sembla que era 
el total de la comunitat.

Foto 2. La seua dedicació docent va ser rà-
pidament coberta per escolanets. Dotze 
en aquest cas, que feien la tasca d’acòlits 
i estudiants.

Foto3. També gaudien d’un temps d’escola 
i ensenyament.

Foto 4. Sembla que l’esbarjo i espargi-
ment calia fer-lo als voltants del monestir 
que al ser ubicat sobre la ombria, no gau-
dia de moltes hores de sol.

Record gràfic del Santuari de 
Ntra. Sra. del Castell d’Agres 

Tamany de l’àlbum: 11 x 17 cm amb 12 postals de 9 x 14 cm

La Nostra Terra
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Foto 5. També sembla que a aquesta 
època es va millorar el dolent accés que 
tenia tant l’ermita com el monestir. En 
1826, Sebastià de Miñano fa la següent 
descripció del lloc: «...síguese luego otro 
espacio mas áspero para llegar al San-
tantuario de Nuestra Señora y convento 
de franciscanos, que está como escondi-
do entre aquellas peñas, privado ente-
ramente de sol por espacio de 6 meses, 
y gozándole pocas horas en el resto del 
año».3 

NOTES.-
1. LLIN CHAFER, Arturo. La Mare de Deu 
d’Agres y su santuario. Impremta Nacher 
2001, Valencia.
2. REIG BODI, Rafael. Ermita de Nuestra 
Señora del Castillo de Agres. Cronista oficial 
de la Villa de Agres. Publicat en El portal de la 
Sierra de Mariola.
3. SERRANO, Manuel. Santuario de Nuestra 
Señora del Castillo de Agres. manuserran.
com/index.php?option=com_content&-
view=article&id=1428:santuario-de-nu-
estra-senora-del-castillo&catid= 87&Ite-
mid=465
4. Contraportades del bloquet.
5. FABERT, Andrés. Fotografo. Recuerdo del 
Santuario de Nuestra Señora del Castillo de 
Agres. Editor. Valencia 1940.

Foto 1

Foto 4

Foto 3

Foto 2

Foto 5
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Annex:

BREVE RESEÑA HISTÓRICA
DEL SANTUARIO DE NTRA. SEÑORA

DEL CASTILLO DE ACRES4

Tendida sobre una de las estribaciones 
septentrionales de la sierra de Mariola, se 
encuentra la villa de Agres, clavada sobre 
un espinazo de rocas que bajan precipi-
tadamente a descansar en el fondo del 
valle.

Cuentan los historiadores que en la época 
romana estaba situada la población en el 
mismo llano; pero que las humedades del 
suelo, ocasionadas por avenidas, inunda-
ciones y estancamientos de agua; obliron 
a sus habitadores a fijar sus viviendas en 
lugar más alto, higiénico y sano, que es la 
prolongada colina donde se encuentra to-
davía en el día de hoy.

La feracidad de este valle, poblado ya 
en aquellos tiempos de olivos, viñedos 
y trigales, mereció de sus agradecidos 
cultivadores el dictado de Ager Caesaris, 
Campo o Valle del César. Así consta por lo 
menos en las inscripciones numismáticas 
de algunas monedas romanas halladas en 
excavaciones que se han practicado por el 
valle y en lugares que ofrecen vestigios de 
población.

A estas indicaciones, que no dejan de ser 
vagas y asaz problemáticas, nada pode-
mos añadir para llenar la dilatada laguna 
histórica que se extiende desde la época 
romana hasta la dominación árabe, de 
la cual es auténtico testimonio el castillo 
que se levanta sobre uno de los riscos más 
escarpados y próximos a la población. 
Este castillo cayó feudatario de los cristi-
anos por conquista del rey Don Jaime I de 
Aragón en 1255, quien lo entregó gracio-
samente al hidalgo y esforzado caballero 
don Ximeno Pérez de Arenas, nombrándo-
le Señor del poblado y Castillo de Agres.
La nueva era cristiana en que entró la po-
blación desde su reconquista por el rey D. 
Jaime hasta el año 1484 en que se verificó 
la milagrosa aparición de la virgen, nos es 
completamente desconocida.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Un incendio acaecido en la parroquia de 
Santa María, de Alicante, fue el motivo 
providencial de esta aparición maravi-
llosa. Estaba instituida en esta iglesia la 
Cofradía de Esclavos del Santísimo Sacra-
mento, que asistía colectivamente cuando 
se administraba el Sagrado Viático a al-

guno de sus socios enfermos. En la noche 
del 31 de Agosto de 1481 asistió la suso-
dicha Cofradía a uno de estos actos pia-
dosísimos, tan respetados y concurridos 
en aquellas edades de fe y sobrenatura-
lismo; pero cuando ya todo había finali-
zado, retirados el clero y los miembros de 
la Corporación eucarística en sus casas, 
fue sorprendida la ciudad de Alicante por 
el grito alarmante y desconsolador de 
¡fuego en Santa María! Las llamas devo-
raron rabiosamente el retablo del altar. 
donde sé veneraba la imagen milagrosa, 
corriéndose luego por los demás altares 
y dependencias del templo, y tomando 
proporciones tan colosales, que el voraz 
elemento levantaba siniestramente sus 
rojizos penachos sobre los edificios más 
elevados de la ciudad, poniendo en tur-
bación y espanto a sus habitantes y a los 
marineros que desde el puerto contem-
plaban tan horrible espectáculo.

Cuando las llamas serpenteaban más 
amenazadoras y dibujaban la escena con 
vislumbres más tétricas y horrorosas, vi-
eron las gentes del puerto y los marinos 
que a la sazón navegaban por alta mar, 
que salía de aquel caos de fuego una nube 
de singular resplandor que, surcando los 
aires, corría plácida y graciosa, lanzando 
en su carrera destellos que arrebolaban el 
cielo y llenaban a los espectadores de ad-
miración. El globo luminoso fue internán-
dose hacia la península, desapareciendo 
en aquellos horizontes para amanecer en 
uno de los riscos de la sierra de Mariela. 
María había escogido nuevo pedestal y 
nuevo templo; el pedestal en la copa fron-
dosa de un almezo, y el templo, fabricado 
por el Sumo Artífice, en la cavidad que 
cierran grandes muros orográficos des-
prendidos de la vertiente septentrional de 
la famosa sierra.

A la mañana siguiente. 1.° Septiembre, se 
dirigía hacia la montaña con un rebañito 
de ovejas un joven pastor de Agres, lla-
mada Gaspar Tomás, manco de un brazo 
y fervoroso y humilde amador de la Reina 
de los Cielos. En el pie del castillo habla 
crecido un bosquecillo fresco y ameno 
de álamos, almezos y varios arbustos, 
que arraigaron al amor dela sombra y 
de la humedad que les alimentaba entre 
aquellas rocas. Mientras las ovejuelas se 
esparcían a capricho por la vertiente del 
monte, cebándose en las hierbas que allí 
crecían, el devoto pastorcillo se retiraba a 
este rincón solitario para loar a Dios y a 
su Madre, la inmaculada Reina. Allí, jun-
to a uno de los almezos más pomposos; 
bajo las ramas que afanosas se inclinaban 

sobre su cabeza para cubrirle, hincó las 
rodillas el pastorcillo Gaspar elevando 
estática oración a los cielos, que iban co-
loreando los primeros rayos de la aurora. 
Allí oraba aquel corazón más puro que la 
luz, mientras las ovejas saludaban con sus 
inocentes balidos aquella venturosa albo-
rada, y gorgeaban las avecillas, y murmu-
raba el arroyuelo, y se escondían titilantes 
y vergonzosas las estrellas, y susurraban 
blandamente las auras por la enramada. 
y despertaba la naturaleza del profundo 
sueño de la noche y hacía rodar el sol 
su disco de fuego que ascendía gigante 
sobre el horizonte, y la Creación entera, 
henchida de gozo, cantaba con armonía, 
nutrida de voces y de notas, un himno de 
gratitud á la universal Providencia del 
Sumo Hacedor. En medio, pues, de éste 
concierto poético y arrebatador, loaba el 
bendito joven a María, rezando el Santo 
Rosario que era la preciosa guirnalda de 
rosas místicas y olorosas que todas las 
mañanas ofrecía a la Rosa pura de Jericó.
Arrobado en su oración, vió que el árbol 
iba cubriéndose de un nimbo luminoso 
y de celestial resplandor. Estupefacto el 
pastorcillo, oyó una voz cariñosa, como 
voz de madre, que salía de aquel la visión 
celeste, diciéndole: «Hijo mío, desciende 
a ese pueblo y le dirás que tengo escogi-
do este lugar para trono de mi reinado y 
santuario de mi devoción». ¡Cuan espan-
tado quedaría el humilde pastor, cuando 
al levantar sus ojos vió en un trono de 
arreboles a la imagen de María que le 
hablaba! ¿Y cuan turbado no quedaría al 
verse mensajero de una embajada que le 
confiaba la inmaculada Reina? Por eso, 
humilde y vergonzoso, replicó a las pala-
bras de María: «Yo, Señora soy un pobre 
pecador y un hombre desconocido y sin li-
naje alguno de autoridad, y si comunico la 
embajada que me confiáis, nadie me cre-
erá y me tomarán como hombre visiona-
rio e idiota. Entonces le dijo la reina de los 
Cielos: «En prueba de que tu embajada es 
celestial y divina, desde este momento te 
restituyo el brazo que has perdido, para 
que, ostentando la maravilla, seas creído 
de todos». Y consolado y rebosando júbi-
lo su alma desciende precipitadamente al 
pueblo, comunicando la milagrosa apari-
ción de la Virgen y confirmándola con el 
testimonio del brazo restituido y sano.

Todos los vecinos del pueblo, presididos 
de las autoridades eclesiástica y civil, 
subieron al lugar de la maravilla y se 
cercioraron de la embajada del pastor, 
viendo sobre uno de los almezos la mis-
ma imagen de María venerada en la 
parroquial iglesia de Alicante y salvada 
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milagrosamente del incendio ocurrido en 
aquella iglesia la noche anterior. Al mo-
mento se organizó entusiasta procesión 
para conducir la milagrosa imagen a la 
iglesia del pueblo; pero al día siguiente 
quedaron sorprendidos y atónitos de nu-
evo los vecinos, viendo que la imagen, por 
manera incógnita y maravillosa, había 
vuelto a la copa del almezo donde la en-
contró el afortunado pastorcillo. Avisados 
por esta señal divina de que la voluntad 
de la Reina era morar en las quiebras de 
aquellas rocas, levantaron allí mismo una 
ermita, coincidiendo el lugar del altar con 
el ocupado por el árbol de la aparición.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Lea maravillas que en esta ermita obraba 
la Virgen en favor de sus devotos subí-
an cada día más de punto, y crecían a 
la par los obsequios que de tierras muy 
lejanas iban á tributarle los fieles. Las 
necesidades espirituales de éstos y el 
cuidado y custodia del santuario exigían 
ya dirección más propia y acertada, y el 
pueblo y las autoridades, por aclamación, 
la confiaron a los RR. PP. Franciscanos, a 
cuyo Ministro Provincial, R. P. Fr. Pedro 
Manrique, hijo ilustre del vizconde de 
Chelva, escribió con ese objeto el señor de 
la villa D. Gaspar Calatayud.

El día 16 de Enero de 1578 tomó posesión 
de la ermita el P. Fr. Jerónimo Vidal, Guar-
dián del Convente de Bocairente, en com-
pañía de los religiosos allí destinados, 
dándose principio a las obras de la iglesia 
y convento, que quedaron terminadas 
muy en breve.

La Comunidad creció considerablemente 
y llegó a ser tan respetada por los Gran-
des y Réyes de España, que, a. petición 
dé. Felipe II, otorgó Sixto V, en el año 
1586, una bula que concedía a los Padres 
del Santuario la gracia de poder pedir 
limosna por todos los reinos de España, 
concesión que fue después confirmada 
por Benedicto XIV en otra bula emitida en 
1756.

Ciertamente que debiéramos ahora ilus-
trar la historia del Santuario bajo la cus-
todia de la comunidad franciscana, pero 
ni un solo documento puede orientarnos 
o prestar alguna luz en esta ilustración. 
Todo se perdió en la exclaustración de 
1835: códices, bulas, documentación de la 
Orden, apuntes biográficos, etc., desapa-
recieron en aquel diluvio de barbarie, sin 
salvarse la misma biblioteca, cuyos libros, 
incunables en gran parte, sirvieron en 

aquella fecha para confeccionar cartuc-
hos, y otros destinos profanos.

Cuando volvimos á nuestra casa, de la cual 
nos arrojó despóticamente la libertad, 
sólo quedaba de aquella hermosa y rica 
biblioteca un montón de hojas sueltas, 
volúmenes sin cubiertas, tomos deshoja-
dos y algunos completos, enterrado todo 
materialmente, por el polvo y acribillado 
por la polilla. No hay forma literaria para 
declarar la honda pena que nos causó 
ver aquel cuadro, en cuyas lineas se ras-
treaban las huellas de la «gran bestia», la 
revolución liberal, Ex unque leonem. ¡Y a 
esto suele llamarse triunfo de la libertad y 
del progreso sobre el obscurantismo y la 
barbarie de las Órdenes religiosas!...

Cuando pasaron las turbulencias de la re-
volución, el Estado cedió a la villa la pro-
piedad del Santuario con el local del Con-
vento para utilizarlo en calidad de hospital 
ó beneficencia, destino que tuvo hasta el 
año 1891. Durante este largo periodo de 
cincuenta y seis años custodiaron el San-
tuario ermitaños que iban sucediéndose 
a elección del señor cura y autoridad civil.

Deseosas las autoridades y mayores con-
tribuyentes de resucitar en el Santuario 
su antiguo esplendor y culto elevaron una 
exposición al muy reverendo P. Fr. Francis-
co Miguel Sirera, que a la sazón era cus-
todio de Régimen de esta provincia fran-
ciscana, pidiéndole el restablecimiento de 
la Comunidad en su antiguo convento. La 
exposición fue atendida por aquel venera-
ble Prelado, y en 28 de Julio de 1891 tomó 
posesión de una manera oficial y solem-
ne del Santuario la pequeña Comunidad 
que había de habitarlo, siendo su primer 
presidente el R. P. Fr. José Martínez

En manos de la Orden se han llevado a 
cabo notables mejoras. restaurando una 
por una todas las partes del convento, y 
en especial la iglesia y sacristía.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

El templo que atesora la milagrosa ima-
gen está contiguo al Convento y al mismo 
pie del Castillo. Es de una sola nave, aun-
que tiene añadida, de época reciente, la 
capilla de la Comunión. Su construcción 
data del siglo XVI, y aseguran algunos 
historiadores que es la misma capilla del 
Castillo utilizada por los cristianos desde 
la Reconquista; si bien algo más amplia-
da. En el altar mayor se venera la Imagen 
de la Virgen. Una verja sencilla y de buen 
gusto cierra el presbiterio. El altar es de 

estilo barroco de la buena época, con es-
tatuas decorativas de Santos de la Orden. 
En las paredes laterales del presbiterio se 
representan al vivo en azulejos el incen-
dio de Santa María de Alicante al lado 
del Evangelio y la aparición de la Virgen 
al pastor Gaspar Tomás en el de la Epís-
tola. Las dieciocho lámparas de plata, re-
galadas por el duque de Osuna y por los 
señores de Alberca para adornar el pres-
biterio, fueron sacrílegamente robadas 
por los soldados de Suchet a principios del 
siglo pasado.

Lo único que encierra el Santuario que 
merezca alguna observación arqueológi-
ca es la imagen veneranda de María. Per-
tenece sin ningún género de duda al siglo 
XIV, y es una escultura toda de talla, la-
brada en madera como las de Montserrat 
y de la Merced, de Barcelona Tiene algo 
más de un metro de altura, sentada sobre 
un trono con el Niño Jesús en la mano iz-
quierda. La expresión de la virgen es dulce 
y llena de celestial unción; la del Niño Je-
sús, de las más bellas y tiernas que pue-
den contemplarse en esculturas de seme-
jante antigüedad. Los rostros de la Madre 
y del infante presentan un tinte moreno 
obscuro, si bien no tanto como el de la 
Perla de Cataluña. La imagen está vestida 
de un manto de oro y plata en forma de 
campana, a la manera de nuestras mejo-
res y más históricas imágenes veneradas 
en la península. Un sencillo mecanismo 
hace rodar á la imagen para contemplar-
se de cerca en su camaril por la parte de 
la sacristía. Cubre la parte superior de 
las paredes laterales de esta pieza una 
humilde galería de cuadros al óleo que 
representan algunos de los milagros más 
ruidosos que ha obrado la Virgen, y de 
cuya autenticidad daban fe documentos 
conservados en el archivo del Santuario. 
En estos cuadros resplandecen todos los 
colores de la protección que ha dispensa-
do esta milagrosa imagen; pero ninguno 
que merezca, aun con indulgencia, el dic-
tamen de estético. Deben ser obra de un 
aficionado devoto de la Virgen. Formando 
el zócalo de la misma sacristía puede ver 
el romero otros milagros obrados por su 
intercesión, representados en cuadros de 
azulejos, cuya elaboración debe pertene-
cer al siglo XVIII. No hay peregrino que, 
después de visitar a la devota imagen, no 
se detenga en la contemplación de estas 
dos piadosas galerías, donde padece el 
arte, pero triunfa la devoción, y donde se 
robustece la fe y se enciende la llama del 
amor hacia una Protectora tan insigne y 
poderosa como Ntra. Sra. del Milagro del 
Castillo de Agres.5
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No obstant això, este augment i desen-
volupament es realitza amb continues 
frenades (natura non facit saltus…) a 
causa d’acusades sequeres (1725-1730) 
que culminen amb el terratrèmol de 
1748 (Montesa…) a les comarques cen-
trals, de greus conseqüències. La sego-
na mitat de la centúria s’inicia també 
amb una forta sequera a la qual es van 
unir, en alternança, gelades, pedres, 
calamarses estivals que van delmar les 
collites, la devastadora plaga de llagos-
ta (1755-1758), les fortes i continuades 
pluges en la dècada dels anys 60 i la 
violenta epidèmia de paludisme (1783-
1786). Les greus conseqüències es van 
sentir en les poblacions de l’Horta de 
València, Sud de Castelló i del centre i 
sud de les terres alacantines…  

En les darreries de la centúria, la deli-
cada situació de l’economia valenciana, 
agreujada per esta reiterada acumu-
lació de desastres climatològics, des-
proveïment i fam, va desembocar en un 
permanent estat de descontent social 
que desencadenaria seriosos avalots 
de 1793 a 1801.

I en este context, estudiem els expòsits 
valencians, en general, i els vallalbai-
dins, en particular, objectiu principal 
d’este estudi.

1.-Introducció

El segle XVIII és anomenat el “Se-
gle de les Llums”. Fou el segle del 
naixement del moviment intel·lec-

tual conegut com a Il·lustració (sapere 
aude!), que reafirma el poder de la raó 
humana enfront de la fe i la superstició 
Les antigues estructures socials i cos-
movisions seran qüestionades i acaba-
ran per esfonsar-se amb la Revolució 
Francesa, al mateix temps que s’inicia la 
Revolució Industrial, sobretot a Angla-
terra, i l’enlairament econòmic d’Europa.

Per a Espanya serà un segle de grans 
transformacions. En el plànol polític, la 
nova dinastia, en política exterior, inici-
arà un revisionisme borbònic i, interna-
ment, imposarà l’Estat del Despotisme 
Il·lustrat que implicarà el triomf del raci-
onalisme centralista d’encuny francés. 
En el plànol econòmic i social coneix 
una forta expansió -fase A- que coinci-
deix, fonamentalment, amb el regnat de 
Carlos III (1759-1788). Una minoria polí-
tica il·lustrada maldarà pel foment de 
la riquesa nacional i per desenvolupar 
ciències útils, per reformar, a fons, les 
estructures socials del país.

Serà una centúria de destacat augment 
de la població, encara que, per a J. Nadal, 
els guanys poblacionals que s’observen 
entre 1717 i 1860 no són conseqüència 
d’una revolució industrial com l’anglesa, 
sinó per efecte de la eliminació d’obs-
tacles que, per espai de segles, havien 
mantingut el potencial humà espanyol 
per davall de les seues possibilitats. El 
número d’habitants va iniciar en el Set-
cents un lent però segur enlairament 
que va suposar, finalment, un creixe-

ment aproximat de tres milions d’habi-
tants entre 1717 i 1797.

Entre dos esdeveniments bél·lics, la 
Guerra de Successió i la Guerra de la In-
dependència, el País Valencià va conèi-
xer un desenvolupament econòmic, 
demogràfic i cultural fort, paral.lel al de 
les altres àrees peninsulars; tanmateix 
València havia perdut l’autonomia polí-
tica, pateix el centralisme borbònic en 
el pla ideològic i cultural i en este “Antic 
Règim” no es produeix un ascens de la 
burgesia com a classe dominant. Serà, 
dons, una etapa d’expansió, en línies 
generals; la població es triplica des del 
1718 (passa dels 255.000 habitants als 
783.000 habitants) reomplint-se per 
primera vegada els buits deixats per 
l’expulsió dels moriscs, amb noves im-
migracions. 

Els il·lustrats europeus discutien on 
residia la riquesa d’un estat: en l’aug-
ment de població que és la mà d’obra 
productora?, en l’agricultura (fisiocrà-
cia) que dóna excedents i nodreix la 
població i el comerç?, en l’acumulació de 
metalls preciosos nascuts de l’activitat 
del comerç dels productes que fa una 
industria inicial, que lluita entre el pro-
teccionisme o el  lliurecanvisme segons 
la seua posició estratègica?

Amb l’emblema, “FERT OMNIA TELLUS”,  
la institució que simbolitza el desenrot-
llament fisiòcrata del País Valencià en el 
segle XVIII és la Societat Econòmica 
d’Amics del País. Els seus principals ob-
jectius són: el foment de les indústries 
de la seda, els tints i l’ensenyament del 
filat, així com el foment dels conreus del 
cànem, lli, alfals i canya de sucre…

Capçalera de la Societat Econòmica d’Amics del 
País

A  la  Vall  d’Albaida,  el  nombre  
d’expòsits  augmenta: 1701-1800
Mª Luisa Plà Tormo
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En el present treball intente aportar 
nous aspectes sobre este  món complex, 
difícil i ampli, que és el món de l’expòsit, 
i les circumstàncies que l’envoltaren al 
segle XVIII,  en el qual anirà creixent la 
preocupació per estos éssers indefen-
sos, pels elevats índexs d’abandons i per 
la mortalitat que es registra entre ells.  
En este segle, el xiquet es converteix 
en qüestió a considerar. No solament 
són  raons de tipus econòmic les que 
desperten esta inquietud, sinó també 
la fina sensibilitat il·lustrada es mostra 
impressionada pels xiquets i xiquetes. 

El problema de l’exposició-abandó no és 
nou, però si és desconegut i alarmant pel 
número d’abandons que es produeixen.

Alan Forrest en The Franch Revolution 
and the Poor” assenyala, tot referint-se 
a França, que “en el siglo XVIII el aban-
dono de niños era un acontecimiento 
normal en las vidas de los pobres, pues 
la aplastante pobreza y los años de 
mala cosecha lo hacían necesario”. Es-
tava assumit que milers de xiquets havi-
en de ser abandonats cada any.

2.- La Il·lustració i la població

Encoratjats per les idees filosòfiques 
de la Il·lustració, assistim, doncs, al nai-
xement d’una nova mentalitat en la qual 
es perfila un esperit crític i racionalista: 
en este segle, es comença a relacionar 
mortalitat amb els mètodes de cura 
emprats. I a partir dels treballs de La-
brousse es coneix la influència de les 
variacions del preu dels cereals sobre 
el cost de la vida i els ingressos de les 
classes populars. De la mateixa mane-

ra, es descobreix un paral·lelisme entre 
l’augment dels preus i els abandons així 
com un descens d’estos en el cas d’una 
baixada de preus dels cereals.

L’Estat il·lustrat, immers en criteris po-
blacionistes, veu en estos abandons una 
pèrdua de potencial humà i un greu perju-
dici per al País que havia d’aconseguir el 
seu enriquiment a partir del treball d’una 
població el més nombrosa possible.

La pèrdua diària d’expòsits no contri-
buïa a este propòsit, per la qual cosa va 
començar a qüestionar-se el tracte que 
fins aleshores se li havia donat a este 
sector de la població. Il·lustrats (Jovella-
nos, Floridablanca…), tratadistes i re-
formadors mostraren,  al llarg del segle, 
una profunda preocupació davant esta 
realitat, explicant i proposant diferents 
solucions, denunciant, mitjantçant  les 
seues obres, la situació que pateixen 
els xiquets abandonats. Entre estos 
tratadistes destaca el clergue Antonio 
Bilbao que planteja al Consell de Cas-
tella la penosa situació dels expòsits a 
través de la seua obra. En ella denuncia i 
lamenta: “mueren de hambre a racimos, 
no lo ocultemos, como se estrujan las 
ubas en el lagar; yo lo he visto. Mueren 
cubiertos de costras, y lepra a los ocho 
días de nacer limpios; yo los he palpa-
do. Mueren abandonados, hechos ca-
dáveres antes de serlo; yo lo he llorado 
delante de Dios, y ahora lo lloro delante 
de los hombres…”

Les denúncies d’Antonio Bilbao van tenir 
el seu ressò, i el Consell de Castella, ixe 
mateix any, 1790, promou una enquesta 
entre les autoritats eclesiàstiques amb 
la finalitat de conèixer la situació de les 
cases d’expòsitos situades en les seues 
diòcesis. 

3.- Mesures  polítiques

El poder polític, en les últimes dècades 
del segle, va legislar i va prendre mesu-
res oficials que denoten, clarament, un 
canvi de mentalitat i pensament, desen-

volupant una política que responia als 
principis il·lustrats, açò és, com atendre 
i educar als xiquets expòsits, a fi de po-
der comptar amb una mà d’obra abun-
dant i qualificada, que demandava el 
desenvolupament econòmic del país: el 
pensament il·lustrat sostenia que qual-
sevol sistema d’assistència pública hau-
ria de convertir als pobres en subjectes 
“útils, lleials i productius”. S’inicien així, 
especialment durant el regnat de Car-
los III, nombroses reformes i obres pú-
bliques en les ciutats, la situació de les 
quals era lamentable, i es creen diver-
sos establiments i formes d’atenció que 
a continuació estudiem. 

1. Reial Ordre de Carlos III de 2/
VI/1788, mitjançant la qual s’insta 
als administradors de les cases 
d’expòsits a controlar qui trauen 
els xiquets de les cases advertint 
als rectors de cases de xiquets ex-
pòsits que a estos se’ls donara “la 
deguda educació i ensenyament, 
perquè siguen vassalls útils i, que 
quan es lliuraren en adopció, es cui-
dara de fer-ho amb persones que 
els mantinguen i els ensenyen algun 
ofici útil”. 

2. Reial decret de Carlos IV de 1794, 
la norma més cridanera, en la qual 
s’explicita que “ser expòsit no podia 
entendre’s com una infàmia, han de 
ser presos com a homes bons de 
l’estat pla general, se’ls reconeixia 
els mateixos drets davant l’educa-
ció i prohibia se’ls donara un trac-
te vexatori, com, pel que sembla, 
s’acostumava a donar, preveient 
càstigs per als que incompliren tal 
reial ordre”.

3. Reial Cèdula de Carlos IV, de 11 de de-
sembre de 1796, la més important, en la 
qual s’insereix el reglament amb la qual 
es regiran les cases d’ expòsits, la crian-
ça i la seua educació i s’ordenava que els 
Arquebisbes, Bisbes, Abats dividiren 
els seus territoris en demarcacions i 
partits, posant en cadascun d’ells una 
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casa de recepció d’ expòsits, pertocant 
al  rector de cada poble  la cura de pagar 
a les mestresses, portar els comptes….

Estes reials ordres ni es complirien 
amb rigor en el segle XVIII, ni, com ja 
vam veure, en el segle XIX, perquè, 
encara que escassos, van quedar re-
gistrats en els llibres, casos de mal-
tractament i abusos, abans de la pu-
blicació de les reials cèdules i després. 
Significatiu resulta el cas  de l’expòsita 
Sinforosa, que, incoat l’expedient cor-
responent, manifesta, fins i tot, la seua 
renúncia a la part econòmica estipula-
da en la seua acta d’adopció i demana, 
suplica, tornar de nou a la Casa, com-
prometent-se a realitzar el treball que 
se li assigne.

Revisant les ordenances de la inclusa de 
València de 1792 s’observa que existia 
una preocupació per l’educació d’estos 
xiquets i xiquetes i així  quedà reflectit 
en el capítol 7é de les citades ordenan-
ces, (Sig. II-5.3/caja 1, leg.3).

La continuïtat en la família d’adopció es 
podia veure compromesa per diverses 
circumstàncies que obligaven a retor-
nar al xiquet: la mort del pare o de la 
mare, la malaltia d’algun dels cònjuges, 

l’entrada a la presó, generalment del 
pare,… o la malaltia del xiquet adoptat.

La trista carta d’un pare, trobada en el 
foli corresponent al registre d’entrada 
d’un xic, posa de manifest les penúries 
per les quals travessaven les classes 
populars, l’afecte que se’ls tenia a molts 
d’ells i les circumstàncies adverses que 
suportaven. (Exp. II-1/365).

“…y lo pase a tegedor de edad de dose 
años…astado 6 años en el oficio…ha 
tenido una subida a los ojos y que a  per-
dido mucha vista y no puede proseguir 
en el oficio… su madre esta privada de 
dolor dos años…estoy mui pobre y no 
puedo mantenerlo…” 

I. La inclusa  de València

La inclusa de València, agregada a l’Hos-
pital General, es regia per reglaments 
interns que marcaven el funcionament 

de la institució. Al segle XVIII es dicta-
ren noves constitucions per perfeccio-
nar el funcionament de la institució. Les 
Constitucions de 1748, es dividien en 
dènou capítols, que abastaven tots els 
aspectes i trassaven les línies d’actua-
ció a les persones adscrites a ella. 

Les constitucions de 1785, redactades 
pel Canonge Mayoral i aprovades per 
Carlos III, establien una junta rectora 
presidida per un germà major, nomenat 
pel rei, i composta per un canonge, un 
regidor del consistori, quatre ciutadans 
destacats, entre ells, dos comerciants, 
i el rector de l’hospital, l’eclesiàstic que 
ostentava la direcció.

La inclusa actuava de tutor del xiquet, 
volent conèixer, de primera mà, les con-
dicions en què eren criats per algunes 
famílies, vetlant per ells, si estaven en 
bones condicions i se’ls educava. En 
esta tasca, els rectors jugaven un im-

L’expòsita Sinforosa no vol tornar amb el pare 
adoptiu. 1786

Alguns pares, en l’acta d’adopció, es comprometien a ensenyar un ofici al xiquet.
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portant paper, perquè, eren els encarre-
gats de passar tota la informació.

La inclusa de València no estava pre-
parada per a rebre tal ingent nombre 

d’ingressos, com es van donar en el 
segle XVIII, ni comptava amb els re-
cursos econòmics suficients per al seu 
manteniment. Davant tal problemàtica, 
per caritat o pel canvi de mentalitat po-
blacionista vigent, va haver-hi una clara 
reacció, per part de les autoritats civils i 
eclesiàstiques.

Entre els benefactors eclesiàstics, que 
es van encoratjar pel seu manteniment, 
destacaren:

• L’Arquebisbe Andrés Mayoral, al capda-
vant de la diòcesi de València des de l’any 
1738 al 1769. Va construir una botica bella 
i molt capaç per a totes les seues ofi-
cines i assortida de tot gènere de medi-
cines, va expendre cada any importants 
summes de diners per a pagar la llet de 
les dides que críaven  les criatures, va 
invertir ingents quantitats de diners en 
la Casa de Misericòrdia, va sufragar una 
nova i curiosa habitació per als xiquets 
expòsits i les seus  dides… “…entró Mª 
Teresa el 6 de abril de 1761 y fue la prime-
ra expósita que entra en la  Casa Nueva 
erexida a expensas del Ilmo. Sr. Arzobis-
po de Valencia D. Andrés Mayoral, cuya 
traslación de expósitos fue en la noche 
del día 4 de abril de 1761”. (Exp. II-1/452).

• D. Francisco Fabián y  Fuero,  Arque-
bisbe de València des de l’any 1773 al 
1795, va invertir més de 300.000 pesos 
en la Casa de Misericòrdia i l’Hospital 
que passà a rebre 4.000 pesos anuals, 
a més d’altres almoines extraordinàries.

A la manca d’espai i escassos recursos 
econòmics s’unien l’ amuntegament, 
malalties, contagi, brutícia i descura, 
que expliquen els elevadíssims índexs 
de mortalitat, i a més: 

a.- El número de xiquets era sempre su-
perior al de les nodrisses disponibles. 

El pare torna el fill expòsit que ha criat perquè ha perdut vista. Tenia 18 anys. 1716

La dida cobra més per criar un xiquet cec. 1704
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l’alçada i en la feblesa general davant un 
dèficit de vitamines, la qual cosa també 
era causa d’una elevada mortalitat in-
fantil, dins i fora de la inclusa. 

Per a pal·liar l’escassesa de dides i el 
minso valor nutritiu de la seua llet, es 
va provar a donar-los unes sopes : “… la 
hija del Exmo. Sr. D. Ventura Cano, que 
ha sido alimentada en el método que se 
expresa en la minuta adjunta, se manti-
ene robustísima… y así  e seguirán los 
ahorros de que el Ama que podía criar 
uno solo, crie 2 ó 3… rebajándose por 
consiguiente los gastos…” ( Código V.1. 
Sig. II-5.3, caja 1.).

b.- El canvi en la forma de govern de 
l’hospital no garantí una millor gestió.  
L’hospital va gaudir d’un gran prestigi en 
el segle XVII, el seu govern continuava 
sent laic i amb autonomia real i eclesi-
àstica però ja, a partir de 1666, el rei va 
imposar la inspecció d’un visitador reial 
buscant millorar la gestió i, poc a poc, 
l’hospital va passar d’un govern estable, 
autònom i de preferència laica i ciutada-
na a una dependència del poder reial, en 
la qual el visitador reial, sorgit en el se-
gle anterior,  adquirí  major control i am-
plià les seues competències. La crisi de 
la segona mitat del segle XVIII va portar 
a una reducció del nombre  de treballa-
dors i  un deteriorament en la qualitat 
assistencial del centre. 

c.- Les recaptacions tradicionals no co-
brien les necessitats. Les almoines de 

la noblesa i la burgesia adinerada valen-
ciana, de les misses i processons, dels 
actes lúdics i festius, de les herències 
indulgents dels benefactors, les donaci-
ons dels Srs. Arquebisbes de València i 
de la Monarquia, la rigorosíssima comp-
tabilitat que duia a terme la Reial Junta 
de Govern de l’Hospital Reial i General 
i les contínues reclamacions a les diò-
cesis que no satisfeien les quantitats 
corresponents per atendre els expósits 
de les seues demarcacions, no cobrien 
les necessitats. Tal era l’estat de les 
arques que en moments puntuals es 
van decretar “MES DE CARITAT” amb la 
finalitat de recaptar diners per a poder 

pagar a les nodrisses (del 15 de novem-
bre al 30 de desembre de 1703, n’és un 
exemple).

Davant tal  ingent número de ingressos, 
el Sr. Canonge President va proposar en 
1791 i  fou el seu dictamen que:

 “los niños y niñas expósitas que existen 
en la casa, pasen desde los 5 años a la 
Casa de Misericordia, pagando el hos-
pital su manutención hasta los 12 años 
cumplidos… el gasto que los expósitos 
mayores y menores que regularmente 
se mantienen en la Casa importa al año 
1.616 libras 16 sueldos… y así, ajustán-
dose con la Casa de Misericordia a dar 
13 quartos, importará el gasto anual 
1.363 libras 15 sueldos, y quedarían a fa-
vor del Hospital en cada año 253 libras 1 
sueldo, y en los 7 años que van desde los 

Les millors i més sanes rebutjaven tre-
ballar en la borderia, preferint criar a 
fills de particulars on trobaven una paga 
decent, un sol xiquet que alletar i no cor-
rien el risc de ser contagiades. La sífilis 
i la sarna eren les malalties contagioses 
més comunes. I estaven mal pagades. 
Entorn de 1780 continuaven cobrant 
una lliura i cinc sous, sou que podia aug-
mentar en el cas que el xiquet tinguera 
alguna minusvàlua. (Exp. II-1/33).

Estar en una casa particular, a més, su-
posava escapar al control que sobre 
elles exercia la inclusa mitjançant els 
informes que remetien els rectors dels 
pobles,“…Vicent Pere Bonaventura sel 
emportaren a Alcublas el 22 de octubre 
de 1717 y el tornaren a casa el 21 de fe-
brero de 1718, amb certificat del retor 
de Alcublas. No se li paga per no haber 
complit la dida en la obligacio i el chic 
esta poc cuydad. Mori en casa el 2 de 
mars de 1718” (Exp. II-1/367, fº 253).

Per tot el que hem apuntat anteriorment, 
les taxes de mortalitat dins de la borderia 
eren elevades però també variables, puix, 
els xiquets eren lliurats a dides externes, 
l’endemà o als pocs dies d’ingressar.

Com a exemples cite:

• l’any 1701, de juny a desembre, van in-
gressar 113 xiquets i van morir, abans de 
ser lliurats a la dida, 53 expósitos (46,9%).

• l’any 1747, de juny a desembre, van in-
gressar 122 xiquets i van morir, abans de 
ser lliurats a la dida, 14 expósitos, (11,4%).

• L’any 1793, van ingressar 406 xiquets i 
van morir, abans de ser lliurats a les di-
das, 198 expòsits (46,55%). Els mesos 
de juny, juliol i agost van ser els mesos 
de major mortalitat.

A tota la conjunció d’adversitats, cal as-
senyalar que la qualitat de la llet de les 
dides no era suficientment nutritiva i te-
nia els seus efectes en el retard del crei-
xement corporal i ossi dels xicotets, en 

Com s’ha de fer la sopa
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cinco hasta los 12, ahorraría 1.771 libras 
7 sueldos, añadiéndose la reducción de 
obligaciones …” (Código V.1.Sig.II-5.3. 
Caja 1, leg.3).  La mesura fou clarament 
insuficient.

I.1- L’ingrés en la Inclusa

La pobresa i les seues seqüeles eren 
les responsables més directes de la 
superpoblació de les  incluses, però, 
solament elles, sembla que no poden 
explicar totalment el fenomen. Es pen-
sa que la generalització de l’abandó de 
xiquets estaria directament relaciona-
da amb una evolució de la mentalitat. És 
clar que s’abandona més a mesura que 
transcorre el segle XVIII i els coetanis, a 
més de culpar a la misèria  l’abandó dels 
xiquets, també fan referència a la dis-
solució dels costums i al llibertinatge, 
augmentats per la difusió de les idees 

Per les xifres extretes constatem que la 
centúria va començar amb un augment 
important respecte a l’última dècada 
del segle XVII (de 1691-1700 ingressaren 
1.668 expòsits), però, si bé, en la prime-
ra mitat de la centúria, l’augment es va 
mantenir sostingut,  en la segona mitat 
del segle  va  anar engruixant, a causa 
de les crisis de subsistències que s’inici-
arien amb les fortes pluges de 1761. Els 
ingressos  manteniren  un ritme ascen-
dent, arribant a l’última dècada, quasi, a 
duplicar la primera. La causa fonamen-
tal del seu espectacular creixement 
troba la seua explicació més rotunda en 
la creixent misèria de les classes popu-
lars, unit al canvi de mentalitat, apuntat 
anteriorment, i a l’augment del naixe-
ment de fills il·legítims que tingué una 
influència molt directa en l’exposició.

Els xiquets ingressaven en la borderia 
per diferents procediments:

1. Abandonats i sense senyal alguna, 
deixats en qualsevol lloc i hora, general-
ment, de nit, per a amagar la seua vergo-
nya, i qualsevol podia ingressar-ho en la 
institució “…el portà un loco de la casa 
a la dita dient que la havia trobada en lo  
pati de la Yglesia…” (Exp.II-1/361, fº 217). 
“… i fou trobat en un paller en la partida 
de Patraix…” (Exp. II-1/359, fº 224),  “…
este niño fue hallado en el campo sin 
ningún papel…” (Exp.II-1/528, fº 310). 

2. Uns altres, ingressats per comares, 
familiars, veïns… “… el porta la coma-
re el 23 de abril de 1727 sense batejar 
pero que li posaren Luis Jordi…” (Exp. 
II-1/385, fº 242). Els exposats portaven 
alguna nota presa en les seues robes, 
un albarà o cèdula, en la qual quedava 
registrat si estaven o no batejats, dada 
molt important que havia de quedar 
molt clar en l’albarà, “…María Manuela 
portava un paperet nugat a la munique-
ta que deya que, no está bautizada…” 
(Exp. II-1/369, fº 199).  En cas d’haver-hi 
algún dubte, es repetia el bateig,    “…
este niño es hijo de un soldado pasaje-
ro. Esta bautizado, pero  per no dir ahon 

filosòfiques. No hi ha dubte que la pro-
porció de naixements il·legítims va créi-
xer en este segle.

Si en el segle XVII, 18.755 expòsits foren 
enregistrats en els llibres d’entrada de 
la Inclusa de València, en el segle XVIII 
en serien 27.659 i la distribució d’estes 
entrades d’expòsits per décades fou la 
següent: 

L’Arquebispat de València ajuda al manteniment dels expòsits. 1799

Anys Expòsits
1701 - 1710 2.268

1711 - 1720 2.782

1721 - 1730 2.009

1731 - 1740 1.992

1741 - 1750 2.311

1751 - 1760 2.405

1761 - 1770 2.743

1771 - 1780 2.906

1781 - 1790 3.538

1791 - 1800 4.705
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çats”, eren tan penoses com els que ha-
vien sigut abandonats-exposats: “…i la 
xiqueta entra nueta dins de un cabaç…” 
(Exp. II-1/357,fº 266),  inclús morts, “…
entra per lo torn mort…”( Exp. II-1/357, 
fº 259). Els ingressats per este mitjà po-
dien portar cèdula, “…el llansaren per 
lo torn ab albaranet que deia que nas-
qué el dia de S. Carlos. El batecharen 
en casa i li posaren Carles Salvador…” 
( Exp. II-1/ 349, fº 

4.  Xiquets nascuts en el mateix Hospi-
tal, fills de mares fadrines o sense cap 
recurs o mare ingressada i malalta, així 
com de la Galera i del “Santo Celo” en 
les últimes dècades de la centúria. El 
número d’expòsits d’estes institucions 
augmentà en la centúria següent.

Si els que baixaven de la  quadra” de 
l’hospital, en general, anaven nus, els an-
teriors no  entraven amb millors robes. 
Amb alguna excepció, les seues robes 
eren de mala qualitat, de vegades, draps 
o parracs. L’escarit terme “pentols” resu-
mia tot l’aixovar, “…i el xiquet porta un 
culero de manta de rosi…” (Exp. II-1/383, 
fº 204). O nus, “…la xiqueta entra nueta 
dins un cabaç…” (Exp. II-1/357 fº 266). 
Pel registre de les seues robes podem 
deduir de l’àmbit que procedien i conèi-
xer l’aixovar dels nounats en el s. XVIII.

Amb la finalitat de poder recuperar-los, 
quan la seua situació millorara, un nom-

estaba batejat al sendema el tornaren 
a batejar…” (Exp. II-1/369, fº 229). A 
la darreria del segle molts van entrar 
sense batejar i sense cèdula, fet que és 
considerat per alguns autors com una 
“rel axació”.

Alguna vegada s’expressa el desig que 
es cuide al xiquet,“… de Aielo de Mal-
ferit i en un albarà net deia: cuídese de 
esta niña que se pagará todo presto…” 
(Exp. II-1/347, fº 136), “…Vicent Ber-
nat…batejat en Novelé…que deya: 
Pongan cuidado en él, que en continen-
te subirá su padre por él…12 de juliol de 
1722” (Exp. II-1/377). 

3.  L’ingrés per la porta de la Inclusa o el 
torn, conduïts per familiars, comares…, 
a qualsevol hora del dia o de la nit, era la 
forma menys cruel d’abandó. Recordem 

que, en les centúries anteriors, la utilit-
zació massiva del torn va estar molt es-
tesa dins de l’àmbit mediterrani. En esta 
centúria  es va mantenir. Les condicions, 
en les quals estos xiquets eren “llan-

Mare fadrina, fill il.legítim. 1761

Entrada pel torn. 1794

Registre d’entrada amb la roba nova que porta un expòsit. 1774
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bre important de xiquets  ingressaren 
amb senyals que facilitara la seua iden-
tificació: llaços de colors, escapularis, 
medalles… No s’han trobat senyals 
dins dels llibres, com les trobades en els 
segles XVII i XIX, però si elements des-
crits en els registres que pogueren faci-
litar-ne la seua identificació, “…portava 
al coll unes perles de vidre enrastrades 
en una corda de viola…”(Exp. II-1/341, fº 
142), algunes tan esgarrifoses com la re-
gistrada en un xiquet provenent de Bèl-
gida, “… en lo bras esquer baix, porta un 
punt de seda verda en la carn cosit…” 
(Exp. II-I/444, fº 160).

Pocs van ser recuperats. La impossibili-
tat de pagar l’estada en la inclusa era de-
terminant. Uns pocs els van arreplegar 
sense abonar quantitat alguna però jus-
tificant el seu estat d’extrema pobresa, 
“… y sel emporta sa mare y no paga per 
suma pobrea…” (Exp. II-1/357, fº 250).

Existeix un apartat de xiquets, fills de 
pares coneguts, que els ingressaven 
en la institució perquè no podien cri-
ar-los. No eren xiquets abandonats. Uns 
van ser ingressats per fam i pobresa, 
“…”amb un paperet que deia, Pere Ar-
mengol y la necessidat nos haze hazer 
esto…” (Exp. II-1/365, fº 215), altres eren 
orfes de pare i mare o la mare sense llet 
o marit, “…abent obert diligencia es tro-
va que sa mare estaba en la casa de la 
Misericordia sense llet ni marit…” (Exp.
II-1/372, fº 293). Hi ha molts registres. 
L’edat d’estos fills legítims podia ser de 
mesos, “… y tenia 6 mesos.. “( Exp. II-
1/ 408, fº 178) o anys, “…la xiqueta  de 

Senyal registrada en el llibre d’entrada. 1760

Salconduit de l’Hospital de San Felipe. 1765

mes de 2 anys ingresa pel torn…” (Exp. 
II-1/363).  Amb estes edats, la deterio-
ració de la qualitat de vida era la raó 
fonamental de l’ingrés i el percentatge 
d’este grup fou inferior al total dels in-
gressats.

I.2- Àrea d’influència de la Inclusa de 
València. Transport d’expòsits

En el segle XVIII, l’àrea d’influència de la 
Inclusa de València era molt extensa. Ja 
va quedar reflectida en l’enquesta orde-
nada realitzar pel Consell de Castella en 
1790: “Hasta ésta llegan los niños aban-
donados  de todo el Arzobispado y de los 
lugares inmediatos a Cuenca, Murcia, 
Segorbe e incluso de Orihuela, a pesar 
de que el obispado de esta última ciudad 
tiene casa de expósitos fundada en 1761”. 

Un nombre important d’ells moria durant 
el seu trasllat: la distància, la intempèrie, 
la dolenta o deficient alimentació, el poc 
interès que tenien per la supervivència 
dels xiquets, transportistes amb pocs 
escrúpols que, per raons no expressa-
des en els registres, els abandonaven, 
“… de Beniganim, fou trobat a la porta 
de la Yglesia de Pobla Llarga…” (Exp. 
II-1/349, fº 240), molts d’estos xiquets 
entraven morts, o morien poc després 
d’ingressar o, extenuats morien als pocs 
dies. Les xifres d’exposició i mortalitat 
dels xiquets abandonats es veurien sen-
siblement modificades  si es pogueren 
comptabilitzar tots aquells que no van 
arribar vius a la seua destinació. 

Davant esta inhumanitat, van reaccio-
nar les autoritats eclesiàstiques i civils.

1- L’Arquebisbe de València, Andrés 
Mayoral, s’expressava d’esta manera 
en el seu edicte del 20 d’abril de 1752: 
“… de la crueldad, aspereza y malos 
tratamientos que experimentan unos 
y otros (expósitos y pobres enfermos) 
en los caminos y tránsitos donde se 
conducen al Hospital General de esta 
ciudad. Injuriándolos no sólo con pala-
bras sino a veces con obras, poniendo 
en ellos las manos, de suerte que algu-
nos mueren antes de llegar, otros luego 
que llegan, por no encontrar en los trán-
sitos ni en los conductores y pueblos 
aquella piedad y asistencia correspon-
diente a la necesidad de unos y otros”. 

En els pobles, estos xiquets, trobats en 
qualsevol lloc, provocaven incomodi-
tat, fins i tot, rebuig, “…i la portà Josep 
Ivañes de Albalat de Segart…dient que 
com era bastarda y per no voler trau-
rela els de Molvedre se apiada en trau-
rela amb un paperet que deia…” (Exp. 
II-I/345).

2- Les autoritats civils també van 
reaccionar davant este greu proble-
ma i ho van fer des de dos vessants:  
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a.- Regulant les vies per on havien de 
passar els transportistes que conduïen 
expòsits a l’Hospital General. En una 
“vereda” remesa a tots els pobles de la 
seua demarcació el 13 de març de 1758, 
D. Claudio Abraham, Duc de Caylus, 
Capità General del Regne de València, 
ordena: “Habiéndoseme hecho varias 
representaciones por las Justicias de 
diferentes pueblos sobre la conducción 
de niños expósitos, Pobres enfermos 
que vienen de otros parajes  al Hospital 
General de esta ciudad; y hallándome 
informado de los que con menos traba-
jo y más comodidad puedan ejecutarla 
de unos a otros: Ha tenido por conve-
niente declararlos que deberán con-
currir a este piadoso fin y son los que 
seguidamente  se mencionan: Los que 
proceden de Alicante y su huerta, desde 
ésta Camino a la de Xixona, a Alcoy, a 
Cocentayna, a Albayda, a Olleria, a San 
Fhelipe, a Manuel, a Puebla Larga, y de 
este por los tránsitos acostumbrados, 
a esta Capital”.

b.- Emetent decrets d’obligat compli-
ment a tots els pobles de la seua de-
marcació dictats per les autoritats ci-
vils que milloraren substancialment els 
trasllats: L’Excm. Senyor Marquès de 
Croix, Governador i Capità General  que 

fou d’este Exèrcit i Regne, en 1786 i da-
vant el seu incompliment, el seu succes-
sor, L’Excm. Sr. D. Victorio de Navia, Go-
vernador i Capità General d’este Exèrcit 
i Regne, va emetre un nou decret, datat 
el 27 d’abril de 1792. En els decrets, de 
tots dos governadors, s’especifiquen 

com han de ser tractats i traslladats 
estos neonats, donant bon compte de la 
gran preocupació que el trasllat d’estes 
desvalgudes criatures produïa entre les 
autoritats. Els pobles quedaven obli-
gats a enviar el justificant de recepció 
d’estos decrets, per a evitar ignorància 
dels mateixos.

II.-   ELS  EXPÒSITS  DE  LA  VALL  D’AL-
BAIDA: 1701-1800

El segle XVIII, en línees generals, pre-
senta una fase A, economica- demogrà-
fica, en tota la Vall. La població augmen-
tarà, alguns pobles inclús la duplicaran, 
però en una economía d’Antic Règim, 
eminentment agrícola, condicionada 
per  sequeres, abundants pluges, males 
collites etc. afecten i disparen preus, 
augmenten la fam i el nombre de pobres 
i cal tenir en compte estes circumstàn-
cies per poder entendre com afecten  
als expòsits estes fluctuacions.

Per a realizar el present treball, de la 
col.lecció de Dides i Criatures que es Vereda del Duque de Caylus, 1758. Arxiu Municipal

Avís de rebut de l’Ajuntament d’Alzira



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 9 2 1

A  la  Vall  d’Albaida,  el  número  d’ expòsits  augmenta: 1701-1800

conserven a l’Arxiu  General i Fotogràfic 
de la Diputació de València,  he consul-
tat els cent llibres corresponents als 
de  Criatures, elaborats per “el pare de 
borts”, responsable de “la Cuna”, que 
feia constar tot allò relatiu al xiquet i 
que abasta des de la signatura II-1/333 a 
la II-1/532. Estos llibres  estaven estruc-
turats igual que la centúria anterior, es 
a dir, dos llibres per any (dides-borts) i 
la gestió del pare dels borts durava  des 
del primer dia de juny al darrer dia de 
maig, de l’any següent. 

En un mateix llibre es registraven xi-
quets i xiquetes. Els llibres foren escrits 
en valencià fins a juny de 1784.  Des de 
1785 reben  el títol: “Libro de Expósitos”; 
cada llibre abastava tot l’any i a partir 
de 1817 es desdoblarà en un per a cada 
sexe. Dels 27.659 expòsits, registrats 
en la Inclusa de València en este segle, 
612 foren vallalbaidins, 388 més que la 
centúria anterior, distribüits de la se-
güent manera:

a) 270 ingresats de 1701- 1750

b) 342 ingresats de 1751-1800.

II.1.- Distribució

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

En un mateix any, el nombre d’expòsits 
vallalbaidins podia variar d’un semestre 
a un altre. I com a exemple cite: de gener 
a maig de 1770, entraren 4 expòsits de la 
Vall; de juny a desembre, del mateix any, 
n’entraren 11.

A la vista d’estes xifres, la primera dè-
cada ja manifesta una tendència alcis-
ta respecte a l’última dècada del segle 
XVII (de 1691-1700 es registraren 28 
vallalbaidins).  La guerra de Successió, 
i les seues conseqüències foren dures, 
i desencadenaren anys de fam i penúri-
es.El número d’expòsits augmentà. La 
resta de les dècades apareixen bastant 
equilibrades, exceptuant la dècada de 
1741-1750, en que el terrarrèmol de 1748 
i altres inclemències, s’encarregarien, in 
situ, de reduir  les xifres de la infantesa 
rebujada. L’acumulació de desastres cli-
matològics, al final de la centúria, dispa-
raria  el número de xiquets vallalbaidins 
registrats en la inclusa de València i que 
tindrà  la seua perllongació en la prime-
ra dècada del segle dinou amb  la guerra 
del francés. 

La distribució  d’estos 612 xiquets, per 
pobles i número,  és diferent en  la pri-
mera mitat del segle que en la segona:

De 1701-1750, participaren 22 pobles de 
la Vall,  de major a menor:

De 1751 a 1800, participaren 27 pobles 
de la Vall, de major a menor:

Beniatjar, Benissoda, Benisuera, Bufalit, 
Lluxent, Salem: 2.  Montixelvo: 1

Dècades Expòsits
1701 - 1710 33
1711 - 1720 64
1721 - 1730 62
1731 - 1740 60
1741 - 1750 51
1751 - 1760 70
1761 - 1770 65
1771 - 1780 62
1781 - 1790 63
1791 - 1800 82

Ontinyent 102
Albaida 48

Aielo de Malferit 19
Beniganim 17
L’Olleria 15
Quatretonda 13
El Palomar 10
Agullent 6
Pobla del Duc 5
Atzeneta 5
L’Aljorf 4
Bèlgida 4
Bellús 4
Bocarient 4
Alfarrasí 3
Guadassèquies 3
Beniatjar 3
Castelló del Duc 2
Llutxent 2
Bufali, Sempere 1
Terrateig 1

Ontinyent 129
Albaida 30
Benigànim 26
Bocairent 26
El Palomar 15
L’Olleria 13
Castelló del Duc 11
Agullent 10
Aielo de Malferit 10
Montaverner 9
Pobla del Duc 7
Alfarrasí 6
Bèlgida 6
Quatretonda 6
Sempere 6
Bellús 4
Gaudasséquies 4
L’Aljorf 4
Ràfol de Salem 4
Atzeneta 3
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Amb estes xifres constatem: 

a) No tots els pobles de la Vall participa-
ren en este esdevenir, ni amb els matei-
xos percentatges, en la primera mitat 
del segle que en la segona.

b) En la primera mitat del segle, la xifra 
de xiquets fou 122 (45%), 148 (54%) xi-
quetes, xifres similars al segle XVII,  en 
la segona mitat de la centúria, canvia la 
masculinitat dels ingressos: 186 xiquets 
(54%) front a 156 xiquetes (45%).

c) El major nombre d’expòsits procedi-
ren dels nuclis més poblats de la Vall. És 
cridaner el voluminós nombre d’expò-
sits en pobles propers a la Vila d’Onti-
nyent (Albaida, Aielo de Malferit, Bocai-
rent…). Un xiquet   trobat en un poble 
de ninguna manera volia dir que haguera 
nascut en ell; podia haver sigut portat  a 
un altre poble, més o menys proper, “…i 
de Montaverner el portarem a Cuatre-
tonda…( Exp. II-1/446, fº 196). 

Buscant alguna petjada que aporte al-
gun aclariment a l’apartat c, he contras-
tat el registre dels expòsits ingressats 
en la inclusa de València amb el registre 
dels Quinque Libri d’aquells pobles va-
llalbaidins que en conserven i s’hi troben 
a l’Arxiu Arquebisbal de València. No he 
trobat indici que ho aclarisca, però sí, 
més informació de la que disposava. Uns 
retors redactaven la  informació escari-
da, peró d’altres eren molt minuciosos:

1 - Escrit en el lateral del registre, gene-
ralment a l’esquerra,  els expòsits va-
llalbaidins reben diversos aclariments 
segons els pobles: “pares no coneguts”, 
“incognit”, “de padres no conocidos”, “ig-
norase”, “padres ocultos” són els  més 
usuals però  apareixen altres  registres: 
“de incognitis parentibus” (Ontinyent, 
1765), “bort-borda” ( El Palomar, diver-
sos anys del segle), “el nom” (Albaida, 
1723), “el nom més el número del regis-
tre” (Albaida, 1748), “Dª “(Beniatjar,1732, 
Bocairent, 1788), “He” (Bocairent, 1790), 

“O-nom-padres no conocidos” (Bocai-
rent, 1788,1793), “bastarda” ( Monta-
verner, 1757,1761), “expúreo” (Ontinyent, 
1798,1799). 

2 - Dels 612 vallalbaidins que van entrar 
en la borderia, 50 expòsits van tindre 
com a padrins a regidors i  alcaldes (i 
les seues dones, en algunes ocasions, 
padrines) dels pobles en els quals es 
van trobar. En 5 registres van ser els no-
taris (Beniatjar, 1718, Albaida, 1723- 1753, 
Benigànim, 1742, Pobla del Duc, 1749), 
en un, va ser el representant judicial (El 
Palomar, 1716), en un altre, el governador 
de la vila (Albaida, 1733).

3 - En dues ocasions el capellà registra 
el padrí amb el seu malnom:

Juan Vidal “del Ros” (Palomar, 1707), 
Francisco Vidal “el Moreno” (Alfarrasí, 
1752).

4 - En un cas, es va registrar el defecte 
físic, al costat del nom, amb el qual va 
nàixer l’expòsit: “…Domingo Felip Aduc-
to, (Atzaneta d’Albaida, 1770).

5 - Solament tres xiquets són registrats 
com, “portats d’altres llocs” en Atzene-
ta d’Albaida: “la trajeron de noche de 
fuera de este lugar”, 1716,1718, 1721.

Partida bateig, Ontinyent. 1798

Partida bateig, Bocairent. 1788

Partida bateig, Beniatjar. 1732
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sexuals) o per l’edat  en què els xiquets 
entraven en la institució, raó a tindre en 
compte, puix, hi ha una taxa   d’abandó 
important que no es realitzava amb im-
mediatesa al naixement: 

1 - Ingrés inmediat al naixement, 234 ex-
pòsits, “…entrà de Alfafar el 6 de gener, 
batejada en Bellús el 1 de dit…” (Exp. II-
1/450, fº 222).

2 - Ingrés  a un mes del naixement, 347 
expòsits, “…entrà de Alfafar el 10 de 
octubre, batejada en L’Aljorf el 8 de 
setembre…” (Exp. II-1/438, fº 214). In-
grés d’un a sis mesos, 29 expòsits,  i en 
este apartat cal incloure els fills llegí-
tims, puix, amb esta edat, pesa més  la 
necessitat i la fam que la il.legitimitat, 
“…Jusepa Chochina Bertomeua entrà 
el 19 de gener de Alfafar, fou batejada 
el 24 de agost  en Sant Pere…” (Exp. II-
1/436, fº 246).

3 - Ingrés  amb més d’un any hi ha dos 
casos, Montaverner, 1761 i Aielo de 
Malferit, “…Mº Madalena entrà  el 23 
de juliol de 1775, la porta una dona, fou 
batejada en Ayelo de Malferit el 22 
de octubre de 1761…” (Exp. II-1/482, fº 
207).  

Madalena, d’Aielo de Malferit, entrà a la inclusa 
amb 14 anys

6 - Tots els xiquets valldalbaidins van 
ser exposats. Uns deixats en llocs sen-
se especificar, “…hallado  en el lugar 
ordinario de los niños expósitos pèro 
sin cédula ni señal o indicio de estar 
bautizado…” (Bocairent, 1793); altres, 
a la porta d’algún veí,“…y se encontró 
en la puerta de Bartolomé Albert…” (El 
Palomar, 1753); o en qualsevol lloc de la 
vila, “…se encontró expuesta al Portal 
de San Roque de esta Universidad…” 
(Agullent 1763); o al voltant  del poble, 
descrit amb minuciositat, “Mariano de 
la Asunción bautizado el 2 de octubre 
de 1790… hallado por Josef Gil, vecino 
de la villa, al pie de un olivo, en el térmi-
no de esta villa,  en la partida de la Foya 
de Montoro y lo halló con una camisita 
vieja sin señal de haver estado bauti-
sado y según sentir de Vicenta Cortés, 
madrina de esta villa, havia nacido la 
noche antecedente…” (Albaida, 1790). 
En les últimes dècades de la centúria, a 
Ontinyent, molts es van abandonar en el 
torn del  Sant Hospital de la Vila.

En quins mesos es produïa major núme-
ro d’abandons a la Vall d’ Albaida?

II.2.- Temporalitat

En les poblacions de l’Antic Règim, 
la distribució estacional dels naixi-
ments-baptismes, al llarg de l’any, esta-
va influïda per dos característiques: les 
vitals-laborals i la influència dels pre-
ceptes religiosos. Per estudiar l’estaci-
onalitat calia fixar-se més en els mesos 
de concepció que en els de naixement.                                            

Els mesos de febrer, març, abril, maig, 
juny, juliol, agost  i setembre  són els 
que presenten major número de xiquets 
abandonats, gener,octubre,novembre i 
desembre, els de menys.

 Es poden explicar estes dates per la 
relaxació de tasques agrícolas, per la in-
fluència  dels preceptes religiosos (Ad-
vent i Quaresma són mesos prohibits 
per l’Església per a mantenir relacions 

II.3.- L’antroponímia dels expòsits vall-
dalbaidins

En començar el segle XVIII, es  va se-
guir amb la tradició dels noms de pila  
coneguts i utilitzats en la centúria 
anterior: Miquel, Jusep, Pere, Antoni, 
Carlos, Batiste, Xavier, Bartholomé, 
Jochin, Francisco, Juan…Jusepa, Juana, 
Anna, Antonia, Visenta, Rosa,  Ysabel, 
Theresa, Francisca…Els inscrivien amb 
noms compostos. En la primera mitat 
del segle van continuar vinculant-los a 
“Bonaventura”, com a sant protector, 
rares vegades ho trobarem en la se-
gona mitat del segle, a les xiquetes els 
afegien l’antroponímic de “María” i van 
usar noms de doble aplicació segons 
sexe: Miquel-Miquela, Matheu-Mathe-
ua, Melchor-Melchora, Bernabeu-Ber-
nabeua, Damiàn-Damiana, Blai-Blaya, 
Onofre-Onofra, Batiste-Batista, An-
selmo-Anselma, Ignacio-Ignacia, Se-
nent-Senenta, Donís-Donisa… “…Ma-
ria Bernarda Miquela Juana Batista 
batejada el 30 de desembre de 1760 
en Beniganim…” (Exp. II-1/452, fº 228). 
L’exemple resumeix l’exposat.
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 A mesura que anà avançant el segle, 
podem comprovar que, en la Vall,  hi ha 
una tendència a la varietat dels noms, 
amb l’ajuda del santoral i del martirologi 
grec i romà: Amata, Petronila, Celidonia, 
Policarpia, Felicia, Martiniana, Seferi-
no, Fausta, Lino… o recorrent a noms 
d’origen germànic, tals com: Romualdo, 
Conegunda, Rudecinda…

II.4.- Normativa sobre les partides de 
naixement

Es va fent freqüent, en l’antroponímia 
del divuité de la Vall, utilitzar noms d’ad-
vocacions marianes (Rosa de Viterbo, 
Pedro Juan del Rosari, Antonia de la 
Concepció…) o de sants venerats al 
poble en el qual són batejats (Ventura 

de San Miquel, Vicenta María de Sant 
Antoni Abat, Miquel de Sant Vicent, Xa-
viera de Sant Miquel…

El nom dels padrins del nounat i el sant 
del dia o la seua proximitat amb la data 
del baptisme, determinava també l’elec-
ció dels noms en el segle XVIII. Tal ve-
gada, l’exemple més representatiu de 
la centúria siga el del il·lustrat Baltasar 
Melchor Gaspar María de Jovellanos i 
Ramírez. Va nàixer un 5 de gener.  “…Ju-
sep Gesualdo Bonaventura  batejat el 21 
de juliol…en Ontinent… foren padrins 
Josep Feriol y Mendoza y Gesualda Men-
dines, donsella…(Exp. II-1/338, fº 133).

Després de la publicació del decret de 
31 de gener de 1786, expedit per D. Do-
mingo Murillo, Prevere i Advocat dels 

Reals Consells  i per l’Excm. Il·lm. Senyor 
Sr. D.Francisco Fabian y Fuero, Arque-
bisbe de València, i que va arribar a tota 
la Diòcesi, es va intentar uniformitzar 
les partides de baptisme dels registres 
parroquials. S’ordenava que un exem-
plar d’esta provisió quedara arxivat i 
unit al llibre de visites de cada parrò-
quia, a fi que els Visitadors el tingueren 
present i exigiren responsabilitats pel 
seu incompliment.

 El decret deia així:

 “…pongan, y hagan poner en la 
celebración del Santo Sacramen-
to del Bautismo de Niños, y Niños 
Expósitos y Expósitas, ò de Padres 
Ignorados, y ocultos, que ocurran en 
adelante en sus respectivas Iglesi-
as, à demás del Nombre primero del 
Santo, que se acostumbra, y debe 
poner, el del Santo, ò Santa Titular 
de la Parroquia donde se celebrare; 
y en caso de que por ser el Bautismo 
en su propio día le corresponda éste 
por primer Nombre, le añadan por 
segundo Nombre el de otro Santo 
Titular, ò Tutelar, ó de devoción de la 
propia Iglesia, ò Población; y quan-
do ocurran en un mismo día dos 
Bautismos, ò más de Expósitos, se 
procure en todos ellos diferenciar el 
segundo Nombre, para que así sea 
fácil en todo  tiempo identificar las 
Personas bautizadas, con las Parti-

das de sus Bautismos, y se evite la 
confusión, que padece sobre ello la 
Casa de Expósitos del propio Hospi-
tal General, y otros mayores daños 
que pueden resultar en lo succesivo, 
à los mismos bautizados, y sus Pa-
dres…”. (II-5.3/C-1, leg.11b, nº1).

A  la Vall d’Albaida el decret es va aplicar 
de manera immediata en algunes par-
ròquies, este va ser el primer registre, 
corresponent a este any, “…Thomas 
de Santa María Magdalena fue bauti-
zado el 7 de marzo de 1786 en la I.P. del 
Olleria…” (Exp. II-1/504, fº 169). 

Curiós el primer registre, trobat de 
l’Església de Sant Carles d’Ontinyent, 
seguint la nova normativa,  “…María 
Carlina fue bautizada el día 18 de mayo 
de 1788 en la Parroquial de S. Carlos 
de Onteniente…” (Exp. II-1/ 508, fº232). 
“…Joseph Carlos fue bautizado el 7 de 
agosto de 1789 en la Parroquial de S. 
Carlos de Onteniente…” (Exp. II-1/510, 
fº265).

A la fi de segle, totes les partides bap-
tismals de la Vall presentaven el nou 
format, manat complir en 1786, que  es 
prollongà al llarg de tot el segle XIX.

II.5.-El transport d’expòsits 

Hem vist en l’apartat anterior que els 
trasllats d’expòsits a València era pe-

Registre d’entrada d’ Antonia Carlos, batejada a l’Església de S. Carles, Ontinyent. 1799
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nós, per les condicions en què es realit-
zaven i els transportistes que els efec-
tuaven, poc escrupolosos. La ruta va ser 
traçada per D. Claudio Abraham,  Duc de 
Caylus en 1758. Abans d’entrar a Valèn-
cia, els expòsits vallalbaidins pararen a 
Catarroja fins 1734, i, a partir de 1735, a 
Alfafar.

Per la documentació trobada a l’Arxiu Mu-
nicipal d’Albaida, podem conéixer algun 
aspecte més d’este transport, aplicable, 
tal vegada, a altres pobles de la Vall.

1 - D’Albaida es traslladaven a l’Olleria, 
poble de concentració d’expòsits pro-
vinents  dels pobles de la part sud de la 
província de València. El trasllat l’efec-
tuava un operari municipal, que, a més, 
exercia altres oficis dins del municipi: 
hospitaler, agranador, netejador de bas-
síns, pregoner…

2 - El sou d’este operari no era fixe. El 
temps que l’operari es feia càrrec del 
nounat, el nombre de bordets que por-
tava per viatge i la situació de l’erari mu-
nicipal, determinaven la quantitat. 

3 - Les despeses, que estos xiquets ocasi-
onaven, eren a càrrec de l’Ajuntament, per 
la qual cosa, eren traslladats el més aviat.

II.6.- Els valldalbaidins entren en la inclusa

Els xiquets procedents de la Vall d’Albai-
da van ingressar sempre amb les dades 
exigides, això és: nom de pila, data d’en-
trada, data i parròquia on va ser batejat, 

padrins, roba que portaven en entrar 
i  senyals, si els portava.  En el registre 
d’entrada  s’anotava, també,  la  data de 
pas a lactància, si es produïa el seu rein-
grés en la inclusa (ja siga per devolució 
o fi de la lactància), nova data d’eixida i 
retorn. En alguns registres hi ha      cons-
tància si moren en poder de la dida i on 
han sigut enterrats. En estos registres 
no era gens estranys que es poguera 
produir alguna errada …

Arribats a la inclusa,  els 612 expòsits 
vallalbaidins es van distribuir de la se-
güent manera:

1. 134 xiquets moriren abans de ser lliu-
rats a una dida.

2. 455 nounats  foren donats a alletar, 
dels que moriren 51, segons consta per 
la certificació expedida pel retor o auto-

ritats municipals del poble on es criaven. 
26 xiquets els tornaren a la inclusa abans 
que  moriren a la casa de la dida que els 
alletava. Possiblement, en moririen més 
en casa de les dides però no ha quedat 
registrat en els llibres consultats.

3. Hi ha 23  xiquets  dels quals no es re-
gistra cap tipus de informació després 
de la seua entrada en la borderia.

De les comarques  dels Serrans, Alt Mi-
jares, Alt Palància, Camp de Morvedre i 
Plana Baixa són originàries la major part 
de les dides que criaren als vallalbai-
dins, de més a més, es registraren cinc 
pertanyents a Teruel però fitant amb 
les nostres comarques ponentines com 
Olba, Fuentes de Rubielos, Sant Agustín 
i d’altres més allunyades com el cas de 
Banatae, ara Benatae en l’actual provin-
cia de Jaén. En la mesura que va avançar 
el segle, en ser  la disponibilitat de dides 
inferior a la demanda, la inclusa va d’ha-
ver-hi d’augmentar el número de dides 
de València  i els seus voltants.

Les condicions del transport dels nou-
nats, a estes zones tan allunyades, no 
difereixen en absolut de les exposades 
anteriorment i els registres ho justifi-
quen: “…Maria Jusepa…de Albayda…
donada a criar el 2 de juliol de 1731...a…
de  La Vall d’Almonacid…morí el 5 de 
juliol, y no cobraren els tres dies d’alle-
tament…” (Exp. II-1/394, fº 148), “…
Jusep Mateu Vicent…de Ontinient… 

Àpoca 1723. Arxiu Municipal d’Albaida

Plafó ceràmic segle XVIII: Museu de la Història 
de la ciutat de València

Error en la partida de bateig. Bèlgida, 1744



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 92 6

A  la  Vall  d’Albaida,  el  número  d’ expòsits  augmenta: 1701-1800

seguits, a gran distància, per altres ac-
tivitats pròpies del món rural i per tre-
balladors poc qualificats:  espadenyer, 
sisteller, teixidor de lli, aladrer, sedaser, 
menescal, moliner, pastor, corder, quin-
quiller, ferrer, …En les últimes dècades 
del segle, quan moltes dones de Valèn-
cia capital s’incorporaren, en gran nú-
mero,  a l’alletament mercenari, i criaren 
a 42 vallalbaidins, resalte, com a con-
trast, el canvi d’ oficis del cap de família, 
més propis d’una societat urbana: cur-
tidor, corretger, tintorer, mariner, luter 
o violer, peixcador i oficials (de sastre, 
velluter, llanterner, fuster, soguer, obrer 
de vila, manyà, contador de comptes,…) 

II.5- L’afillament

L’objecte inicial de les dides era  l’alle-
tament dels xiquets encara que s’in-
tentava que, finalitzat este, continua-

donat a criar el 4 de maig de 1747…a…
de  San Agustí i morí el 6 de maig de dit 
en Pina de Montalgrao a una llegua de 
San Agustí segons consta pel retor de 
Pina…”(Exp. II-1/424, fº 231).

Si aconseguien superar l’escull del vi-
atge, els esperaven uns entrebancs de 
criança poc favorables. Estes  dides, 
majoritàriament del món rural, vivien 
en  llars humils, moltes d’elles mancaven 
de recursos amb els quals garantir una 
bona nutrició tant per a elles mateixes 
com per als xiquets, residien en cases 
insalubres i en contacte directe amb 
animals… La borderia, conscient de les 
miserables retribucions que oferia, aca-
bava veient amb bons ulls, a tota dona 
que mínimament complira algun requi-
sit dels esperats.

Dels 455 vallalbaidins que s’entregaren 
a dides, el 73% de les famílies, segons 
consta en els registres, eren llauradors 

Menescal

ra quedant-se amb el xiquet almenys 
fins als set anys. Amb esta edat, el 
xiquet era retornat  a la borderia o es 
procedia a l’afillament, en cas de no 
haver-ho fet amb anterioritat. Si op-
taven per mantindre’l fins als set anys 
es redactava “una obligació” per la qual 
cobraven 3 lliures que retornarien en 
cas de reingressar-lo  amb menor edat. 
Pocs diners per a una manutenció tan 
prolongada. Per això s’acorda el 20 de 
març de 1790 oferir vint lliures a les 
mestresses que els tinguen a les seues 
cases fins a eixa edat. Esta suma era 
pagada per terminis sempre que el xi-
quet sobrevisquera.

Si els xiquets eren retornats als set 
anys els remetien a la Casa de la Mi-
sericòrdia, per continuar  la seua cus-
todia,  educació i cura. En l’acte d’afilla-
ment, davant notari, els pares adoptius 
es comprometien a abonar-li al fill la 
quantitat de 50 lliures, perquè poguera 
prendre estat, o 30 lliures per al bé de 
la seua ànima.

Al llarg del segle, 9 famílies d’acolli-
ment van signar “actes d’obligació” 
amb xiquets procedents de la Vall d’Al-
baida i tres fóren afillats.

Menció  especial mereix el cas d’ “Agus-
tí” batejat el 29 de març de 1733 a Bèl-
gida, donat a criar a una dona d’Olba el 
6 d’abril i, tornat de bell nou a Bèlgida, 
essent  afillat el 17 d’abril de 1733 amb 
les condicions anteriorment exposa-
des. És l’únic cas registrat  d’un expòsit 
criat a la Vall.

Luter o violer Acta d’adopció d’Agustí. 17 d’abril de 1733
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III- Conclusió

L’abandó i l’exposició dels xiquets van 
experimentar un augment espectacular 
en el segle XVIII, sobretot en la seua se-
gona mitat, mantenint-se molt alt tam-
bé en el segle XIX.

Les causes caldria buscar-les en la 
creixent misèria de les capes populars, 
un descens de l’infanticidi en favor de 
l’abandó i un augment dels naixements 
il·legítims. Els elevadíssims índexs de 
mortalitat d’estos nounats van ser mo-
tiu de preocupació per a la societat de 
la Il·lustració que defensava teories po-
blacionistes, al mateix temps que cons-
tataven la pèrdua de tantes vides que 
no produirien riquesa ni una inversió 
productiva a l’Estat. 

L’Església va jugar un paper contradic-
tori. D’una banda, una tasca assistenci-
al i per una altre, d’agent moralitzador 
i de control: el matrimoni tenia com a 
única finalitat el de la unió carnal amb 
la qual transmetre descendència, tots 
els altres nounats (il·legítims, naturals, 
espúreos, incestuosos…)  estaven abo-
cats al menyspreu i l’abandó.

El segle XVIII fou reglamentista. Els 
poders públics van adoptar mesures 
legislatives, coincidint amb els ideals 
il·lustrats, que intentaven millorar la 
cura i tracte que fins aleshores se’ls ha-
via donat a este sector de la població, 
inclosa la seua educació. Totes les me-
sures adoptades van revelar un interés 
més teòric que real i els problemes de la 
població expòsita continuaran latents 
en el s. XIX.

L’estudi dels expòsits de la Vall d’Albai-
da, objectiu d’este article, és una mi-
crohistòria, centrada en un espai i un 
temps que respon, en línies generals, a 
la problemàtica general que embolica a 
esta població en altres llocs ja estudiats 
per altres investigadors. El nombre d’in-
gressos serà superior a la centúria ante-
rior. Les dones vallalbaidinas, amb pos-

sibilitat de criar un expòsit, continuaran 
al marge d’esta entrada d’ingressos. En 
la seua diàspora cap a comarques allu-
nyades del seu lloc de naixement, els 
expòsits de la Vall no van trobar millors 
condicions de les constatades en  tants 
i tants documents consultats, patint el 
desfasament entre el allò legislat i el 
seu compliment efectiu  en la pràctica, 
malgrat la bona voluntat mostrada per 
les autoritats.
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Notes.-

1 Sorprén l’optimisme de la Societat Econòmi-
ca d’Amics del País Valencià en posar en el seu 
logo, un radiant sol amb el lema “Omnia fert 
tellus” (la terra produeix tot) quan l’hemistiqui 
de Virgili en la seua ègloga 8ª diu tot el contrari: 
“Non omnis fert omnia tellus”, (no tota terra pro-
dueix de tot). De tota manera és un símptoma 
de la seua bona il·lustració.
2 Cita extreta de PLA ALBEROLA, P.L. “La na-
talidad ilegítima en el Condado de Cocentaina. 
(siglo XVI-XIX)”. Universidad de Alicante, 1983, 
pàg. 18-20.
3 Amb esta nomenclatura, he trobat el registre 
d’un expòsit provinent d’Ibi: “…hijo ilegítimo o 
espúreo… entró el 4 de marzo de 1784, hijo de 
un hombre y una mujer casados con otras pa-
rejas. Entró con 7 años…” (Exp. II-1/498, fº 307).
4 Aducto, unit al nom: és una deformitat del 
peu.

Arxius

Arxiu Diocesà de València
Arxiu de la Catedral de València
Arxiu Municipal d’Albaida
Arxiu General i Fotogràfic de la Diputació de 
València
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La implantació del nou règim

En els primers dies del mes d’abril 
de 1939 les tropes de la 55 Divi-
sión del Cuerpo de Ejército de 

Galicia ocupaven militarment les pobla-
cions de la  Vall d’Albaida. A Ontinyent, el 
Jefe local de Falange Española tradicio-
nalista y de las JONS assumí l’autoritat 
municipal el 29 de març. L’acta indicava 
que es van reunir en el saló consistorial 
José Donad Vidal, alcalde president del 
consell municipal republicà, i Don José 
Simó Aynat “siendo por este requerido 
el primero para que le hiciera entrega la 
presidencia y jurisdicción de su mando 
con el fin de asumir la autoridad local 
en estos momentos históricos. Y acce-
diendo el primero a tal requerimiento 
hacia entrega de la jurisdicción”.

Amb l’arenga de  ¡¡Saludo a Franco!! ¡¡ 
Arriba España!!  l’onze d’abril el tinent 
del cos jurídic militar José Astarloa 
y Guisola, en nom de l’Excm. general 
en cap del cos de l’exèrcit de Galícia,  
nomenava els onze integrants de la 
comissió gestora, sent l’alcalde presi-
dent Luís Mompó Delgado de Molina.  
En un principi els càrrecs tenien ca-
ràcter provisional “y subsistirán hasta 
que por las autoridades del ministerio 
del Interior se designen definitiva-
mente”.  Els  membres de la comissió 
d’aquesta gestora continuaren exer-
cint fins al 10 de novembre de 1943 
sense variacions. Entre els regidors o 
“gestores” trobem una preeminència 
del tradicionalisme carlista amb  huit 
representants.1

Tots ells juraren  “por su honor des-
empeñar fielmente sus respectivas 

funciones con celo, austeridad y ener-
gía, inspirándose en las normas de la 
España Nacional y del Generalísimo 
Franco, nuestro glorioso Caudillo”. En 
efecte, així ho van fer. En primer lloc 
promogueren els funcionaris que gau-
dien del vist i plau ideològic, al mateix 
temps cessaren vint persones, entre 
ells guàrdies municipals i altres tre-
balladors públics sospitosos.2  Segons 
Antonio Calzado, la tercera part de la 
plantilla va patir la depuració.

Les autoritats municipals també re-
queriren la devolució dels béns mobles 
confiscats durant la guerra civil. Tal va 
ser el cas de la casa abadia de la parrò-
quia de Santa Maria que estava ocupa-
da, alcaldia els va concedir huit dies de 
termini per a desallotjar-la, “conminán-
doles en caso contrario a ser desahu-
ciados”. Però sobretot, es volgué elimi-
nar certes conductes públiques en con-
tra de la religió: “Dictaminar medidas 
encaminadas a sancionar rigurosamen-

Una trista postguerra: Ontinyent 
(1939-1944) 

Manifestació celebrada el 29 de març de 1939. Al fons, sobre la façana del xamfrà, es llig l’antic nom 
del Bar España: Bar Royal

Alfred Bernabeu Sanchis - Cronista de la Ciutat d’Ontinyent



A L M A I G ,  E S T U D I S  I  D O C U M E N T S  2 0 1 9 2 9

Una trista postguerra: Ontinyent (1939-1944)

te la blasfemia y demás actos que se 
cometan contra la moralidad y buenas 
costumbres contra las que tanto se ha 
atentado durante el periodo de domi-
nación marxista”.  L’alcalde Luis Mompó 
estava convençut que l’allunyament de 
l’església catòlica i la consegüent immo-
ralitat eren els culpables de la Guerra 
Civil i de la transgressió social i cultural. 
Calia, doncs, regenerar la societat onti-
nyentina eliminant certes “desviacions”.

En l’estiu de 1936, les esglésies onti-
nyentines foren ocupades pels milici-
ans. Pràcticament tota imatge o emble-
ma relacionat amb la religió catòlica va 
ser destruïda; el convent de les monges 
carmelites, incendiat. Calia retornar a 
la situació anterior a la guerra recons-
truint les destrosses als temples, per 
això una de les primeres mesures adop-
tades per la corporació l’onze d’abril 
de 1939 va ser “dirigirse a la autoridad 
eclesiástica ofreciendo la cooperación 
de la comisión gestora para que se acti-
ve la reapertura de iglesias, reposición 
de imágenes y en consecuencia la rea-
nudación normal del culto católico en 
esta población”.3

En el camp ideològic, la corporació va 
fer públic mitjançant anuncis les noves 
senyes d’identitat del règim advertint 
“la obligación de saludar reglamenta-
riamente al paso de la bandera nacio-
nal y cuando se ejecute en cualquier si-
tio y lugar el himno nacional”. Pocs anys 
més tard, el governador civil mitjançant  
circular publicada al butlletí oficial de la 
província restringia la interpretació de 
l’himne  als actes oficials. 

La corporació municipal assumí totes 
les directrius ideològiques del nou rè-
gim, entre elles, el culte a la personalitat 
de Francisco Franco “El Generalísimo”. 
Un dels primers acords municipals és 
l’adquisició d’una fotografia “de tama-
ño adecuado” del nou cap de l’estat que 
havia de presidir el saló de plens. A més, 
les autoritats adquiriren les obres de 
José Antonio i els discursos “del Cau-

dillo por considerarlos de gran utilidad 
patriótica nacional facultando al Sr 
Alcalde para tal adquisición y pago con 
cargo a la consignación que figura en el 
presupuesto”.

Una adhesió incondicional que també 
comprenia a la família directa del dicta-
dor. En ocasió de la visita a València de 
la Sra. Carmen Polo de Franco, la diputa-
ció provincial va convidar a participar en 
els actes d’homenatge de benvinguda. A 
tal efecte, l’ajuntament ontinyentí va 
aprovar  la participació de “dos señori-
tas de esta localidad ataviadas con el 
típico traje regional a la ofrenda de los 
frutos y productos de esta localidad 
que ha de hacerse el 31 del actual mes 
de julio (1940) a la esposa e hija del Cau-
dillo”.  Els testimonis fotogràfics ens 
mostren que la comitiva ontinyentina va 
ser més nombrosa i estava formada per 
vuit senyoretes i representants de les 
comparses.

Sens dubte, per al règim nascut el 18 de 
juliol de 1936 aquesta era una data asse-
nyalada. Les autoritats municipals, se-
guint les directrius nacionals, celebra-
ven “la conmemoración del aniversario 
del Glorioso Alzamiento Nacional” amb 
una concentració general de la milícia i 
sindicats en la plaça de José Antonio 
(Sant Domingo) “para escuchar las con-
signas que se radiaran desde Madrid 

por Jerarquías de la CNS”. A continu-
ació, van desfilar pels carrers de Sant 
Domingo (alcalde Paco Montés), Dos de 
Maig, plaça de la Concepció “frente a la 
Cruz de los Caídos” (allí es depositaria 
una corona de llorer), Gomis, Mayans, 
Primo de Rivera i la plaça del Generalísi-
mo on va finalitzar l’acte d’exaltació. A la 
vesprada es va jugar un partit de futbol 
i en la Glorieta la banda de música va in-
terpretar un concert. 

Entre les manifestacions patriòtiques 
destacava la celebració del dia del dolor 
“por el eterno ausente”, el fundador de 
Falange, José Antonio Primo de Rivera. 
En l’aniversari de la seua mort, 20 de 
novembre, els membres del consistori 
acudiren a la missa rèquiem que se ce-
lebrava a Santa Maria i a la posterior 
concentració davant “la cruz de los caí-
dos para rezar la oración por ellos “invi-
tando al vecindario para que dicho día 
coloquen colgaduras en los balcones 
con lazos negros”.

Els ontinyentins del bàndol nacional, 
morts en el transcurs de la contesa civil, 
també foren recordats i homenatjats. 
Poques setmanes després del final de 
la guerra,  el 9 de maig de 1939 es pro-
cedia al soterrament extraordinari de 
José Cerdà Reig (germà del president 
de la Diputació Francisco Cerdá Reig) 
“asesinado por las hordas rojas” i d’Emi-

Fotografia obtinguda en l’Hospital Internacional, en els primers dies de l’ocupació nacional. En ella 
apareixen les autoritats cívico-militars del nou règim a Ontinyent.
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lio Garrido Alfonso.  Les  altres víctimes 
nacionals hagueren d’esperar  fins al 18 
de juliol, jornada  en què  “en conmemo-
ración de los Caídos ha de celebrarse 
un gran acto para honrar su memoria 
trasladando los restos mortales de to-
dos aquellos vecinos de Onteniente que 
fueron asesinados por los rojos y cuyo 
paradero sea conocido”.4

Una de les prioritats de les autoritats era 
esborrar qualsevol testimoni  republicà.  
El 25 d’abril de 1939 s’ordenava a la guàr-
dia municipal la denúncia dels infractors 
que no hagueren eliminat  de façanes i 
llocs públics “los carteles, letreros y sig-
nos que recuerdan el período de domina-
ción roja”. Entre ells  la substitució de la 
corona mural republicana per la corona 
real en la façana del col·legi “Joaquín Cos-
ta”, rebatejat amb el nom de “Luis Vives”.5 
També es restablia la inscripció “Initium 
Sapientae, Timor Domini”.

En juliol de 1939 l’alcalde Luis Mompó 
visitava el cementeri vell de titularitat 
parroquial -que estava situat en els ter-
renys que ocupa l’actual parròquia de 
Sant Rafael- i denunciava el mal estat 
en què es trobava –amb restes mortals, 
al descobert- i l’existència en les sepul-
tures de “signos masónicos y marxistas 
que figuran en algunas sepulturas, espe-
cialmente en las que están enterrados 
los cadáveres de los que fallecieron en 
el Hospital Militar de esta durante el pe-
riodo rojo”. Pocs dies abans, l’ajuntament 
havia ordenat “ la colocación de emble-
mas de la religión católica en la camio-
neta dedicada al servicio de pompas fú-
nebres, ya que por haber sido construida 
en la época de dominación marxistas no 
lleva ninguno y no es ello compatible con 
el carácter religioso que en la actualidad 
tienen los enterramientos“.

Calia revertir la tendència secularitza-
dora de la República que havia poten-
ciat la creació de cementeris de titu-
laritat municipal. El règim franquista 
derogarà la llei del 30 de gener de 1932  
mitjançant decret publicat al BOE el 

20 de setembre de 1939. El provisor de 
l’arquebisbe de València instarà l’acom-
pliment del dret canònic en els soterra-
ments del nou cementeri que portava 
en funcionament des d’inicis de 1939. 
Una infraestructura funerària a la qual 
s’havia oposat en temps de la República 
la DRV local. 

Les autoritats locals destacaven que el 
cementeri, inaugurat en les acaballes 
de la República, no  disposava “de los 
símbolos y emblemas de la Religión 
Católica, como también de capilla que 
se proyecta construir en la nave que 
forma parte del conjunto de edificación 

del cementerio y que todavía no se ha 
edificado”. Per la qual cosa acordaren en 
sessió celebrada el 4 de juliol de 1939 la 
benedicció del nou cementeri “colocán-
dose al efecto de modo provisional una 
cruz de madera para sustituirla des-
pués por las cruces definitivas que han 
de instalarse según el boceto presenta-
do por el arquitecto”.

L’extrema necessitat  de nínxols per so-
terrar els cadàvers va salvar al nou ce-
menteri de convertir-se en un camp de 
concentració. En l’acta de la comissió 
de 25 d’abril de 1939, el tinent coronel, 
comandant militar de la plaça d’Onti-

La desfilada sindical transcorre pel Carrer Major, amb motiu de la “Fiesta del Trabajo” que se celebrava 
el 18 de juliol.
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nyent, va ordenar de manera verbal a 
l’alcalde “que el nuevo cementerio sea 
convertido en campo de concentración 
de prisioneros y que quede prohibido 
absolutamente todo enterramiento, 
llevándolo a cabo en el cementerio vie-
jo”. Les autoritats municipals  indicaren 
que aquesta petició era  “imposible 
porque no existen nichos ni terreno 
disponible para enterramientos. Se 
le invitará para que se cerciore per-
sonalmente de los impedimentos”. Un 
cementeri que serà testimoni, el 15 de 
desembre de 1939, de fets tan luctuo-
sos  com l’afusellament de 13 presos re-
publicans condemnats a mort en agost 
d’aquell any.

Calia, però, resoldre encara el tema de 
la possessió dels terrenys del cemen-
teri, ja que l’ajuntament republicà els 
havia ocupats sense permís del legítim  
propietari. En acta de 4 de gener de 
1940, els hereus del Baró de Santa Bár-
bara presenten un acord per a finalitzar 
el plet contenciós administratiu per 
l’expropiació dels terrenys de la finca 
ocupats pel cementeri. Demanen 11.280 
pessetes per la valoració dels camps i 
8.820 com a indemnització de danys i 
prejudicis.6

Les autoritats franquistes també eli-
minaren qualsevol vestigi onomàstic 
que recordara temps republicans. L’acta 
capitular de 23 de maig de 1939 reflec-
teix el canvi de nom de les vies publi-
ques: “Con objeto de que desaparezcan 
definitivamente de la población los 
recuerdos de la época de dominación 
marxista y de la que antecedió desde 
la proclamación de la República en abril 
de 1931 [… ] se acuerda restituir todas 
las calles que tenían en 18 de julio. Calle 
de García Hernández por Magdalena, 
plaza de la República por Generalísimo 
Franco, plaza de Pi y Margall por José 
Antonio, calle de la Libertad por Reyes 
Católicos, calle de Galán por General 
Primo de Rivera, calle de Blasco Ibáñez 
por San Francisco, plaza de Castelar 
por Calvo Sotelo, calle del 14 de abril 

por calle 18 de julio, calle de Pablo Igle-
sias por San Jacinto, calle del Triunfo 
por Labradores, calle de Salmerón por 
San Antonio, calle de Francisco Ferrer 
por San Jaime y plaza de Azaña por pla-
za de la Concepción”.

La instauració dels valors franquistes 
s’aplicà immediatament. Les autoritats 
municipals es valgueren de tots els 
mitjans per difondre la propaganda del 
règim. L’acta de 20 de juny de 1939 “Año 
de la Victoria” informa de la instal·lació 
en el balcó de l’ajuntament d’un altaveu 
amb el qual la gent podia escoltar les 
emissions oficials en la plaça. A més 
es requeria als propietaris “de cafés y 

casinos y bares que también instalen 
radios en sus locales […] que deberán 
hacer funcionar obligatoriamente du-
rante el tiempo en que se radian las 
emisiones oficiales para que los concu-
rrentes puedan oír con el debido respe-
to el Himno Nacional”. 

Malgrat l’omnipresència en totes les 
esferes socials del règim, el franquisme  
tenia els seus detractors que clandesti-
nament el criticaven. Per aquest motiu, 
es va aprovar que els  municipals denun-
ciaren les converses i altres manifesta-
cions que “con frecuencia se sorpren-
den en la vía pública contra el Orden 
Público y la Causa Nacional”.

Joves intregants del “Frente de Juventudes”, en una de les desfilades pel carrer Magdalena.
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como consecuencia su captura”; felici-
tar al tinent de la guàrdia civil; gratificar 
amb 25 pessetes als quatre falangistes 
que intervingueren junt a la guàrdia civil 
en la detenció; autoritzar a José Gironés 
Valls l’entrega de donatius en menjar 
i roba a l’ermità de Sant Esteve que va 
delatar a Quiles i executar obres en la 
presó municipal “para que ni se repita”.

L’acta de 3 de juny de 1941 reflecteix la 
felicitació per part de l’ajuntament on-
tinyentí a la guàrdia civil  “por la magní-
fica labor realizada por la fuerza a sus 
órdenes y especialmente por el cabo 
Vicente Ramón Pla y guardia José Soro 
Pla, en la captura y detención del crimi-
nal Juan Soler Soler al que desde la Glo-
riosa Liberación se perseguía por ser 
uno de los mayores crímenes que come-
tieron en esta población culminando en 
el asesinato de su propia madre, caso 
tal vez único en España y que prueba los 
instintos de ferocidad que anidaban en 
el citado individuo”.  

La implantació en la societat onti-
nyentina d’una estricta moralitat

L’historiador Antonio Calzado indicava 
que l’església catòlica va aconseguir du-
rant el franquisme un dels seus anhels 
truncats durant la II República: que el 
mateix estat garantira l’aplicació efec-

tiva de la moral. El clergat va passar a 
controlar la vida quotidiana d’aquells 
anys. En el cas d’Ontinyent va ser notòria 
la sintonia de l’alcalde Luis Mompó amb 
les directius eclesiàstiques.  L’acta de 
possessió de la corporació d’onze d’abril 
era ben explícita, les autoritats locals 
van ser les encarregades de perseguir 
conductes que consideraven impròpies.

En els primers dies d’estiu de 1939, la 
calor ja era notòria i els ontinyentins es 
refrescaven en els tolls del riu. Acostu-
mats a banyar-se sense massa restric-
cions de vestuari, l’alcaldia va publicar 
bans advertint que serien denunciats i 
multats, en cas de reincidència, detin-
guts. L’acta municipal de 4 de juliol ho 
manifestava de manera explícita: “En 
vista de las innumerables denuncias 
que han llegado a alcaldía relativas a 
los constantes ataques a la moral y 
decencia públicas que se cometen por 
los que, en forma indecorosa acuden a 
bañarse en distintos puntos del río Cla-
riano, se conviene tomar enérgicas me-
didas en evitación de tales actos intole-
rables e incompatibles  con el espíritu y 
las normas moralizadoras de la España 
Nacional, por lo que se publicarán ban-
dos advirtiendo a los bañistas la obliga-
ción de vestir trajes decorosos”. 

El franquisme era partidari de la 
segregació de sexes; en l’esco-
la  foren separats en classes dife-
rents. Per això no es d’estranyar que 
es prohibira el bany conjunt  de xics i 
xiques. Les autoritats consideraven que 
calia allunyar tota temptació i les remu-
llades en l’aigua eren una bona oportu-
nitat d’establir relacions, per al règim, 
indecoroses. L’alcalde en sessió ordinà-
ria del 30 de juliol  de l’estiu de 1940 ma-
nifestava: “el abuso que se comete con 
motivo de los baños que se toman en el 
cauce del río por hombres y mujeres en 
común, diciendo que esta costumbre es 
una de las secuelas que nos ha dejado 
el periodo marxista que tanto se ca-
racterizó por la inmoralidad en todos 
sus aspectos, con lo que se producen 

Entre les prioritats del nou règim des-
tacava la persecució de tota persona 
d’ideologia republicana fins arribar a 
l’eliminació física. Diversos autors com 
Antonio Calzado, Josep Gandia Calabuig 
o Guillem Llin han fet valuoses aportaci-
ons i han estudiat molt detalladament 
la història de la repressió dels vençuts 
a Ontinyent  i fins i tot s’ha publicat unes 
memòries que reflecteixen les detenci-
ons i empresonaments.7 Nosaltres per 
la nostra part volem destacar dos mos-
tres d’aquesta dolorosa coerció que 
apareixen en les actes municipals. La 
primera d’elles tracta sobre la detenció, 
rocambolesca fugida i posterior captu-
ra d’un dels líders de l’anarquisme local 
José Quiles Canet i de Juan Soler Soler. 
Tots dos foren afusellats a Paterna, el 
primer el 21 de novembre de 1941 i Soler 
el 3 d’agost de 1944.8

L’acta del 20 d’agost de 1940 detalla  la 
fuga i posterior detenció en l’ermita de 
Sant Esteve de  Quiles:  “Con motivo del 
incidente ocurrido con la evasión del de-
pósito municipal del significado anar-
quista José Quiles Canet que en él se 
hallaba detenido solucionado felizmen-
te con su posterior captura”. S’adopten 
els següents acords: s’agraeix les gesti-
ons realitzades pel tinent alcalde José 
Gironés Valls perquè “ha encontrado la 
pista del referido criminal que ha traído 

Inici del carrer Sant Jaume, vist des de la plaça de l’Ajuntament, abans d’enderrocar un edifici, a princi-
pis dels anys 40 i deixar l’actual eixample de la placeta de l’Escurà.
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escenas intolerables y que hay que 
atajar con por todos los medios”.  Es va 
plantejar  acotar una zona  determinada 
“para bañarse las mujeres solas al que 
se dotaría de vigilancia necesaria para 
que no pudieran ser molestadas”. Però, 
considerades les dificultats per a l’apli-
cació d’aquesta mesura “preventiva”, es 
va acordar la prohibició  absoluta “ que 
se bañen mujeres en el cauce del río, 
castigándose a la que infrinja esta dis-
posición con una fuerte sanción y cor-
tarle el pelo”.

El control exhaustiu de les autoritats 
s’estenia a les poques diversions de 
l’època. Les sessions de cinema eren un 
mitjà d’evasió en un temps marcats per 
les privacions i la misèria. També  les 
sales de projecció, fosques, propicia-
ven els acostaments carnals, uns actes 
perseguits per la moral imperant de 
l’època. A Ontinyent també es procurà 
vigilar el comportament de les pare-
lles; l’acta de 6 de febrer de 1940 dóna 
compte d’aquest zel: “Dada cuenta de 
las denuncias presentadas por la guar-
dia municipal contra varias personas 
por observar actividades incorrectas e 
inmorales durante las sesiones de cine 
y decidida la corporación a empren-
der enérgica campaña para terminar 
definitivamente con tal conducta, se 
acuerda imponer a los denunciados la 
multa máxima que permiten las vigen-
tes disposiciones municipales, o sea la 
cantidad de cincuenta pesetas a cada 
uno de los denunciados”

Fam i misèria  

Els primers anys del franquisme estan 
marcats pel racionament dels aliments 
i per un acusat descens de les condici-
ons de vida.  Com bé assenyala Antonio 
Calzado, la societat de la postguerra va 
estar abocada a aguditzar l’enginy per 
tal de subsistir, la lluita per la supervi-
vència es va convertir en l’eix central de 
la vida de molts valldalbaidins. La cares-
tia i escassesa d’aliments és ben palesa 
en la documentació municipal. De fet, 

El frau en el aliments també afectava a 
la llet. L’inspector municipal veterinari, 
Leonardo Ezpeleta, verifica  en acta de 
16 setembre de 1941 que la llet venuda 
al públic per nou vaqueries “se encon-
traban francamente aguadas acordán-
dose la comisión y poner a cada uno de 
estos a la multa de cincuenta pesetas” i 
confiscació de la llet que va ser destina-
da al Sant Hospital de Beneficència. 

Certament hi havia un problema en 
l’abastiment d’aliments bàsics com 
arròs, farina i oli. De fet, davant l’orde 
governativa per a celebrar  el 18 de juliol 
de 1939 un menjar de “confraternitza-
ció” entre patrons i empleats el regidor 
Francisco Gisbert, delegat d’abasti-
ment, informa de la petició extraordi-
nària d’aliments que s’havia sol·licitat  
a la delegació provincial. A petició del 
regidor, Gonzalo Gironés Pla, l’ajun-
tament  com a patró dels funcionaris  
també està obligat a convidar als seus 
treballadors. De nou, en juliol de 1941,  la 
Jefatura provincial de Sindicats de FET 
i les JONS  notifica que s’ha de celebrar 
“una comida para todos los empleados 
y obreros municipales tanto de planti-
lla como eventuales para el próximo 18 
fiesta del Aniversario del Glorioso Alza-
miento Nacional y dedicada a la Exalta-
ción del Trabajo”. Una petició extraordi-

als pocs dies de finalitzar la guerra ci-
vil l’ajuntament estableix “sancionar 
los precios abusivos y la ocultación de 
existencias de alimentos de primera 
necesidad”. Els establiments tenien 
l’obligació de col·locar cartells ben visi-
bles anunciant els preus del productes.

D’aquesta penúria  es van aprofitar co-
merciants i agricultors sense cap mena 
d’escrúpol que es van enriquir venent 
productes en el mercat negre a qui po-
guera pagar-los. A més, alguns d’ells co-
metien engany adulterant els aliments 
o enganyant en el pes. Tal va ser el cas 
del frau denunciat l’11 de juliol de 1939 
quan es va comprovar que en la venda de 
creïlles al mercat se cisava 80 grams per 
cada quilogram perquè una de les peces 
era defectuosa. Aquell mateix any a l’oc-
tubre, alcaldia sanciona a diversos  pa-
naders per les reiterades denúncies pre-
sentades per la guàrdia municipal “por 
los constantes abusos que en perjuicio 
del público vienen cometiendo en la fal-
ta de peso y calidad del pan”. La fam pro-
piciava el furt en els forns, per aquest 
motiu en octubre de 1942  l’ajuntament 
ordena  “que se requiera a los horneros 
obliguen a cuantos lleven pan u otros 
artículos a cocer lleven marcados los 
mismos y en evitación de sustracciones 
por otros que no sean sus dueños”.

Els menjadors d’Auxilio Social de la Sección Femenina de Falange van estar instal·lats en un local ocu-
pat per l’antic Bar Central, al carrer Tomás Valls.
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1941 la Jefatura Provincial de Sanitat en-
comanara a les autoritats municipals  la 
instal·lació de dutxes i locals d’aïllament 
per aquests malalts infecciosos. De fet, 
en setembre d’aquell any es va habilitar 
una casa al Teularet “para una estación 
de despiojamiento y duchas”.

Una mostra ben indicativa de la lluita 
contra la malaltia consta en l’acta de 23 
de setembre de 1941 quan l’ajuntament 
ordena als propietaris de la “posada 
Nueva, sita en el nº 13 del Dos de Mayo” 
que “en el plazo de ocho días instale 
en debidas condiciones los retretes, 
blanquee las cuadras y habitaciones … 
imponiéndole una multa de cincuenta 
pesetas por permitir la entrada y alber-
gue en su establecimiento de personas 
que por su estado pueden ser portado-
res de parásitos…”.

No volguérem finalitzar l’article sense 
fer menció a les paraules de Josep Gan-
dia que resumeixen perfectament com 
de durs van ser els primers anys dels 
quaranta: ”No va ser només el temps 
dels balls prohibits, l’èxtasi misticopa-
triòtic, de l’estraperlo o del rellança-
ment de la indústria tèxtil. Va ser temps 
de presó, de mort i exili”.12

NOTES

1. La corporació municipal estava presidida 
per l’alcalde  Luis Mompó Delgado de Molina 
i formada pels regidors: Gonzalo Gironés Pla 
(primer tinent d’alcalde),  José Gironés Valls 
(segon tinent), Vicente Martínez Calvo (tercer 
tinent), Francisco Gisbert Nadal (quart tinent),  
Juan Micó Penadés, Daniel Gil Casanova, José 
María Moscardó, Boluda, José Cambra Pastor, 
José Armiñana Abad, José Valls Such i José Tor-
tosa Simó. En sessió extraordinària celebrada 
el 10 de novembre de 1943 es llegeix un ofici del 
governador de la província en el qual es decreta 
la destitució dels regidors José Armiñana Abad, 
José María Moscardó Boluda i José Tortosa 
Simó i el nomenament d’una vacant. Els nous 
regidors (gestores segons denomina la docu-
mentació) que prenen possessió són: Antonio 
Ferri Soriano, Francisco Rosell Pérez, Bautista 
Barbera Nadal y Avelino Rodríguez Cristóbal. El 
alcalde dedicà elogioses paraules als cessants  
“ por su labor siempre extraordinaria desde 

nària  d’aliments que també es demana-
va a la Jefatura Provincial d’abastiments 
quan s’acostaven les festes de Moros i 
Cristians. L’acta de 9 de juliol indicava 
que era “para atender a los más de 300 
músicos que participaran en las próxi-
mas fiestas”.

Precisament, el franquisme va utilitzar 
les festes en funció dels interessos 
polítics. És curiós ressaltar que un acte 
com el “Contrabando” va ser prohibit 
per l’ajuntament en sessió plenària del 
20 de juliol de 1939. A canvi, es poten-
ciava l’anomenada festa de la Caritat: 
“dar en cambio mucha más amplitud a 
la fiesta de la Caridad que es costum-
bre celebrar el mismo día”.

En 1941, el governador civil amb data 
de 10 de juliol va prohibir “toda clase de 
fiestas o actos que puedan originar con-
centración o afluencia de forasteros en-
tre las que consideraba comprendidas 
estas fiestas autorizando solamente 
los actos religiosos, conciertos y aque-
llos otros de carácter puramente local y 
que no constituya aliciente alguno para 
el forastero”. Aquell any no es pogueren 
celebrar els actes cívics dels Moros i 
Cristians ni tampoc la  fira de novembre 
“debido a las circunstancias actuales”.  

De la penúria econòmica de molts onti-
nyentins dóna fe la llarga llista de famí-
lies  necessitades -en concret 326- que 
va confeccionar la comissió de Benefi-
cència en agost de 1941 “a quienes han 
de entregarse raciones de comestibles 
con motivo de la Caridad que se cele-
brará el próximo sábado”. Van ser 600 
les racions que es van repartir i consis-
tien en un quilogram de pa, vuit-cents 
grams d’arròs, mig quilo de carn i un 
quart de litre d’oli.  

Malgrat els actes propagandístics del 
règim, l’assistència social no era una 
de les prioritats de l’ajuntament.  En el 
pressupost municipal de 1943, aprovat 
el 31 de desembre de 1942 ascendia a 
773.856’88 pessetes9. El capítol VIII 

dedicat a Beneficència era de 33.500 
pessetes distribuïdes en: medicaments 
20.000, hospitals municipals 12.000, 
institucions benèfiques 500 i conducció 
de persones transeünts 1.000. No cal dir 
que l’ajuntament, entre d’altres apar-
tats, dedicava  27.100 sols en subvenci-
onar les festes locals, 142.253 en pagar 
al personal, 114.301 als guàrdies munici-
pals i d’una nombrosa policia rural que 
controlava l’orde públic i sobretot, evi-
tava robatoris de collites al camp en uns 
moments de pobresa generalitzada.10  

En efecte, existia gran nombre de xi-
quets que anaven per les cases dema-
nant almoina. L’ajuntament, mitjançant 
crida pública  del 3 de juny de 1941, prohi-
birà la mendicitat  “evitando los abusos 
que se comenten por parte de muchos 
niños que molestan continuamente a 
los vecinos en sus domicilios cuando en 
la mayor parte de los casos no existe la 
necesidad por hallarse atendidos en su 
gran mayoría por Auxilio Social, el Hos-
pital Beneficencia y las conferencias 
de san Vicente de Paul, instituciones 
benéficas que atienden con toda soli-
citud cuantas necesidades verdaderas 
se manifiestan”.

Uns xiquets que estaven per escola-
ritzar i que anaven jugant pels carrers, 
especialment per la plaça de Sant Do-
mingo, durant les hores de classe. Per 
evitar aquest absentisme, el regidor 
d’educació, Francisco Rosell, el 17 de 
novembre de 1943 denuncia els infants  
“que  no parecen inscritos en la matrí-
cula de ninguna de las escuelas tanto 
nacionales como particulares… a fin de 
que se llame a sus padres y se le conmi-
ne con las sanciones que haya lugar y 
obligarles que vayan a la escuela”11.

La malnutrició de la població, juntament 
amb la carència de mitjans sanitaris,   va 
afavorir la persistència de malalties con-
tagioses. Entre elles el tifus exantemàtic 
que es va convertir en una plaga endèmi-
ca a causa de la manca de mesures higiè-
niques. No és d’estranyar que a l’agost de 
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su constitución hasta hoy día, dadas las anó-
malas circunstancias de todo este periodo, ya 
que en un principio se encontraron sin fondos 
de ninguna clase en la Caja Municipal y hubo 
necesidad de crearlo todo”. Pocs mesos duraria 
en el càrrec el regidor Avelino Rodríguez Cris-
tóbal. El 3 de maig de 1944 consta un ofici del 
governador civil en  el qual es comunica haver 
acceptat la  dimissió i la seua  substitució per 
Antonio Mompó Delgado de Molina, germà de 
l’alcalde i voluntari de la “División Azul”.
2. De resultes dels cessaments es promociona 
a l’oficial de 3r Antonio Lacueva Caldes a oficial 
major i a José María Bernabeu Prats, d’oficial 
3r a oficial 2n. Es reintegra al secretari Ángel 
Pérez Soler, a l’arquitecte municipal Camilo 
Grau Soler i al director del laboratori José Jordà 
Claver. El procés de rehabilitació va continuar 
en el següents mesos, el 18 de gener de 1940 
el governador civil resolia admetre “al servi-
cio, sin imposición de sanción, de la Matrona 
Titular Dª Guadalupe Prats Mollá y del médico 
tocólogo D Rafael Rovira García, a los que se 
les notificará para que se posesionen del car-
go”. CALZADO, A. “Entre la nit i el marasme” 
pàgina 98 detalla aquest procés de depuració. 
Altre dels col·lectius afectats va ser el personal 
docent. Carmen Agulló indicava en la ponència 
presentada al primer Congrés d’Estudis de la 
Vall d’Albaida (pàgines 25-49) que el percentat-
ge de mestres depurats a la comarca va arribar 
al 25’89%.
3. De fet, en acta del 31 de maig de 1944 s’aprova 
la memòria i plànols de l’arquitecte municipal 
“para la reconstrucción de las cinco cruces de 
termino destruidas por los rojos” que importen 
10.000 pessetes cadascuna  “acordando apor-
tar este ayuntamiento a dichas obras el 50 por 
100 del presupuesto y que se eleve a la junta 
correspondiente del ministerio de Justicia”. Un 
projecte que finalment no es va realitzar.
4. Posteriorment, el 18 de juny de 1941 l’ajunta-
ment volgué honorar als caiguts nacionals  amb 
la col·locació de creus en els llocs dels assassi-
nats, un projecte que no es va realitzar: “Apro-
bar el presupuesto presentado por Francisco 
Bolinches de las cruces que se trata de colocar 
en los mismos lugares en que fueron asesina-
dos por las hordas marxistas vecinos de esta 
población cuyos bocetos importan uno 700 pe-
setas que es el de mayor dimensión y otro más 
pequeño de 350 acordándose se construyan de 
cada clase para que sirvan de modelo a los de-
más que tendrán que construirse”. 
5. L’acta municipal del 19 de novembre de 1940 
aprovava la proposta de la Junta Local d’Educa-
ció Primària per la qual es consolidava la segre-
gació en l’educació  dels dos sexes amb la cons-
trucció duna tanca divisòria en el pati del grup 
escolar  “en dos zonas, una para los niños y otra 
para las niñas”. També s’acordava “adquirir las 
imágenes de la Purísima necesarias para las 
clases de dicho grupo y una fotografía de Luis 
Vives para el despacho del Director”.
6. Acta 15 març 1943. En ella consta el dictamen 
sobre l’acord final d’expropiació i la indemnit-
zació corresponent. “Darse por enterados y 
aprobar el dictamen del letrado D Recaredo 
Fernández de Velasco en la consulta elevada 
al mismo sobre la situación y pleito promovido 
por los herederos del barón de santa Bárbara 
sobre el emplazamiento del cementerio”.

7. CALZADO ALDARIA, A. Entre la nit i el ma-
rasme. La Vall d’Albaida, 1939-1952. IV Premi 
d’investigació de l’Institut d’Estudis de la Vall 
d’Albaida (2002). LLIN LLOPIS, G.  Mort i re-
pressió a Ontinyent (1936-1944) Publicació de 
l’associació de veïns del Llombo (2009) LLIN 
LLOPIS, G. Valldalbaidins a Mauthasen Publi-
cació de l’associació de veïns del Llombo (2013). 
REIG SILVAJE, R. Vivencia de la guerra y de la 
represión. Orgía de pasiones.  Publicació de 
l’associació de veïns del Llombo (2010).
8. GANDIA CALABUIG, J. República i guerra. 
Els papers inèdits de la revolució. Publicació de 
l’associació de veïns del Llombo (2013)- El llibre 
és un recull dels articles que l’autor ha publicat 
sobre aquest tema. Pel que respecta a l’as-
sumpte Quiles destaca en especial un article 
publicat a la revista Alba nº 16-17 (2001-2002) 
pàgines 132-159 titulat “Els comitès, la repres-
sió i ‘el cas Quiles’. Tres notes sobre la guerra 
Civil a Ontinyent”.  
9. Entre les principals actuacions urbanístiques 
d’aquells anys destaca l’ampliació de la plaça 
del Generalísimo (Major) amb l’enderrocament 
de les cases de la placeta de l’Escurà en setem-
bre de 1940.  El 9 de gener 1940 s’acorda  con-
tinuar l’expedient de l’eixamplament del carrer 
Mayans,  números entre  l’11 i el 21.  L’acta 30 de 
juliol de 1941 notificava als propietaris  dels edi-
ficis expropiats “en el trozo comprendido entre 
el Ateneo de Falange y el casino de Festeros, 
que ratificando el aviso que se les dio el año pa-
sado deben desalojar las expresadas fincas en 
un plazo que terminara el día tres del próximo 
mes de septiembre con objeto de comenzar la 
realización y ejecución del mencionado proyec-
to”. També el 16 gener de 1944 consta una cessió 
de terreny per a una apertura d’un carrer en el 
Dos de Mayo front a la de Sant Domingo (futur 
Martínez Valls). Vicente Ferrero Sarrió sol·licita 
esta apertura “con una anchura de 12 metros 
en vez de 20 metros para lo que cede gratui-
tamente el terreno necesario para calle… y en 
compensación a las contribuciones especiales 
que pudieran imponerse por aumento del valor 
de solares”.
10. L’ajuntament adquirí per 50.000 pessetes el 
2 de juny de 1942 la casa nº1 de Magdalena “con 
destino a la instalación en la misma de distintos 
servicios municipales” a Dª María del Milagro 
Rodríguez de Valcárcel y León, “finca que he-
redó de su difunto esposo el Excm. Conde de 
Torrefiel”.  
11. Malgrat la penúria econòmica i cultural, 
l’ajuntament en acta 10 de maig de 1944, va 
tractar la circular del Ministeri d’Educació Na-
cional que fixava les normes per a la creació de 
biblioteques públiques i es va acordar “confor-
me a sus instrucciones la fundación de la bibli-
oteca municipal creada ya en esta población 
acompañando los documentos que determina 
dicha circular”. Es va constituir la Junta de la 
Biblioteca municipal i en nom de l’ajuntament 
es va nomenar al regidor Francisco Rosell i a 
l’alcalde en l’esmentada comissió”.
12. GANDIA CALABUIG, J. República i guerra. 
Els papers inèdits de la revolució. Página 140..
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Concurso de ganado caballar en 
Ontinyent en 1918 
Rafael A. Gandía Vidal - Rafa Gandía Borredá

Paseo de la Glorieta de San Antonio. Ontinyent. Principios del siglo XX.

Favorecidos por la administración, 
los concursos de ganados nacidos 
a finales del siglo XIX se convir-

tieron en uno de los mejores canales 
de divulgación de las razas de distintas 
especies pecuarias. En ellos se exhibía, 
premiaba y difundía la mejora genética 
con suma rapidez, repercutiendo en la 
economía local de muchas zonas.

La ganadería caballar ligada, desde 
tiempos remotos, a la historia de Es-
paña, formando parte de los ejércitos 
y como instrumento de trabajo en los 
campos y ciudades, fue considerada, 
desde el siglo XIV, como una de las gran-
des riquezas del Estado. El fomento y 
mejora de la cabaña equina nacional, 
fue objeto de números estudios y dis-
posiciones administrativas. 

Fue en 1918, a pesar de la existencia de 
una epidemia gripal que azotó a toda 
Europa, cuando se fraguó la idea de or-
ganizar un Concurso de Ganado Caba-
llar en Ontinyent, al concluir las celebra-
ciones festivas de moros y cristianos. 
El evento, subvencionado con 2.500 
ptas., fue organizado por la Asociación 
General del Reino, con la cooperación 
de la Junta provincial de ganaderos y su 
inauguración fue señalada para el 7 de 
septiembre, según recogían diferentes 
ediciones de los periódicos (Diario de 
Valencia, La Correspondencia de Espa-
ña, La Nación, La Correspondencia de 
Valencia y Las Provincias).

Desde la propia organización fue re-
mitido, a las alcaldías de todas las po-
blaciones pertenecientes al distrito de 
Ontinyent, ejemplares del programa y 
reglamento por el que debía regirse el 

Concurso, así como carteles anuncia-
dores y hojas de inscripción. Los gana-
deros dispuestos a concurrir con sus 
caballos, yeguas, potros y potrancas 
pudieron recoger toda la documenta-
ción en las indicadas alcaldías y en el 
Laboratorio Bacteriológico de Higiene 
y Sanidad pecuarias sito en la plaza de 
San Luis Beltrán 1, de Valencia, de diez a 
doce de la mañana.
  
El ganado para el concurso fue pre-
sentado en la mañana del sábado 7 de 
septiembre, en el Paseo de la Glorieta 
de San Antonio, a cuya entrada fue ins-
talada una tribuna para la admisión del 
ganado y posteriormente para el acto 
de la distribución de premios.  

Al igual que hicieron poblaciones como 
Cullera, Sagunto, Chiva y Xàtiva, anfi-
trionas de certámenes de esta índole, 
Ontinyent contribuyó con todos sus me-
dios al éxito del Concurso. En el hermoso 
recinto de la Glorieta, plantado con ár-
boles de muchas clases, la existencia de 
un gran cartel anunciador del Concurso 

junto a unas banderolas con los colores 
nacionales, daban la bienvenida al lugar 
donde quedaba instalada una maroma 
de árbol a árbol, dispuesta a sujetar los 
ejemplares concurrentes al certamen y 
unos carteles indicadores al espectador 
de los distintos grupos que formaban el 
programa: caballos sementales, yeguas 
de vientre, caballos de servicio y potros 
y potrancas. Frente a los árboles, unos 
postes con un corrido y grueso alambre 
limitaban el espacio para el público. 

A las ocho de la mañana, constituido el 
Jurado y colocado en la tribuna, proce-
dió a la admisión e inscripción de cada 
uno de los caballos concurrentes, asig-
nándoles su correspondiente número y 
grupo al que pertenecía. Dos horas des-
pués fueron entregadas por secretaría, 
las hojas de inscripción a los diferentes 
jurados parciales, quienes iniciaron su 
labor calificadora, que finalizó al filo de 
la una del mediodía.

El primer grupo lo formaron “Caballos 
sementales”. Hubo siete inscripciones, 
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presentándose siete ejemplares. Este 
grupo fue calificado por D. Enrique 
Fernández de Córdova, D. Juan Antonio 
Mompó y D. Fernando Castro.

El grupo segundo, constituido por “Ye-
guas de vientre”, tuvo 54 inscripciones, 
concursando 48 ejemplares. Calificó 
este grupo Jurado integrado por: D. José 
Mª Martínez, D. Vicente López Aparicio, 
D. José Cardona y D. José Orensanz

El grupo tercero “Caballos de servicio” 
con diez inscripciones, concursando 
nueve ejemplares. Y el grupo cuarto 
“Potros y Potrancas” contó 27 inscrip-
ciones, concurriendo 27 ejemplares. 
Ambos grupos fueron calificados por 
D. José Berruezo, D. Emeterio Muga, D. 
Vicente Torres y D. José Aranda.

Además de las inscripciones menciona-
das concurrieron al certamen dos ejem-
plares de la sección de Sementales de 
Valencia, los caballos llamados  “Intrépi-
do”, y “Alazán” de raza bretona.

Una vez realizadas las diferentes obser-
vaciones, estudios, cambio de parece-
res… los respectivos jurados emitieron 
sus calificaciones y las relaciones de ad-
judicación de los premios. A las siete de 
la tarde, constituido de nuevo el Jurado 
en pleno junto a las autoridades locales 
y desde la tribuna levantada al efecto, 
se procedió a la entrega de premios (di-
plomas, placas metálicas y dinero) a los 
galardonados por parte del Conde de 
Montornés y Conde de Vallesa de Man-
dor, Enrique Trenor Montesinos,   presi-
dente de la Junta provincial de Ganade-
ros de Valencia, que ostentaba en este 
acto la representación de la Asociación 
General de Ganaderos del Reino, hizo 
entrega de los premios a los concursan-
tes con arreglo a la siguiente relación: 

GRUPO PRIMERO
Caballos Sementales
Sección 1ª.-  Primer premio a D. Daniel 
Belda, por su caballo “Brillantes” 100 
ptas. Segundo premio a D. José Simó 

por su caballo “Careto” 50; otro segundo 
premio a D. Carlos Tarrasó por su caba-
llo “Perla” 50 ptas.
El Sr. secretario del Ayuntamiento de 
Ontinyent, dio un premio de 50 ptas. que 
el jurado adjudicó al caballo “Brillante” 
del Sr. Belda.
Sección 2ª.- Primer premio, a D. José 
Simó por su caballo “Pompier” 100 ptas. 
Mención honorífica y 20 ptas. a D. José 
Simó por su caballo “Moreno”. Mención 
honorífica y 20 ptas. a D. Carlos Tarrasó, 
por su caballo “Morico”. Mención honorí-
fica y 10 ptas. a D. Carlos Tarrasó por su 
caballo “Flamenco”.

GRUPO SEGUNDO
Yeguas de vientre
Sección 3ª.- Primer premio, a D. José Fe-
rrero, por su yegua “Romera, 100 ptas.
Sección 4ª.- Primer premio a D. Gerardo 
Aznar por su yegua “Careta” 100 ptas.
Sección 5ª.- Primer premio a D. Cándido 
Somó, por su yegua “Pequeña” 100 ptas. 
Segundo premio a D. Salvador Bañuls 
por su yegua “Paloma” 50 ptas.
Sección 6ª.- Primer premio a D. José Simó 
por su yegua “Chispa” 100 ptas. Segundo 
premio a D. Miguel Casanova por su ye-
gua “Maravilla” 100 ptas. Tercer premio a 
D. José Simó por su yegua “Maravilla” 25 
ptas.; otro tercer premio a D. Vicente Tol-
sá por su yegua “Nombrada”, 25 ptas.
Además se distribuyeron nueve men-
ciones honoríficas con 10 ptas. cada 

una a las yeguas representadas por los 
Sres. Madramany, Senabre, Castillo, Vi-
llaplana, Pastor, Micó, Sanchis Tortosa y 
Guerola.
Y 31 gratificaciones de 5 ptas. cada una 
a 31 yeguas expuestas por otros tantos 
expositores.
El premio primero donado por el dipu-
tado a Cortes por Ontinyent, Sr. Conde 
de Torrefiel, Vicente Puigmoltó y Rodrí-
guez-Trelles, de 125 ptas. fue adjudica-
do por el Jurado a D. José Ferrero, por su 
yegua “Romera”.

GRUPO TERCERO
Caballos de servicio
Sección 7ª.- Primer premio a D. Salvador 
Bueso, por su caballo “Guerra”, 75 ptas. 
Segundo premio a D. Juan Pla, por su ca-
ballo “Napoleón” 50 ptas. Tercer premio 
a D. Honorio Orts por su caballo “Gue-
rra” 25 ptas.
Además, se dieron mención honorífica 
y 15 ptas. a los caballos “Brillante”, “Ro-
sillo” y “Lucero” expuestos por los Sres. 
condes de Nieulant, Orts y Ferrer
Se entregaron también gratificaciones 
de 5 ptas. a cada una a los caballos “Lla-
vero”, “Brillante” y “Lucero” expuestos 
por los Sres. Vidal, Silvestre y Faus.

GRUPO CUARTO
Potros y potrancas
Sección 8ª.- Primer premio a D. Francis-
co Faus, por su potro “Famoso” 50 ptas.

Paseo de la Glorieta de San Antonio. Ontinyent, en los primeros años del siglo XX.
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Sección 9ª.- Segundo premio a D. Ma-
nuel Mompó por su potra “Perla” 50 ptas.
Sección 10ª.- Primer premio a D. Vicente 
Gonzáles por su potro “Moro” 75 ptas. 
Segundo premio a D. Manuel Mompó 
por su potro 20 ptas.; otro segundo pre-
mio a D. José Cardona por su potro “Bri-
llante” 20 ptas. Gratificación de 5 ptas. a 
D. Ricardo Ferrero por su potro.
Sección 11ª.- Primer premio a Dª Adelina 
Orduña por su potra ”Lucera” 75 ptas. 
Segundo premio a D. Rafael Pastor, por 
su potra 40 ptas. Tercer premio a D. 
José Simó por una potra 30 ptas. Cuar-
to premio a Dª Adelina Orduña por una 
potra 25 ptas. Quinto premio a Ferris 
Belda por una potra 25 ptas.
Además, fueron distribuidas cuatro 
menciones honoríficas y 15 ptas. a cada 
una a las potras expuestas por los Sres. 
Moscardó, Simó, Madramany y Sal-
vador y cinco gratificaciones de cinco 
ptas. a las potras expuestas por otros 
tantos concursantes.
Sección 12ª.- Segundo premio a D. Cán-
dido Simó, por su potra “Romera” 25 
ptas. Mención honorífica y 15 ptas. a los 
Sres. Bañuls, Belda y Benavent por los 
potros y potrancas presentadas
Se dieron también tres gratificaciones 
de 5 ptas. a cada una a otros tantos con-
cursantes.
Los premios donados por la casa “Zotal” 
se adjudicaron:
A D. Vicente González, por su potro 
“Moro” 25 ptas.; a Dª Adelina Orduña por 
su potra “Lucera” 25 ptas.
Los premios a las “Buenas costumbres y 
al trabajo” se adjudicaron a D. Francisco 
Terol 50 ptas. y a D. Andrés Torró 25 ptas.

Muy meritorias fueron las alabanzas tri-
butadas por la Junta Provincial, al Con-
de de Torrefiel por otorgar el premio en 
metálico de 125 ptas. como diputado a 
Cortes por este distrito y amante del 
fomento de la ganadería de la comarca 
y al Secretario del Excmo. Ayuntamien-
to, D. Daniel Rubio por sus simpatías al 
fomentar la significación y repercusión 
del Concurso y conceder un premio de 
50 ptas.

Con gran entusiasmo y nutrida asisten-
cia de gentes, muchas de ellas foráneas, 
transcurrió la histórica jornada, cuyo éxi-
to alcanzado quedaría patente en calles 
y plazas y como no en el comercio local 
y en los establecimientos hoteleros. Por 
el éxito alcanzado con la celebración del 
concurso, el Ayuntamiento de la ciudad 
obsequió con un espléndido banquete a 
los componentes de la Junta provincial 
de Ganaderos de Valencia, jurados del 
concurso y autoridades locales.

El ágape se celebró a las diez de la no-
che en la Casa Consistorial. La mesa fue 
presidida por el Conde de Montornés, en 
delegación de la Asociación General de 
Ganaderos del Reino, teniendo a su dere-
cha a D. Blas de Guzmán y Pérez de Lema, 
expresidente de la Comisión provincial y 
a su izquierda al exdiputado a Cortes D. 
Manuel Simó. Asistieron a esta cena el 
secretario de la Diputación de Valencia, 
D. Francisco Monleón, el Conde de Trénor, 
Francisco Trénor Palavicino, el exdiputa-
do a Cortes D. Emeterio Muga, el exse-
nador D. Enrique Fernández de Córdova, 
D. José Orensanz, inspector provincial 
de Higiene pecuaria; D. Francisco Boscá, 
primer teniente de alcalde del Municipio 
de Onteniente; D. José Simó, concejal; 
D. José Cardona, inspector municipal de 
Higiene pecuaria; D. Rafael Úbeda, juez 
municipal; D. José Maestre, licenciado 
en Ciencias; D. Antonio Alonso, capitán 

de caballería, y otras personalidades del 
comercio y de la industria local.

A los postres, el primer brindis fue del 
concejal D. José Simó Marín, quien des-
pués de ofrecer el banquete, agradeció a 
la Junta Provincial y Asociación General 
de Ganaderos, la labor realizada a favor 
del fomento de la cría caballar en Va-
lencia. Su discurso se extendió en con-
sideraciones sobre la importancia de la 
ganadería, solicitando de la presidencia 
recabase el apoyo de la Asociación Ge-
neral para intensificar la producción de 
ganado lanar en nuestro término. Se-
guidamente, el Conde de Montornés, 
agradeció el obsequio hecho hacia la 
Junta provincial de ganaderos de Valen-
cia, referente a fomentar por todos los 
medios posibles la ganadería provincial, 
ofreciéndose hacer como presidente de 
la Junta y representante de la Asocia-
ción General cuanto pudiera para con-
seguir este objetivo. D. Blas de Guzmán 
también dirigió breves frases de agra-
decimiento a la Junta, se felicitó del éxi-
to del concurso y ofreció su apoyo para 
que estas manifestaciones del trabajo y 
de la cultura se repitieran en Ontinyent.

El turno de brindis concluyó con el de D. 
Enrique Fernández de Córdova, en el que 
recordó la importancia del ganado lanar 
en nuestro término municipal y la necesi-
dad de contribuir a su fomento y mejora.

Antigua fuente/balsa en el Paseo de la Glorieta de San Antonio. Ontinyent. Inicios del siglo XX.
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Una banda de música, situada en la plaza, 
amenizó el espectáculo, tocando exce-
lentes composiciones, sobresaliendo el 
Himno a Ontinyent, estrenado en esos 
días. A las doce de la noche terminó tan 
agradable reunión, dejando impresiones 
gratas en los asistentes y un vehemente 
deseo de coadyuvar al resurgir de la in-
dustria pecuaria en la comarca.

Las Provincias del jueves 12, incluía por 
parte de veterinario D. José Orenzanz 
Moliné (Zaragoza 1879-Madrid 1979), un 
juicio crítico respecto a este Concurso, 
que llevaba consigo la enumeración de 
las costumbres y maneras de obrar de 
los ganaderos de la comarca referidos a 
la explotación de la yegua para la repro-
ducción. Los tres hechos culminantes 
que a su criterio observó fueron:

“1º en la comarca de Ontinyent se han 
preocupado del caballo semental; lo 
prueba la existencia de tres paradas 
particulares, enclavadas en Ontinyent, 
Palomar y la partida conocida con el 
nombre de Alhorines.

2º en la comarca de Ontinyent, hay la 
costumbre, ya arraigada, de producir 
con burras de talla pequeña, cubriéndo-
las (sic) con el caballo, el híbrido deno-
minado macho romo o burdigano.

3º tienen en Onteniente y sus alrededo-
res, yeguas de pequeña talla que las cu-
bren con el garañón, para producir mule-
tos y yeguas de buena talla, casi todas 
con sangre bretona, que indistintamen-
te las cubran con el caballo y con el asno.”

Estos conocidos hechos, confirmados 
en este concurso, pusieron a la cría ca-
ballar comarcal en un estado óptimo 
para seguir en su fomento, desarrollo y 
mejora. Muchos de sus ganaderos como 
lo fue D. José Simó, que había estable-
cido su parada de caballos sementales 
en esta ciudad, importando yeguas 
bretonas de Francia y yeguas indígenas 
procedentes de Navarra y Cataluña, 
ambas también con sangre bretona. A 
esta tendencia en la importación del 
linaje bretón ecuestre se sumaron la 
parada de Palomar de D. Carlos Tarrasó, 
y la del Sr. Belda, situada en el término 
de Ontinyent. Una labor, iniciada por es-
tos dueños, en la que se insta a persistir 
“mejorando siempre con arreglo a los 
consejos expuestos, sin intervención en 
la producción del caballo”. 

La unificación progresiva de esta raza 
en los ejemplares presentados al con-
curso, permite leer entre líneas la línea 
orientativa que debe conseguirse en el 
plazo no lejano, para nutrir de un buen 

núcleo de caballos a industria, ejército y 
a unos servicios agrícolas movidos por 
la fuerza del ganado. El desarrollo de 
esta homogeneidad de sangre y raza, a 
decir del rotativo, se puede presentar 
mediante dos caminos: por una parte, 
fomentar la adquisición de yeguas ra-
yanas, de pequeña talla y sangre bre-
tona, apareadas con un buen semental; 
y por otro lado la selección de yeguas 
de mayor talla, montañesas y rayanas, 
buscando buenas conformaciones y 
caracteres de raza, con la finalidad de 
aumentar la producción del caballo. 
 
José Orensanz, inspector provincial de 
higiene pecuaria, concluye su alegato 
ahondando en la línea evolutiva trazada 
por los ganaderos, dirigida con cons-
tancia y perseverancia, a favor de un 
caballo bretón autóctono, alejado de 
importaciones, de amplio esqueleto, 
bien musculado y con sobradas ener-
gías para desenrollar diferentes servi-
cios. Un ejemplar con gran capacidad de 
trabajo y polivalente, alejado del macho 
romo o burdigano, utilizado para las 
faenas agrícolas, cuya producción y cría 
únicamente debe mantenerse por razo-
nes económicas por parte de algunos 
labriegos, que no pueden sostener una 
yegua de buenas condiciones. 
 
Este tipo de ferias nacieron como con-
secuencia de la necesidad que los co-
merciantes tenían de aprovisionarse 
de aquellas mercancías que no podían 
hallar en un ámbito comarcal, sino que 
debían ser traídas de otras regiones 
o de otros países. Se caracterizaban 
por la variedad de las transacciones y 
en ocasiones por una duración mayor 
que la de los mercados. Debido al con-
siderable aflujo de personas y dinero, 
las ferias se convertían en fuente de 
prosperidad para los lugares y regiones 
que las celebraban y en un escaparate 
en el que exponer el trabajo, artesanía y 
productos de lugares, como Ontinyent, 
que situaron por unos días su nombre 
ligado al ancestral y necesario arte de 
la hípica.   Casa Consistorial de Ontinyent. Principios del siglo XX.
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Les milícies d’Ontinyent assolen el 
paratge de Cortes

De vegades hem sentit lamentar l’es-
tat en què queda un lloc assolat per un 
incendi i queixar-se  que han fet més 
mal les brigades encarregades de sufo-
car-lo que el propi foc.

Un fet semblant es veu que va passar a la 
Vall de Cofrents que, malgrat el mal que 
l’expulsió dels moriscos anava a causar 
per l’abandonament de terres, cultius, 
ramaderies, cases, etc., encara faltava la 
intervenció d’unes masses desbocades 
de cristians amb més gana de fer el mal 
que de complir amb la seua tasca.

Tot açò es pot deduir d’un document 
emmagatzemat a l’Arxiu de la Corona 
d’Aragó2 en el qual “don Juan Pallàs de-
mana una recompensa pels danys que li 
van ocasionar les tropes cristianes du-
rant l’expulsió dels moriscs”.

Al document, datat el dos d’agost de 
1623, l’hereu de don Juan de Pallàs re-
clama que es mantinguen els 300 du-
cats de renda que percebia son pare, 
ara mort, “en recompensa de los daños 
que el exercito del rey nuestro señor 
hizo en dicha varonía en el tiempo que 
allí estuvo alojado quando la expulsión, 
derrivando por entero dos lugares y 
del que oi queda ciento y setenta ca-

sas, despues de avelle robado todos 
sus ganados y quemadole los molinos 
con todos los arboles de los huertos de 
morera que, a mas del daño general de 
la expulsión, el exercito del rey nuestro 
señor le destruyó toda su hazienda sin 
dexalle con que poder bivir”

Ja son pare va argumentar que “las 
causas que por su parte concurren son 
mayores y diferentes, aviendo recebido 
a más del daño general de la expulsión, 
el que le hizo el exerçito”

Mes endavant encara detalla que “quan-
do la expulsión de los moriscos mandó 
que el exercito de Lombardía y otra gen-

No tot el mal el feren els moriscos
Ignacio Gironés Guillem

Parada de tropes davant la Mola de Cortes a punt d’entrar en acció1
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te de la guerra occupassen el sitio más 
fuerte del Reyno que es la Muela de Cor-
tes por cuya asistencia padecieron don 
Juan Pallas, su Padre y el, muy grandes 
daños, porque le assolaron del todo dos 
lugares suyos derribandole al uno dellos 
ciento y setenta cassas que tenía y le 
quemaron los molinos y puentes, las cas-
serias y cortijos del campo, con todos los 
arboles de las huertas y le robaron todos 
sus ganados y una manada de yeguas”.

Ja un document de 1614, lacònicament ve 
a reconèixer “haver sido forçoso… subir 
allá nuestro exército y alojarse en el dic-
ho lugar de Cortes de que se le han segui-
do los daños y miserias que suele causar 
la guerra y en particular de haverle der-
ribado las casas… talado y quemado 
las arboledas y destroçado y assolado 
casi toda su hazienda mandamos que 
deys y libréys quatro mil ducados para 
convertirlos y emplearlos en reedificar 
las casas… para la nueva repoblación”3.

Inclús en altres indrets també s’havien 
donat situacions incomodes com diu 
Miquel Broseta4: el 4 de novembre es va 
protestar perquè s’havien allotjat com-
panyies de soldats en Moncada i com 
els homes estaven absents i només 
restaven les dones a casa, els soldats 
s’aprofitaren de la situació i «usaren 
de termens indecents y descomposts 
y contra voluntat de aquelles los posa-
ren y aloxaren en casa als dits soldats, 
lo que a més de mal terme y descom-
postura és contrari y repugnant als 
furs, privilegis, usos y bons costums del 
present regne». Per això, es va fer de 
nou ambaixada al virrei per a represen-
tar «lo sentiment ab que está lo dit Braç 
Militar per los dits excessos y supliquen 
axí lo dit justícia de Moncada com los 
demés culpats sien condignament pu-
nits y castigats»

Fins i tot el rei ho va reconèixer quan 
va dir: procuraré con mucho desvelo el 
reparo del daño y descomodidad que 
de la expulsión de los moriscos se os si-
guiere a vosotros y a todo el reyno»

Aquest es el gros del document dels 
fets que estem descrivint i que encara 
seguia pendent a 1624 i ara vorem com 
en tal desfeta també van intervenir els 
habitants d’Ontinyent mobilitzats com 
a milícia efectiva. 

Dels fets ocorreguts per aquells dies a 
la Mola de Cortes hi ha molta documen-
tació ja tractada per altres historiadors 
i per mi mateix en l’article “El negoci 
dels morisquets. La milícia efectiva i els 
morisquets d’Ontinyent5” publicat a la 
revista Almaig a l’any 2004, del que fa-
rem referencia mes en davant.

Per analitzar el document en qüestió, 
podríem començar seguint el recorre-
gut que fa José Vicente Poveda6 a l’hora 
d’anar descrivint els panells ceràmics 
que per tota la vall d’Aiora recorden els 
fets i dels que mostrarem alguna imat-
ge relacionada amb el tema.

Poveda diu que les gents d’Ayora 
estaven molt intranquils i que les al-
garades no es varen fer esperar. En 
eixos dies, les tropes cristianes que 
organitzen l’expulsió dels moriscs co-
frentins van arrastrant al seu pas per 
la vall als dels demés pobles i aquests 
llamentaven que els cristians els vo-
lien robar. (p 32), deixant un escenari 
devastat.

Entre les quantitats de soldats mobi-
litzats es comptabilitzen 100 soldats 
del Terç de Lombardía, més de 2000 
dels Terços del Regne i més de 1000 
aventurers i buscadors de fortuna (p 
43). Anys més tard de l’expulsió encara 
restaran Terços de Nàpols per netejar 
les serres (Francisco Milán va continu-
ar rastrejant els indrets muntanyencs 
amb 200 soldats del Terç de Nàpols).

Manuel Lomas diu que «en total el grup 
es devia formar, sobre el paper, amb 
set-cents cinquanta soldats del deno-
minat com terci de la Ribera del Júquer, 
que integrava les milícies d’Alzira, Al-
gemesí i Llombai baix el comanament 
del comte de Carlet, amés d’altres 
set-cents cinquanta de Ontinyent —
que dirigia don Macià Sans— y entre 
set-cents cinquanta i huit-cents del 
terci de Xàtiva, del que participaven 
moltes poblacions de la regió en torn 
a aquesta ciutat, i que estaven baix el 
comanament de don Francisco Milan. 
En total l’exercit de don Juan contava, 
segons Escolano, amb prop de quatre 
mil soldats, aventurers, «bagajeros y 
vivanderos»7.

Per la seua part, les milícies del Regne 
obrin hostilitats per les terres de Ja-
rafuel. Les tropes s’encaminen cap a 
Ruaya. El primer que fan quan arriben va 

Panell n 15 amb la inscripció: els desmans que ocasionaren les tropes a Ruaya (panell localitzat a 
Cortes de Pallàs).8
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ser saquejar les cases i forçar les dones. 
(p 50). A Jalance, els cristians arribaren 
per sorpresa, i perquè no escaparà nin-
gú, cercaren el poble amb la cavalleria, 
i irromprien pels seus carrers amb un 
tropell d’arcabussers. (p 55).

Manuel Lomas descriu: «Al matí se-
güent, dia 21, don Juan de Córdoba 
avançà contra Roaya sense trobar 
resistència, fins que e divisà un grup de 
moriscs que, amb una creu a la mano, 
portaven la capitulació del rei Turixi i els 
rebel·lats a Cortes. Sorpresos per aque-
lla eixida, Córdoba acceptà la rendició, i 
donà garanties als ambaixadors de que 
seria respectat un descens tranquil 
dels moriscs si aquests desallotjaven 
d’immediat Roaya, que seria utilitzada 
a partir d’aquest moment com nova pla-
ça d’armes. Els emissaris acceptaren la 
proposta, però una vegada arribats a 
Roaya, els soldats decidiren que’l seu 
esforç mereixia el premi del pillatge, i 
es llançaren al saqueig de la població. 
Aquesta visió provocà el pànic entre los 
moriscs de Roaya, que escaparen com 
van poder del lloc, fent córrer la veu de 
las veritables intencions»9

Ara ja, després dels fets, només calia 
repartir-se el botí dels expulsats, cosa 
que suposava arramblar amb tot el que 
es poguera. El marqués de Caracena ja 
adverteix al rei que en el que pertoca 
als bens que s’han trobat, han procedit 
al seu embargament i que això ha provo-
cat malestar entre els senyors i les tro-
pes, ja que els primers diuen que han de 
servir per a rescabalar les pèrdues per 
l’expulsió dels seus vassalls i el segon 
argumenten era que han de servir per 
a pagar tots els treballs que han hagut 

de patir en aquelles serralades. (p 52) 
(Com hem vist abans, encara a 1611 hi 
havia gent de la milícia que anava pels 
barrancs, ja que es pagaven 60 lliures 
pel morisc captivat viu i 30 lliures pel 
morisc mort. (p 63)).

Tal vegada, per a trobar algun argument 
que explique un poc l’injustificable com-
portament dels cristians vells hem de 
tindre en consideració el que diu Juan 
Carlos Pérez Garcia10 quan, amb oca-
sió de la descripció d’una boda morisca 
en Cortes, ens dona una pinzellada de 
l’ambient que estava creant-se. Segons 
descriu, en 1570 a la vall d’Aiora, la crisi 
de la guerra de l’Alpujarra estava en ple-
na ebullició i va ser a partir d’aquests 
esdeveniments que els pacífics moriscs 
valencians es van vore marginats per 
una societat que recelava ara d’ells. Allò 
que sempre s’havia considerat com una 
exageració dels grups més exaltats, ara 
s’havia comprovat que podria ocórrer. 
El temps de certa tolerància i convivèn-
cia s’havia tornat agre i recelós. Els mo-
riscs podien esser considerats com un 
polvorí apunt d’esclatar.

L’atmosfera social cap als moriscs es-
tava notablement enrarida amb el con-
junt de fets que estaven produint-se en 
aquells anys, des de la rebel·lió granadi-
na. A partir d’aleshores es va prohibir la 
llengua àrab, es requisaren les armes, i 
moltes altres lleis es van endurir.

Carlos Pérez continua descrivint altres 
motius de tensió entre amb dues comu-
nitats. A més, afegeix que les caracte-
rístiques geogràfiques de la regió resul-
tarien també un element a considerar: 

Cortes de Pallàs constituïa un senyoriu 
situat a la frontera amb Castella i, a més, 
el seu tarannà muntanyenc oferia unes 
condicions adequades per amagatall i re-
fugi ideal per a molts fugitius granadins 
que no van voler acatar l’orde de dester-
rament després de sufocada la revolta.

A la primavera de l’any 1569 alguns gra-
nadins havien estat empresonats al 
trobar-los armats a la vall d’Aiora atri-
buint-los a més, probablement, intenci-
ons d’alçar en armes a la societat moris-
ca d’aquell territori.

El procés estava emmarcat en una línia 
d’enduriment de l’actitud política de 
control de la Corona sobre els moriscs.

D’aquesta manera quan es trobaven al 
mig de la refrega contra el rebels que 
es subleven a la Mola de Cortes per 
negar-se a embarcar, la imatge  de des-
prestigi d’aquests moriscs estava ben 
espargida. Pel seu costat, Poveda conti-
nua contant com Pérez Buytrón, cap de 
tropa d’Aiora, els qualificava com “gran-
des perros y mayores bellacos” als que 
“havia pescat” (p 55) manifestant un 

tracte poc humà. Així es com s’estava 
procedint amb poca pietat contra els 
“seises” (el 6% dels moriscs que tenien 
permís per a quedar-se) que s’havien re-
fugiat a Jarafuel i que eren menyspreats 
per uns i per altres. (p 56).

La crònica de l’esdeveniment també con-
tribueix a aquest clima quan s’expressa de 
la següent manera: després de 1610, diu, 
encara “no quedó extinta la cruel semilla” 
(p 62). De sobte aquells conveïns de molts 
d’anys es converteixen en “cruel semilla”.

Panell n. 6 Als dos extrems inferiors els grups de cavallers cristians fan cabrioles amb els seus cavalls i s’enjogassen entre ells, insensibles al dolor que estan 
produint (panell localitzat a Zarra).
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Calia presentar als moriscos com a peri-
llosos infidels mereixedors de totes les 
desgràcies. Així es va crear el sentiment 
d’aversió que es respirava en les esfe-
res socials dels cristians vells. Els mo-
riscos eren una lacra molesta que calia 
suportar, si no hi havia altre remei. 

L’ambient antimorisc ja existia. L’odi 
estava servit. Substanciosos exemples 
trobem que justifiquen aquesta afir-
mació, com quan l’historiador Janer diu 
que: Estant en l’església el Marqués de 
Caracena, a València, per aquells dies, 
va entrar un llaurador cridant que 4.000 
moriscos havien envaït la comarca i 
degollaven a quants trobaven ...Es van 
enviar soldats al lloc assenyalat i van 
trobar que uns quants cristians vells ha-
vien atacat i robat a tres moriscos, ma-
tant-ne un. L’alcalde de Bétera va reunir 
200 homes per tal de contenir els agres-
sors11. Els cristians vells s’agrupaven en 
bandes per a caçar moriscos; i estos, al 
seu torn, van organitzar el grup anome-
nat els moros de la venjança.

Només entre 1577 i 1581 es van comptar 
més de dos-cents homicidis atribuïts 
als moriscos en les proximitats de les 
poblacions12. Per seguir buscant mos-
tres d’aquest continus enfrontaments 
tenim la trista excusa de l’actitud dels 
cristians vells i soldats davant les nom-
broses violacions de joves morisques, 
arguments que consideraven que la 
luxúria de les dones musulmanes –com 
diria Janer– era la responsable, per ha-
ver provocat els pobres homes amb la 
seua forma de vestir i de ballar.

A aquest ambient antimorisc calia afe-
gir altres elements desestabilitzadors 
que es donaven en aquell temps, com 
ara el bandidatge, que va ser una de les 
alternatives dels llauradors sense ter-
res i sense jornals durant tot el segle 
XVI i que es va incrementar durant el 
segle XVII com a conseqüència de l’ex-
pulsió. El fenomen del bandolerisme és 
una de les manifestacions més evidents 
en el territori valencià, com a seqüela de 

la insurrecció dels moriscos que es van 
amagar a la serra. 

Evidentment, en aquesta situació social, 
el propi fet de l’expulsió va agreujar les 
coses en provocar una insurrecció dels 
moriscos i obligar a una repressió militar.

Després d’aquestes prèvies reflexions 
entrarem ja a vore els moviments glo-
bals de l’exèrcit i la milícia efectiva en 
aquesta vall, per acabar finalment ve-
ient la particularitat de l’actuació dels 
habitants d’Ontinyent.

Tres van ser les forces mobilitzades o 
intervinents per a sufocar la rebel·lió 
dels moriscs. Per una banda estaven els 
terços que hi havien estat convocats 
per a organitzar els embarcaments des 
dels diferents ports, però en aparèixer 
l’avalot dels dissidents, els van mobilit-
zar també com a força de xoc profes-

sional. Per la seua banda, els nobles i 
cavallers que buscaven fortuna i mèrits 
davant la cort i que, a més a més, es van 
sentir menyspreats mentre es prepara-
va amb secret la logística de l’expulsió. I 
finalment, com a tercera força, estaven 
les milícies efectives dels pobles dels 
voltants de la zona afectada.

Pel que respecta a l’estament nobiliari 
o “militar” estava dividit entre aquells, 
senyors de moriscs, que volien complir 
l’ordre reial “salvaguardant en lo pos-
sible les seues possessions”, evitant el 
major mal possible, i aquells cavallers 
que no tenien res a perdre, sinó guanyar 
fortuna i prestigi. En les Corts acusaren 
als discrepants de no veure’s afectats 
per no ser senyors de llocs de moriscos, 
fins arribar a les mans.

Com diu Miguel Fuertes, en principi 
l’estament militar de València va de-

Panell n. 14 Rèplica ceràmica del quadre pintat per Vicent Mestre a 1613 (panell localitzat a Cortes de 
Pallàs)

Panell 13 Desplegament de l’exèrcit a les portes de Cortes (panell localitzat a Jarafuel). La temàtica es 
repeteix a dos panells
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com a base l’article publicat en la revista 
Almaig a l’any 200415.

Per a eixe fi, utilitzarem unes línies per 
a introduir el concepte de “milícia efec-
tiva: l’estat de tensió prebèl·lica que 
va suposar l’experiència granadina, la 
pirateria i el bandolerisme van recoma-
nar l’oportunitat d’armar a la població 
civil  a fi que en un moment d’emer-
gència poguera eixir al pas, donada la 
ubicació quasi permanent dels terços 
per les terres de Flandes i Alemanya. 
Açò va fer que es crearen les milícies 
popular.

Es tractava d’armar i ensinistrar als 
ciutadans perquè estigueren sempre 
disposat per a “parar el primer colp”. Es 
preveia que la seua intervenció no calia 
que fora mai superior a tres dies per-
què després d’aquests, o l’alarma havia 
estat conclosa o era de tal envergadura 
que ja calia que intervingueren les tro-
pes professionals. Ara be, les despeses 
d’aquests tres dies havien de corre a 
càrrec de l’erari municipal.

Però l’actuació a la revolta dels moriscs 
es va prolongar de tal manera que el 
comú municipal no tenia bastants re-
cursos i els mobilitzats es van quedar 
sense la paga. A més, més d’un tenia les 
terres abandonades i no pagava la pena 
seguir per aquells indrets si no es veia 
traure profit.

Aquestes tropes “provisionals” eren 
abastides i examinades regularment 
per les autoritats militars que visita-
ven amb certa assiduïtat el cap i casal 
de cada destacament per tal de vore 
com anaven de dotació armamentís-
tica – pólvora, pedrenyal, arcabussos, 
llances, etc. - així com el nombre de 
components actius i el seu nivell d’en-
sinistrament. Per aquestes visites 
s’organitzaven “alardes” d’exhibició, en 
parada militar, que el cap de l’exèrcit 
supervisava des de dalt del balcó de la 
casa consistorial. Els alardos actuals, 
desfilant amb unes canyes com a fu-
sells, son una reminiscència d’aquells 
moments.

cidir posicionar-se en contra de l’ex-
pulsió13, encara que el secretisme dels 
preparatius estava despertant la cu-
riositat dels nobles del regne, Damián 
Fonseca conta com els nobles intenta-
ven contínuament esbrinar que s’esta-
va pastant:

Visitavan más a menudo los titulados 
y otros barones a su excelencia y al pa-
triarca y las damas a la virreyna, atra-
vesando siempre esta conversación 
para ver si les podían sacar alguna pa-
labra de donde fuessen conjeturando el 
intento de su magestad.

L’estament militar sentia un «bivo des-
consuelo de verse no solamente no lla-
mados ni empleados, pero aún effecti-
vamente excluydos»,  el virrei els digué 
que «no eren menester».

Però quan l’estament militar va veure 
que la decisió era ja definitiva no va dub-
tar en canviar de posició i col·laborar en 
els preparatius ja que suposava un gran 
avantatge, perquè des de dins es podia 
observar molt millor quines eren les ac-
tuacions de la Corona.

Per tant, la col·laboració amb la corona 
va permetre als Estaments, i especial-
ment al Militar, defendre els seus inte-
ressos i també vigilar que durant l’exe-
cució dels embarcaments no es trans-
grediren els furs14.

Amb aquesta exposició he de deixar clar 
que la malifeta de la que estem parlant no 
va ser només provocada pels ontinyen-
tins. Ni molt menys. Els soldats dels ter-
ços tenien la mà molt llarga per captar tot 
allò que els poguera ser de profit. També 
els “caçafortunes” van anar a la recerca 
del que es poguera. I finalment tota la mi-
lícia efectiva. Mes de 2000 homes, dels 
qui 400 eren d’Ontinyent, que formaven 
part de la governació de Xàtiva, mes els 
aiorins i d’altres indrets pròxims.

Bé, amb aquests termes aclarits, veiem 
ara qui van ser els d’Ontinyent, utilitzant 

Panell n. 2. A l’extrem inferior esquerre del panell ceràmic es representa al mestre de camp Francisco 
Miranda preparant en les arts de la guerra als 512 homes de la “milícia efectiva” de la vila d’Aiora (panel 
localitzat a Aiora)
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s’havien d’allistar en les seues poblaci-
ons d’origen. Aquests estaven obligats 
a compartir les seues activitats habitu-
als amb exercicis castrenses mensuals.

Cada 100 soldats constituïen una com-
panyia i cada 10 companyies constituïen 
un terç. Els terços havien de quedar en-
quadrats en un conjunt de 10 circums-
cripcions territorials o quartels20. Eren 
places fortes: Oriola, Alcoi, Ontinyent, 
Xàtiva, Alzira, Morvedre, Sogorb, Cas-
telló de la Plana, Sant Matheu i More-
lla21. València capital formaria el seu 
propi terç. En total, un de cada 6’2 veïns 
de les poblacions interiors va ser reclu-
tat com a voluntari.

La formació de la milícia efectiva es va 
basar en tres principis generals: 1) els 
terços estarien acantonats per tot el 
territori (no sols a la zona costanera 
com abans); 2) va ser concentrada en 
les poblacions interiors que necessita-
ven ser reforçades militarment, bé per 
haver molts moriscos bé per ser zona 
fronterera; 3) una estratègia militar de 
comandament jeràrquic, instrucció per-
manent i capacitat de mobilització.

Com es veu, es tractava d’una milícia 
prevencional, in situ, de prop de 400 
soldats, per a la qual cosa va haver una 
Concessió Reial de la patent de capita-
nia a favor de Lois Arbuixech, capità de 
Cent infants. En contra de l’opinió d’Al-
fred Bernabeu, Jaume Boronat diu que a 
Ontinyent hi havia onze capitans, 1.200 
soldats i 632 arcabussos. Nosaltres hem 
comptat 963 persones en les llistes del 
cens de 1609. Però com hem de tindre 

Aquestes breus pinzellades són sufici-
ents per justificar un estat d’ansietat i 
alerta entre els cristians vells però la in-
tervenció dels habitants dels pobles i els 
saquejos com a pagament de la seua mo-
bilització té també clares explicacions 
més puntuals i precises como la greu cri-
si econòmica de la tresoreria de l’estat.

Respecte a la situació econòmica, des 
de 1589 fins a 1598 la monarquia hispà-
nica va gastar més de 3 milions de du-
cats en el pagament de la tropa mòbil, 
la qual cosa fa suposar la necessitat de 
trobar una alternativa militar per pal·liar 
d’alguna manera el greu problema eco-
nòmic que suposava el manteniment 
de la defensa9. Les Corts Castellanes 
es negaven obstinadament des de 1592 
a votar nous impostos per finançar la 
guerra. Per això el primer recurs de la 
corona va ser demanar el suport dels 
ajuntaments; l’ajuntament d’Ontinyent 
envià seixanta soldats pagats per un 
mes. Aviat les milícies ontinyentines 
són sol·licitades el 14 de novembre pel 
governador de Xàtiva, el senyor Fran-
cesc Milà d’Aragó, perquè seguisquen 
a Navarrés. Els 400 combatents són 
pagats pels fons municipals. La clavaria 
ordinària anota unes despeses en l’ex-
pedició militar de 950 lliures10.

Però sembla que els propis ajuntaments 
també anaven justets de diners i les sol-
dades que distribuïen no eren suficients. 
Açò podia justificar la permissivitat que 
van tenir les autoritats, tant civils com 
militars, perquè els mateixos soldats 
pogueren rescabalar-se personalment 
de la mancança de la paga. Els volunta-
ris no rebien cap salari; la seua soldada 
i el manteniment el suportaven les ma-
teixes poblacions. D’ací es desprèn la 
implicació del municipi en la llicència per 
captar botins, per tal d’estalviar diners 
per a soldades11. Així apareixen gran 
quantitat de documents que mostren 
aquest fet: Hi ha un testimoni que a Dé-
nia es va entrar per les portes d’una casa 
on s’allotjaven certs soldats, un rossí 
perdut i no reconegut el seu amo es van 

quedar amb ell i d’altres en el mateix 
lloc pensen el mateix; de manera que 
els cristians que en aquell temps es van 
trobar amb diners, a poca costa es van 
fer rics comprant-ho tot debades, tant 
que es va dubtar si era lícit comprar esta 
mercaderia per preu tan baix (Fonseca)12

Això ens duu a exposar un breu perfil del 
que va ser la milícia efectiva. llistat de la 
població d’Ontinyent que va formar part 
del cens per a ser reclutat com a milícia 
efectiva en 1609.

Pel setembre de 1596 es va ordenar el 
registre de tots els cristians vells d’entre 
14 i 44 anys amb la finalitat de mobilitzar 
les companyies i els terços de voluntaris. 
Però encara que en el Regne de València 
van tenir certa fortuna, les mesures no 
van ser efectives fins a partir de 1609.

El virrei de València, el marqués de Dé-
nia, va ser un dels més fidels avançats 
en les directius defensives i deu consi-
derar-se com l’inspirador de la creació 
de la milícia efectiva del Regne de Va-
lència, argumentant que la façana marí-
tima era la més extensa i també perquè 
les comunitats morisques eren les més 
nombroses de tota la península.

En comprovar que el regne de València 
comptava amb una població de cristi-
ans vells d’entre 16 i 60 anys pròxima als 
100.000 homes, en el memorial enviat a 
Madrid en novembre de 1596 es va con-
cloure, per tant, que el regne oriental 
(València) podia erigir una milícia inte-
grada per 10.000 voluntaris (el 10 %), 
“gallardos i robustos”18 o també, com diu 
la documentació de l’arxiu d’Ontinyent, 
de la gent més solta i desembarassada, 
...tots ells vassalls “exercitados y pláti-
cos” en las armas19.

El projecte del Marqués de Dénia preve-
ia que totes les poblacions de cristians 
vells havien de contribuir a la creació, 
armament i remuneració d’aquesta mi-
lícia de 10.000 soldats, d’acord amb el 
seu potencial demogràfic. Els voluntaris 

Primera pàgina de la relació de la milícia efecti-
va d’Ontinyent
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nyent a la Mola de Cortes, com diu Jaime 
Bleda: Mentre el Terç d’Ontinyent es va 
presentar a Xàtiva per dirigir-se a Bicorp.

No tenim cap registre dels béns materi-
als que aquests paisans van poder acon-
seguir amb aquella ràtzia incontrolada 
però si que hem pogut fer-nos una idea 
del seu nombre ja que, almenys, tenim 
bastant informació sobre el “botí humà 
que es va aconseguir” gràcies als llistats 
de captius que hem pogut anar arreple-
gant. Cert és que mai serà complet, però 
ens permetrà fer-nos una idea de per on 
van les estimacions.

La tesi doctoral de Francois Martinez16 
ens dona unes xifres de moriscs captu-
rats com a esclaus amb un percentatge 
molt significatiu: sobre una llista de 
134 esclaus que quedaren a València 
com a conseqüència de l’expulsió, 63 
pertanyen a l’àrea al voltant del terme 
d’Aiora. Un 47 % d’esclaus. La resta, el 
53 % correspon a l’àrea de la Vall de 
l’Aguar i altres pocs indrets no especi-
ficats.

Si ens fixem on van anar a parar, tenim 
la següent distribució, en la qual Onti-
nyent presenta un nombre significatiu: 
7 Albaida, 2 Belvis, 11 Carlet, 3 Cortes, 3 
Llombai, 5 Ontinyent, 2 Rafelguaraf, 11 
Valencia, 12 Xàtiva, 1 Agres, Albalat de 
Pardines, Algemesí, Benaguasil, Benei-
xida, Carcaixent i Carcel.

Però açò no va ser tot. Si mirem el que 
va passar amb els morisquets, ara aten-
drem més a la seua procedència que al 
seu destí: Dels 2500 morisquets, entre 
xiquets i xiquetes, que tenim censats i 
tenint en compte que de 1005 de ells no 
coneguem la procedència, de la resta, 
318 dels capturats o retinguts manifes-
ten un origen directament relacionat 
amb els pobles situats al voltant de la 
Mola de Cortes, on es suposa que van 
pujar els seus pares al rebel·lar-se con-
tra l’expulsió. Aquesta dada és un altre 
índex aclaridor de como actuaren els 
soldats a la recerca de botí.

en compte que aquesta és la base dels 
habitants a mobilitzar o almenys aquells 
que havien de suportar les despeses 
(per això s’inclouen també les vídues), és 
més creïble la xifra de Bernabeu.

A l’arxiu d’Ontinyent també apareix una 
pragmàtica de la milícia efectiva de 1597. 
En ella s’estableix que s’ha de pagar el 
sou que acostumen a la infanteria del dia 
que isqueren de les seues cases, fins que 
tornen a elles acabada la jornada - per 
això volien que foren curtes i eficients.

Aquesta activitat va seguir produint do-
cumentació que manifesta la continuï-

tat del servei i, com no, la nostra teoria 
que el finançament de la tropa sempre 
va ser tant dolent que no era estrany 
que es permetera el botí de guerra com 
una manera de rescabalament.

Tenim la relació dels habitants d’Onti-
nyent que van participar en el moviment 
de les milícies efectives baix la gover-
nació de Xàtiva, encara que només pu-
bliquem l’encapçalament, d’una manera 
succinta, ja que el llistat complet ja ha 
estat publicat a l’any 2004.

Segons les fonts s’ha afirma que Bocai-
rent va anar a la Vall de Laguar i Onti-

Una de les pàgines de la gent de guerra d’Ontinyent.
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L’origen va ser: 1 morisquet de Carcer, Bu-
garra, Vilamarxant, Vall de Cofrents, Real 
de Montserrat, Massalavés, Manises, el 
Valle, Benaguasil; 3 Jalance, 38 Teresa, 2 
Rafelguaraf, 2 Paterna, 4 Otonell, 2 Olo-
cau, 38 Millas, 3 Llombai, 54 morisquillos 
de Jarafuel, 21 Dos Aguas, 48 Cortes de 
Pallàs (Roaya), 11 Cofrents, 11 Zarra, 3 
Xestalgar, 7 Catadau, 3 Carlet, 3 Bunyol. 
31 Bicorp, 10 Benissanó, 9 Aiora i la seua 
Vall, 2 Anna, 2 Alberic i 2 de Alaquàs.

Si captaren 54 morisquets de Jara-
fuel… ¿quants xiquets hi hauria a aquell 
moment? ¿Quants aconseguiren eixir 
amb els seus pares?

ANNEXOS

Annex I

El ball de dates dels documents

la mort de Juan de Pallàs és per a mi un 
problema per resoldre. Si comence per 
fer cas al mes puntós, Pere Joan Porcar 
assegura que dimarts, a 21 de febrer 
1623, al matí morí don Juan Pallàs, se-
nyor de Cortes.17 No obstant això, el pro-
pi fill en l’escrit que dirigeix al monarca 
el 2 d’agost de 1623 diu textualment que 
“a ocho días muerto su padre”, lo que si-
tua l’òbit en el 26 de juliol de 1623, però 
es que a l’Arxiu del Regne de València hi 
ha el testament de don Juan de Pallàs 
datat el 14 de novembre de 162418, cosa 
que en cara distorsiona més el moment 
vertader.19

Annex II

Personatges que intervenen en la des-
feta dels soldats

Francisco Miranda, mestre de camp.
Don Francisco Milán, governador de Xàtiva
Don Geronimo, capità
Don Francisco Sanz, capità
Don Juan de Vergara, arrendador i com-
prador de censals que no ha deixat cabra, 
ni ovella i també ha robat les eugues.

Gallach, capità
Diego Pérez Buytron, capità d’Aiora
Don Macian Sanz, senyor de Vallés.
Don Juan de Córdova, mestre de camp 
del Terç de Lombardía
Don Juan Pacheco, germà del virrei amb ca-
valleria de la guàrdia de Castella i València
Gaspar Vanyon amb arcabussers
Felix Bargas, amb la cavalleria
Salinas, capità de companya del Terç de 
Lombardía 
don Bautista Pallàs
Simeon Zapata, comissari per a la re-
cerca de fugats a la serra
Hieroni Lloret, bandoler natural de la 
Pobla Llarga, el més cèlebre capità ban-
doler de la Ribera, contractat per a a re-
cerca de fugitius.

Annex III

Llista de la gent de guerra de la vila 
de Ontinyent feta en XVIII de juliol 
de 1609

Ciutadans, cavallers i insaculats d’On-
tinyent a la milícia efectiva

Nofre Gaspar Urgellés
Gaspar Febrer, major
Seraphi Barber
Francés Roger
Josep Fita
Damiá Casanova
Vicent Fita. fill de la viuda na Martineta

Vicent Pasqual
Lois Sancho
Geroni Morales
Mestre, doctor
Ramos, doctor
Pere, Soler
Vicent Casanova, jurat
Vicent Cerdà.
Pere Ferrero, jurat
Pere Barber
Pere Traver
Jaume Loret
Joan Donat, fill de la viuda na Golfa
Lois Arbuixech
Torró, lo pubil
Josep Pasqual
Gaspar Pasqual
Vallcanera, doctor
Lois Joan Grinyana
Miquel Conca
Pere Teixidor
Jaume Pon
Bertomue Bodí
Anadreu Osca
Thomás Bodí
Lois Assensio
Pere Arbuixech
(la llista completa de les milícies efecti-
ves d’Ontinyent es a la revista Almaig de 
l’any 2004)

Annex IV

Plànol de distribució dels panels cerà-
mics al voltant de la Mola de Cortes.
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1939 –SE ACABA LA GUERRA Y NACE LA 
REPRESIÓN - Batallones de trabajo con 
albaidenses y la Prisión Militar de Albaida
Raúl Fco. Vidal Porta

INTRODUCCIÓN - FIN DE LA GUERRA 
HACE 80 AÑOS

Este año ha ochenta años que, el uno 
de abril de 1939, Radio Nacional de 

España emitía el famoso último parte de 
guerra: “En el día de hoy, cautivo y desar-
mado el Ejército rojo, han alcanzado las 
tropas nacionales sus últimos objetivos 
nacionales. La guerra ha terminado”. Fir-
mado el Generalísimo Franco.”
Con este conciso mensaje se ponía 
punto final a una destructiva y funesta 
contienda de tres años. Pero realmente 
se tuvo conciencia que todo se había 
acabado, que todo estaba perdido, fue 
cuando se difundió noticia de la entrada 
victoriosa, sin apenas resistencia, de 
las tropas franquistas en Barcelona el 
26 de enero de 1939 y la fuga de miles 
de soldados a la vecina Francia, acaba-

ron de clarificar el futuro que ya no era 
incierto, la derrota era real. La ficción la 
mantenía Negrín y su gobierno con su 
insensata máxima y con la esperanza de 
que el desastre de una guerra mundial 
salvaría a la arruinada España.
 Las deserciones, mejor dicho, 
el regreso de los soldados a los pue-
blos desde todas las líneas, de todos 
los frentes republicanos fue creciendo. 
Este fenómeno empezó a producirse 
a finales de noviembre de 1938, tras la 
batalla del Ebro. Muchos soldados que 
llegaba a sus pueblos de origen para 
recuperarse de alguna enfermedad o 
de permiso temporal, ya no regresa-
ban al frente. Los primeros nunca se 
ponían buenos, el médico del pueblo se 
encargaba de prolongar sus bajas y los 
segundos, se ponían repentinamente 
enfermos y caían en un círculo de bajas 

interminables. En Albaida, a bastantes 
soldados le deben de agradecer al Dr. 
José Juan Estaña que con sus partes de 
baja les salvó de los últimos meses de 
guerra y de su desastre. También en el 
CRIM nº 11 de Albaida, la Quinta Colum-
na ya estaba lo suficientemente intro-
ducida, como que en las oficinas de la 
Negociado de Mayoría y de Sanidad se 
falsificaban bajas por enfermedad, bien 
firmadas por médicos afines o bien fal-
sificando sus firmas, los oficinistas. 
 El goteo de deserciones se 
transformó en desbandada de soldados 
en todos los frentes ya empezó a darse 
a principio de marzo al difundirse la no-
ticia que Azaña había huido de España el 
10 de febrero de 1939. Desde esa fecha 
el goteo de la fuga de todos los dirigen-
tes políticos fue continúo dejando poco 
a poco a la Republica sin dirección, era 
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un real “salvase el que pueda” al alcance 
solo de los poderosos jefes políticos re-
publicanos. 
 El 5 de marzo se produjo el 
golpe de estado contra el gobierno de 
Negrín por parte del Coronel Casado, 
Jefe del Ejército Republicano del Cen-
tro, con el siguiente mensaje radiado a 
medianoche de ese día: “Trabajadores 
españoles ¡Pueblo antifascista! (…) No 
podemos continuar por más tiempo 
aceptando pasivamente la imprevisión, 
la carencia de orientaciones, la falta de 
organización y la absurda inactividad 
de que da muestras el Gobierno del 
doctor Negrín. 
 Cataluña se ha liquidado con 
una deserción general, el gobierno ha 
faltado a sus promesas. A sus deberes 
y a sus compromisos (…) Mientras el 
pueblo sacrificaba a sus mejores hijos, 
los que apostaban por la resistencia 
abandonaban sus puestos de manera 
vergonzosa (…).
  (…) O nos salvamos todos, o 
todos nos hundimos”.1

 Casado, apoyado por el Ge-
neral Miaja, nombrado Presidente del 
Consejo Nacional y como miembros del 
Consejo: los generales Mena y Matalla-
na y el socialista Besteiro, llevaban al-
gún tiempo negociando con Franco una 
rendición digna de Madrid, y por lo tanto 
de España, intentando que no fuera una 
rendición trágica y que se respetaran a 
las autoridades y militares republica-
nos. Franco solo admitía la rendición 
incondicional, como así fue.
 Negrín abandona España el 6 
de marzo de 1939, desde el aeropuer-
to de Monóvar con rumbo a Francia. 
Los “Carrillo, Pasionaria, Azaña, etc.…” 
huyeron todos, solo algunos generales 
y oficiales quedaron en sus puestos, 
ellos quedaron con el pueblo llano para 
mantener en lo posible el orden que iba 
siendo asumido, cada día con más viru-
lencia, por la clandestina Falange.
 Entre el 27 al 30 de marzo, el 
Cuerpo de Ejército Castilla ocupa Se-
gorbe, el otro Cuerpo de Ejército Ga-
licia, al mando del general Aranda se 

dirige a Valencia y es el 30 cuando el 
general Martín Alonso entra triunfal en 
Valencia. Ocupada Alicante, sale desde 
allí una columna y desde Valencia otra, 
por la costa en dirección a Gandía, otro 
puerto desde donde intentaban huir 
gran cantidad de personas.
 Desde Gandía, posiblemente, partió 
una unidad del ejército en dirección a 
Albaida- Onteniente 2 con un claro pro-
pósito de primero controlar las cabezas 
de distrito y posteriormente ir de pue-
blo en pueblo, según el testimonio de un 
sacerdote que pasó toda la guerra es-
condido en Almiserat un pueblo cercano 
a Llocnou de Sant Jeroni .3

 
1.- SE ORGANIZA EL TERROR EN EL 
NUEVO ESTADO

 Desde el primer momento de 
preparación del golpe de estado, los 
amotinados tuvieron presente que su 
fin último era acabar con la República, 
con el sistema de partidos políticos y 
crear un nuevo modelo de estado y re-
educar a las personas. 
 El general Mola (“El Director”) 
planificador de todo el golpe de estado 
recalca en una de sus circulares secre-
tas que envió durante la primavera de 
1936, que dice así: “Tan pronto tenga 
éxito el movimiento nacional, se consti-
tuirá un Directorio, que lo integrará un 
presidente y cuatro vocales militares 
[...] El Directorio ejercerá el Poder con 
toda su amplitud; tendrá la iniciativa 
de los Decretos-Leyes que se dicten 
[...]Los primeros Decretos-Leyes serán 
los siguientes: a) Supresión de la Cons-
titución de 1931.b) Cese del presidente 
de la República y miembros del gobier-
no. c) Atribuirse todos los poderes del 
Estado [...] d) Defensa de la Dictadura 
Republicana [...] e) Derogación de las 
Leyes y Reglamentos y disposiciones 
que no estén de acuerdo con el nuevo 
sistema orgánico del Estado [...] h) Res-
tablecimiento de la pena de muerte en 
los delitos contra las personas [...] Se 
tendrá en cuenta que la acción ha de 
ser en extremo violenta para reducir lo 

antes posible al enemigo, que es fuerte 
y bien organizado. Desde luego serán 
encarcelados todos los directivos de 
los partidos políticos, sociedades y sin-
dicatos no afectos al movimiento, apli-
cándoles castigos ejemplares a dichos 
individuos para estrangular los movi-
mientos de rebeldía o huelgas. Conquis-
tado el poder instaurará una dictadura 
militar que tenga por misión inmediata 
restablecer el orden público, imponer el 
imperio de la ley y reforzar convenien-
temente al ejército, para consolidar 
la situación de hecho que pasará a ser 
de derecho. Madrid, 5 de junio de 1936. 
El Director.” 4  Este texto interno de los 
conspiradores muestra con claridad las 
intenciones de las acciones a desplegar 
durante el desarrollo de su confabula-
ción de mano del que es su estratega y 
uno de sus principales protagonistas.
 Partiendo de esta premisa no 
es de extrañar lo que vino después. Ya el 
20 de julio de 1936 se publicó en el Bo-
letín oficial de Santa Cruz de Tenerife y 
firmado por el general Franco (Capitán 
General de Canarias) que disponía que 
“quedan sometidos a la jurisdicción de 
guerra y juzgados sumarísimos todos 
los autores, cómplices o encubridores 
de cuantos delitos se prevén contra 
el orden público, en los Códigos Penal 
Ordinario de Justicia y la ley de 1933”.5 
De un plumazo un capitán general se 
carga toda la legislación emanada de la 
instauración de la República y se acoge 
a la leyes dictadas por el gobierno pre-
sidido por Alejandro Lerroux (Partido 
Republicano Radical) y apoyado desde 
el parlamento por el derechista parti-
do católico de la CEDA (Confederación 
Española de Derechas Autónomas) que 
abolió o reformó algunas de las leyes 
emanadas durante el primer período de 
la República.
 Desde ese momento los 
distintos generales golpistas en sus 
demarcaciones empezaron a emitir 
bandos semejantes por lo que iban cer-
cenando y vaciando de contenido toda 
la legislación republicana e imponiendo, 
como única válida, la jurisdicción militar. 
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Así dejaban las manos libres a los mili-
tares para hacer lo que creyeran conve-
niente. 
 Al fracasar el golpe de estado 
los generales amotinados se vieron en 
la disyuntiva de rendirse, que suponía 
su fusilamiento, o iniciar una guerra ci-
vil con la que lograrían dos objetivos: el 
aplicar su pretendida limpieza y renova-
ción de España y la salvación de sus cue-
llos. Lógicamente eligieron la segunda. 
Con la mirada puesta en una guerra que 
podía ser larga pusieron sus mirar no en 
aniquilar a sus enemigos sino de doble-
garlos. Así desde primer momento ins-
tauraron un real régimen de terror. Las 
ejecuciones indiscriminadas filmadas 
y retransmitidas por radio de Queipo 
de Llano en Sevilla, no tenían otro fin 
que amedrentar a los opositores rojos 
y ablandar su resistencia. Ese verano 
del 36 y con una hiperactividad militar 
inusitada se utilizó el terror como arma. 
Por allí donde pasaban el ejército deja-
ba una estela de muertos políticamente 
contrarios, así como de pobres solda-
dos de reemplazo. 
 El enemigo no era considera-
do, en sentido estricto como prisionero 
de guerra ya que, para los confabula-
dos, no era un conflicto interno sino una 
“guerra de liberación” lo que se acome-
tía, por lo que no les era aplicable ningún 
tipo de convención.  Prisioneros fueron 
considerados los pertenecientes a los 
Batallones Internacionales. 6

 Los prisioneros eran metidos 
adonde se podía, en grandes edificios, 
cementerios, plazas de toros, campos 
de futbol, conventos… sin ninguna 
medida higiénica y dejándolos días 
sin comer ni beber por no contar con 
una estructura de mantenimiento de 
presos. La comida, cuando la había, se 
repartía como se alimenta al ganado, 
un camión o unos soldados a pie, iban 
lanzado mendrugos, patatas crudas o lo 
que fuera, para que cada uno cogiera lo 
que pudiera. A partir de 1937 ya empezó 
a instalarse campos de concentración 
más o menos estables. Y también el te-
rror llegaba a la retaguardia difundida 

por la misma propia radio y prensa re-
publicana. 
De momento, el 28 de septiembre de 
1936 el General Miguel Cabanellas (Jefe 
de la Junta de Defensa Nacional) firma 
el decreto nº 131 por el que se prohíben 
todos los partidos políticos y sindica-
tos obreros. El 1 de noviembre de 1936, 
Franco firma, ya investido como Jefe 
del Estado, el decreto por el que se de-
claran sin ningún valor todas las dispo-
siciones dictadas en posterioridad al 18 
de julio y que no emanaran de la Junta de 
Defensa Nacional. O sea, se carga toda 
la legislación republicana a partir de esa 
fecha.
El terror y la represión siempre se utili-
zó y su justificación vendría a posteriori 
con legislaciones parciales que empe-
zaron a publicarse en 1937 y que ten-
drían su expresión máxima con la Ley 
de Responsabilidades Políticas del 9 de 
febrero de 1939 y publicada el día 23 de 
mismo mes.
Esta ley, en su introducción ya culpa al 
bando republicano de todos los males y 
declara que los buenos, los salvadores, 
son los partidarios del Movimiento Na-
cional,  y dice: “Próxima la total libera-
ción de España, el Gobierno, consciente 
de los deberes de que incumben res-
pecto a la reconstrucción espiritual y 
material de nuestra España, considera 
llegado el momento de dictar una Ley 
de Responsabilidades Políticas, que 
sirvan para liquidar las culpas de este 
orden contraídas por quienes contribu-
yeron con actos u omisiones graves a 
forjar la subversión roja a mantenerla 
viva durante más de dos años y a en-
torpecer el triunfo, providencial e his-
tóricamente ineludible, del Movimiento 
Nacional…que borren sus yerros me-
diante el cumplimiento de sanciones 
justas y firme voluntad de no volver a 
extraviarse ,para que ambos puedan 
convivir dentro de una España grande 
y rindan a su servicio todos sus esfuer-
zos…”. 7

Pero el carácter punitivo de la ley con-
llevaba una carga de responsabilidad 
económica. Así lo recalca en su capítulo 

III en el que dice que “en toda condena 
se impondrá, necesariamente, sanción 
económica”. Posteriormente matiza 
que en consonancia con las posibili-
dades económicas del condenado y 
su familia ya que podía aplicarse a una 
persona fallecida, la viuda heredaba la 
multa impuesta. Pocas fueron las mul-
tas pagadas, se condonaban por años 
de prisión y rehabilitación, por lo que el 
13 de abril de 1945 se anuló esta ley. 8

Al aplicar responsabilidad política tanto 
a las personas físicas como jurídicas de 
sus actividades desde octubre de 1934  
hasta el 18 de junio de 1936 contribuye-
ron a culpabilizar al bando republicano 
de haber desencadenado la guerra civil, 
primero creando organismos que pro-
vocaron inestabilidad política y social 
con el nacimiento de la república y por 
otra parte,  por oponerse al Alzamiento 
Nacional del 18 de julio que traía el or-
den y la paz. O sea, los que se levantaron 
en armas, los que provocaron la guerra 
civil eran los buenos y los salvadores de 
España y, en cambio, los demócratas, 
los fieles al orden constitucional y de-
mócratas eran los rebeldes, los traido-
res y eran a los que había que juzgar y 
acabar. Era el mundo al revés. Esta sería 
la norma y la intención que guiaría la ac-
tuación de los Tribunales Militares que 
serían constituidos en todas las capita-
les y cabezas de partido.
La maquinaría de represión estaba ya 
preparada para cuando llegara el cer-
cano fin de la guerra. Esta ley de Res-
ponsabilidad política da la sensación de 
que era menos dura de lo esperado ya 
que, en ninguna parte, aparece la pena 
de muerte y las penas van desde los 6 
meses a 15 años. Parecía la aplicación 
jurídica del mensaje de Franco que pro-
clamaba que el que no tuviera las manos 
sucias de sangre que no le pasaría nada, 
realmente se promulgaba de cara a la 
galería, de cara a la opinión pública y 
pensando, más bien, en la de conseguir 
una favorable repercusión internacio-
nal.
Realmente cuando se implanta la ma-
quinaria judicial, esta se endurece más 
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de lo que preveía esta ley. Los tribuna-
les están compuestos exclusivamente 
por militares, así como los fiscales y 
también los son los que actúan como 
defensores. Se aplicará la pena de 
muerte constantemente.
Cuando se implantan los tribunales, Ley 
de Responsabilidades Políticas se utili-
zó como complementaria de la Justicia 
Militar que dictaba sentencias duras 
sentencias de acuerdo con el Código de 
Justicia Militar, endureciéndolas más 
todas con penas accesoria y sanciones 
económicas que contenía la Ley de Res-
ponsabilidades Políticas. Representaba 
el trasladar la violencia de la guerra a la 
posguerra.

2.- FIN DE LA GUERRA: Los soldados 
intentan regresar a casa

El 28 de marzo los nacionales entran en 
Madrid, pero el desmoronamiento de 
todos los frentes era real desde media-
dos de marzo, al desertar los soldados 
en masa, se estaban quedando todos los 
frentes despoblados de soldados.
Si todos temían el ser hechos prisione-
ros por los soldados nacionales, aún te-
nían más temor pensaban en la posibili-
dad de caer en manos de los moros o de 
los tercios de la Legión. Temor alentado 
durante toda la guerra por la propaganda 
nacional, por la propia prensa republica-
na y por los mismos comisarios políticos 
que exageraban lo que podían ocurrirles 
al llegar a las líneas enemigas si deserta-
ban, si se pasaban al otro bando.
  Este fue el caso de Enrique Es-
plugues Tormo, regresó a pie desde Po-
lán (Toledo), situado a más de 400 Kms 
de Albaida, donde estuvo destinado en 
una unidad de Sanidad. Se encontró en 
su vuelta, con multitud de soldados, 
como él, harapientos, barbudos po-
blando las carreteras y caminos, iban 
caminando y si algún camión militar que 
les dejaban subir un tramo mejor por-
que les acercaban un poco más a casa, 
comiendo lo que encontraban por el 
campo o lo que buenamente les daban 
por los pueblos o caseríos por los que 

pasaban. Lo que no les abandonaba era 
el temor de ser cogidos.
Lo mismo hicieron los soldados de CRIM 
nº 11 de Albaida, a principios de marzo el 
goteo de deserciones fue creciendo y al 
final solo quedó un oficial y unos pocos 
soldados para evitar, en lo posible, actos 
de sabotaje y rapiña.
Al final con lágrimas en sus ojos llegaba 
a su pueblo y se retornaban en llanto al 
acercase a su casa creyéndose ya segu-
ro. Pero no, tenía que pasar por el último 
trámite de presentarse en la Oficina de 
Recepción de Soldados sita, normal-
mente en el Ayuntamiento o dependía 
del auxiliar que lo recibía un funcionario 
o falangista que decidía que: si lo man-
daba tranquilo a su casa o lo pasaba a 
ser interrogado por algún elemento de 
Falange. 
Este fue el caso de Vicente Sempere 
Tormo “Melons” de Albaida, de la “quin-
ta del biberón” que aún no había cum-
plido los veinte años. Cuando acabó la 
guerra se presentó en dicha oficina que 
estaba situada en los bajos del Palacio 
y el recepcionista era Ismael Roses … 
seminarista que le habían encomenda-
do esa tarea pues era de los pocos que 
sabía escribir a máquina. Le dijo “Vicent 
vesten a casa que crec que no el moles-
taran, tu no has fet res”, Vicente temía 
represalias porque tenía un hermano 
que estaba en prisión, más tarde fue 
condenado a muerte en Juicio Sumarí-

simo. Al preguntarle si le torturaron los 
de la Falange dijo que no, que tan solo 
lo llamaron en dos ocasiones, le hicie-
ron preguntas sobre su hermano y no le 
llamaron más. 9 Otros no tuvieron tanta 
suerte y fueron remitidos al campo mili-
tar de Manuel que había sido convertido 
en campo provisional de prisioneros y 
de allí trasladados a Porta Celi.
Otros, en cambio, acabaron directamen-
te en el campo de concentración y así lo 
describe un oficial de Alcoy apresado en 
Benasal (Castellón) donde se presenta y 
al entrar en el pueblo se encuentra con 
que  “Las calles están llenas de soldados 
prisioneros que han caído en la bolsa; en 
sus caras se refleja el agotamiento fí-
sico y moral de tantos meses de lucha; 
unos, están contentos de ver que para 
ellos ha terminado la guerra; otros, 
piensan en lo que pasará de ahora en 
adelante; sus familiares han quedado al 
otro lado de las líneas y hasta el final de 
la contienda no sabrán nada de ellos…
Los soldados vencedores se dedicaban 
a saquear a todos los soldados ven-
cidos, relojes, plumas estilográficas, 
medallas, las sortijas, las carteras, y a 
los oficiales, además de todo eso, los 
correajes y las botas, si alguno las lle-
vaba.” 10

De allí los trasladaron en camiones a 
Alcañiz, pasando por Morella, y embar-
cándolos en un tren borreguero, los in-
ternaron en un campo a las afueras de 
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Zaragoza, compuesto por unos barra-
cones y una enorme planicie, cercado de 
alambres con centinelas en la parte ex-
terior que recorrían todo el perímetro. 
Cada mañana, después del desayuno, 
café con leche, empezaba la formación: 
Brazo en alto se les hacía cantar “El cara 
el sol”, el himno Requeté y etc… siempre 
con el brazo en alto en posición de firmes 
y con el estómago vacío y por las tarde 
tocaba la formación religiosa a  cargo 
de unas “damas” de la Acción Católica y 
de la Sección Femenina que  les enseña-
ban el himno de la Acción Católica, Ven 
Corazón Sagrado… así un día tras otro. 
Hasta que llegaron los interrogatorios y 
las palizas. Esa era la reeducación de los 
hombres, de los soldados.
Los avales al final llegaron y su destino 
cambio. Todos necesitaban avales para 
poder regresar a casa, lo cual, no asegu-
raba la tranquilidad porque podían ser 
enviados de nuevo a un campo de con-
centración.

CAMPOS DE CONCENTRACIÓN DE 
PRISIONEROS CON ALBAIDENSES
 
 Son abrumadoras las cifras 
de centros de internamiento existente 
en 1939 unos hablan de 108 los centros 
penitenciarios existentes, 11 a los que 
habría que añadir las Prisiones Milita-
res Provisionales que se establecieron 
en cada cabeza de partido de España 
que pudieron oscilar entre 451 y 480 
establecimientos más, sumándolos to-
dos serían unos 560 establecimientos 
penitenciarios. Otros concretan más y 
afirman que “Se han documentado 194 
campos de concentración, 217 batallo-
nes de trabajadores forzados, 87 ba-
tallones disciplinarios, dos batallones 
especiales”. 12

 Establecer la cifra de interna-
dos civiles, pero sobre todo soldados, en 
centros penitenciarios es complejo con-
cretar porque escapan a cualquier esta-
dística. Por ejemplo, no se sabe la cifra 
exacta de los 15 a 20.000 atrapados en 
el puerto de Alicante, cuántos de ellos 
fueron a parar al campo de prisioneros 

de Albatera, Porta-Celi, Benaguacil… 
Tampoco se tienen cifras de los campos 
más cercanos a nosotros como fueron 
los de Alcoy, Ontinyent. Tal vez porque 
se mantuvieron durante poco tiempo. 
Los soldados llegados a los pueblos de 
esta comarca, los que eran conceptua-
dos como poseedores de malos antece-
dentes, eran remitidos a Manuel, un an-
tiguo Campamento Militar reconvertido 
en Campo de Prisioneros.
 Por estos motivos las cifras 
de presos en ese primer año debieron 
oscilar la apabullante cifra de entre los 
270.719 presos en 1939 y los 233.373, en 
1940, según datos estadísticos oficiales, 
pero los que dan la mayoría de los es-
tudios recalcan que por los Campos de 
concentración pasaron entre 367.000 y 
500.000 de presos. Sea cual sea la cifra 
da escalofríos porque además muchos 
pasaron largo tiempo apresados en los 
famosos Batallones de trabajo.
 La gran diáspora de soldados 
esparcidos por toda España y la falta de 
documentación clasificada y abierta a la 
investigación hace que cada dato nuevo 
que aparezca sea una gran noticia porque 
abre facetas nuevas de lo horroroso que 
fue aquel período de nuestra historia. 
  Climent i Prats, J.M. nos da 
a conocer la existencia de un total de 
doce albaidenses en Batallones de Tra-
bajo o en Batallones Disciplinarios de 
Soldados trabajadores.13 Del estudio 
de la documentación existente en el 
Archivo Histórico Municipal de Albai-
da14  y por las aportaciones del Archivo 
de la Defensa de Guadalajara se ha po-
dido pasar a conocer, e identificar, de 
momento, el paso por tales unidades de 
castigo, un total de 46 soldados de Al-
baida entre 1939 y 1940.

CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE 
PRISIONEROS DE GUERRA DE POR-
TA-CELI 

 Es difícil determinar la can-
tidad de soldados de Albaida presos 
que fueron a parar a este macro cam-
po de prisioneros desde uno de abril 

hasta principio de 1940, fecha en la que 
Porta-Celi se transformó de Campo de 
Concentración en Prisión Militar. Te-
nía demasiados reclusos que cuidar y 
alimentar y como, desde mediados de 
mayo de 1939 se fueron recibiendo de 
los distintos pueblos los perceptivos 
avales, la Junta de Revisión de Penas, 
con una gran celeridad desacostumbra-
da fue dando la conformidad a los mis-
mos y concediendo la libertad condicio-
nal vigilada a todo el que podía.
 Las penalidades de los presos 
las padecían también la familia, al pasar 
a ser el centro de la preocupación de 
todos. La familia padecía desde pasar 
hambre, como el preso, pero tenía el 
trabajo añadido de conseguirlo, cuidar 
las tierras o trabajar e incluso mendigar 
caridad a familiares cercanos o amigos 
para, por lo menos, hacer llegar a sus 
familiares presos algo que les hiciera 
la vida un poco soportable: un poco de 
comida, ropa limpia y algún trozo del 
escaso jabón, entre otras cosas.  Mu-
chas mujeres padecían la vergonzante 
tarea de conseguir avales con lo que 
conseguir la libertad del ser querido. 
En bastantes casos, resultó tarea fácil 
para algunos, porque no se significaron 
en los acontecimientos de principio de 
julio a diciembre de 1936 y sus familias 
tenían un merecido reconocimiento, 
fuera cual fuera su estatus económico, 
y en otros casos, también, porque eran 
familias que trabajaban las tierras de 
un determinado señor y este necesita-
ba braceros para reactivar sus tierras 
abandonadas durante la guerra y ne-
cesitaba la libertad de su jornalero. Sin 
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embargo, para otros familiares resulta-
ba una tarea ardua, porque sus hombres 
presos, participaron activamente en los 
alborotos de julio, destrucción de las 
iglesias, ocupación de viviendas de los 
“señores” o se apropiaron de sus fincas.
 Una vez tenido los avales, se 
tardaban entre uno y tres meses en 
lograr la libertad. Cuando se observan 
plazos más dilatados, se puede deducir 
que les resultaba muy penoso conseguir 
el dichoso aval firmado como mínimo 
por dos personas de reconocido presti-
gio en el pueblo y, a su vez, refrendado 
por la Falange. El conseguir el aval su-
ponía la libertad, más pronto o un poco 
más tarde.
 De momento, se han podido 
descubrir e identificar a 40 soldados al-
baidenses que estuvieron en estos cam-
pos de concentración recién acabada la 
guerra. Cuando un prisionero era puesto 
en libertad se le daba un salvoconducto 
en el que se le indicaba que debería de 
presentarse en el ayuntamiento de su 
pueblo y a su vez, el alcalde debía de co-
municar a Porta-Celi dicha presentación.
 Esta leyenda encabezaba todas 
las relaciones a continuación reseñadas:
 Al Director del Campo de Con-
centración de Porta-Celi. Aviso de pre-
sentación de vecinos de esta, presenta-
dos ante esta Alcaldía.
 Estas son:
-1939-5-30-
-Bautista Beneyto Belda

-1939-5-31- 
 -Eduardo Nacher Blanquer
-José Mora Sanchis
-Juan Mora Ruiz
-José Marrahí Soler

-1939-6-6.
-Antonio Segrelles Soler
-Enrique Aragó Soler

1939-6-5 
-Vicente Tormo Mollá. Oficio del alcal-
de informando de este preso: “persona 
de izquierda, no obran cargo delictivo 
contra él, la situación familiar es extre-

madamente delicada, con cuatro hijos 
de corta edad y su mujer espera otro, 
debo manifestarle que toda la familia es 
de sentimientos católicos. Sería un con-
suelo para la esposa tenerlo entre los 
suyos” -Al Director del C.C. de Porta-Celi.

  -1939-6-8 y 9:
-Bautista Albert Marrahí
-Fernando Tormo Monzó

 -1939-6-10:
-Joaquín Ribas Tormo
-Ricardo Vañó Espí
-Pedro Roig Bodí 

 -1939-6-13:
-Vicente Esplugues Tormo
-Vicente Soler Bataller
-José Molina Company

 -1939-6-16:
-Facundo Albert Soler
-Salvador Tormo Tormo
-Enrique Tormo Penalba
-Edelmiro Pla Tormo
-Emilio Soler Guerola

-1939-7-7
-José Ruiz Albert 
-1939-7-14
-José Moscardó Marrahí  
-1939-7-16
-Manuel Soler Vila 
20-7-1930
-Manuel Gras Sempere-(Teniente) –     
Pasó a juicio Sumarísimo
 
-1939-7-22
-Antonio Sempere Tormo 
-Vicente Monzó Domínguez
-1939-7-27:
-Jaime Tormo Mira 
-1939-12-3 – 
-Francisco Bataller Ferri 15

-Francisco Company Pla
-Nacher Marrahí, Bautista

Sin fecha de regreso a casa
-Bataller Ferrándiz, Francisco
-Company Martínez, Bernardino
-Bautista Nacher Marrahí

BATALLONES DE TRABAJO

 En el caso de los Batallones de 
Trabajo toda la burocracia era mucho 
más complicada por estar dispersos 
por toda España. Todo dependía de la 
zona en los que habían sido hechos pri-
sioneros, además sufrían  traslados allá 
donde hacían falta, para alguna obra o 
tarea agrícola.
 Este trabajo era de semi-es-
clavitud los presos eran utilizados tanto 
en obra pública como en obras privadas, 
agricultura o minería prácticamente gra-
tis. Para que no fuera esclavitud total, y 
ante la escasez de trabajadores necesa-
rios para realizar obras públicas, activi-
dades industriales y tareas del campo 
en la que se necesitaba mano de obra in-
tensiva, El 28 de marzo de 1937, se apro-
bó el decreto 281 por el que se reconocía 
el derecho de trabajo remunerado como 
todos los españoles. Eran “alquilados” a 
obras públicas, a empresarios industria-
les, mineros y agrícolas., etc… Un gran 
número recaló en el Valle de los Caídos 
y en el Pantano de Contreras también 
trabajaron penados de Batallones.
 La valoración que se tenía de 
estos soldados en Batallones de Trabajo 
era denigrante como se desprende de 
una carta remitida al Alcalde de Albaida 
por el Comandante Jefe del Batallón de 
Trabajo nº 22 (Sabiñánigo-Huesca) fe-
chada el 22 de septiembre de 1939 que 
dice así: “…por el que solicita permiso 
para el individuo Miguel Ibáñez Micó 
tengo el honor de comunicar a Vd. que el 
citado individuo no es soldado sino tra-
bajador y por tal motivo según ordenes 
de la superioridad no puede ser concedi-
do permiso entretanto no modifiquen su 
condición…” Era la respuesta a la tradi-
cional carta que mandaba el alcalde a to-
das las unidades, donde había albaiden-
ses, para que se le concediera permiso 
para las Fiestas Patronales de octubre.
El decreto abría a los presos la posibili-
dad de trabajar como peones, actividad 
por la que cobrarían un jornal de 2 pese-
tas diarias. Pero tal salario tenía trampa, 
no era neto. Con él tenía que pagarse su 
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manutención (1,50 ptas. diarias) y el res-
to que le debían de pagar semanalmente, 
no siempre fue así, se le pagaba el 50% 
de 0’50 ptas y el resto al salir en libertad. 
Existía la salvedad de que en caso de te-
ner familia en zona nacional percibiría 2 
pesetas más para su mujer y 1 por cada 
hijo menor de quince años, con la opción 
de que cuando el prisionero desempeña-
ra un trabajo distinto al de peón le sería 
aumentado el jornal. 17   Esta forma de re-
tribuir se mantuvo en la posguerra. 
Del dudoso pago de esos haberes nos 
habla Rafael Nacher Farinós que con-
denado a seis años de prisión menor es 
trasladado, el 20 de enero de 1940, des-
de El Campo de Concentración de Por-
ta-Celi a la Colonia de trabajo que había 
en Dos Hermanas (Sevilla)
Y dice: “pasamos un tiempo en Alcanzar 
de San Juan y el 12 de abril de 1940 de 
allí nos llevaron a la Colonia de Trabajo 
que se llamaba “La Corchuela” de Sevilla 
a redimir pena. Ganábamos 4,20 ptas. “y 
pico y a veces pala”. Queriendo decir que 
a veces cobraban y otras no. 18

También se instauró la Rendición de pe-
nas por el Trabajo, se redimían dos días 
de condena por uno trabajado.

EN BATALLONES DE TRABAJO – 9 Re-
clusos
 
Se han podido localizar e identificar los 
siguientes:
-Tormo Sempere, Emilio.
-Miguel Ibáñez Micó (Aún permanecía el 
12 de diciembre de 1939 en el Batallón 
de Prisioneros Trabajadores nº22 – Sa-
biñánigo (Huesca). También estuvo en 
Biescas (Huesca).
-José Vicente Soler Planelles – 1942-6-
18 -Estaba en el Batallón Disciplinario 
de Soldados penados nº 92 -Los Are-
nales (Cáceres) Había pasado por el de 
LEZO (Guipúzcoa).
-Salvador Gómez Sánchez – - Campo de 
Concentración de los Arenales (Cáceres) 
1939-2-20 -Carta aval a su favor.
-Pastor Ureña, Manuel -Labrador – 
Campo de concentración de Deusto 
(Vizcaya)

Trasladado el 18 de diciembre de 1939 
al 166 Batallón de Trabajadores. 3ª Cía. 
– Villaverde Alto (Madrid)
-Seguí Bellver, Benjamín. Labrador (PC) 
-Miranda del Ebro Burgos.
-Segrelles Martínez, Ramón – Batallón 
Trabajadores nº2 – Madrid
-Tormo Sempere, Emilio – Batallón 
Trabajadores nº 17 Trasladado, el 18 de 
diciembre de 1939 – Parque de Ingenie-
ros- Compañía de Trabajadores en Ga-
llur (Zaragoza) (Se le concedió libertad 
condicional el 13-2-1940)
-Tormo Ferri, Vicente (18 de diciembre 
de 1939) – 115 Batallón de Trabajadores, 
5ª Compañía. Casa de Selva (Gerona)

BATALLONES DISCIPLINARIOS DE 
SOLDADOS TRABAJADORES ENTRE 
1939 Y 1940. 19 -6 Reclusos
A ellos iban destinados los clasificados 
como desafectos y tenían que repetir 
los tres años de servicio militar, los de 
Albaida fueron:

Cerdá Navarro, José  
Vitoria (Álava)     
 
 Ferri Martínez, Salvador  
1Erratn (Navarra)

Orduña Berenguer, Rafael  
117 Córdoba

Pont Vila, Bautista   
63 Mérida
  
Sanchis Company, Vicente  
Sarriá del Ter (Gerona)

Seguí Bellver, Benjamín  
63 Mérida y 3 Estepona (Málaga)

3 -INFORMES DE LA FALANGE ESPA-
ÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS JU-
VENTUDES DE OFENSIVA NACIONAL 
SINDICALISTA (FET y de las JONS) DE 
ALBAIDA

Cuando las fuerzas nacionales llegaron 
a Albaida, el SIM, el Servicio de Infor-
mación Militar ya tenía resuelto a quien 

utilizar para recabar información para 
el Juzgado Militar que se iba a implantar 
en Albaida como Cabeza de Partido que 
era. La FET de las JONS ya habían to-
mado las riendas de la ciudad y habían 
empezado a detener a personas, darles 
alguna paliza o rapar la cabellera de al-
gunas mujeres.
 Conocida la toma de Madrid 
por las tropas de Franco, los quintaco-
lumnistas de Franco, los Falangistas, 
los antiguos partidarios de partidos de 
derechas y los que estaban hartos de la 
guerra se echaron a la calle. Los Falan-
gistas salieron con multitud de bande-
ras roja gualda (amarillo) que con telas 
compradas en la tienda “Casa Chapi” ha-
bían estado confeccionando en secreto 
por las noches, esperando el triunfo del 
Movimiento Nacional.

l. 20 Con las tropas franquistas entraban 
en Valencia les seguían las Columnas de 
Orden y Policía de Ocupación, que ins-
tauraban las Comandancias Militares 
en cada cabeza de partido. La Orden 
General de la División del Cuerpo de 
Ejército de Galicia (5-4-1939). Dictaba 
las normas para clasificar a los solda-
dos presentados. Los cuales una vez 
clasificados, y a criterio de los falangis-
tas entrevistadores: los menos afectos 
eran remitidos al campo militar de Con-
centración de Manuel y los manifies-
tamente desafectos eran pasaban a la 
Prisión Provisional de Albaida. 21

De hecho, el primer informe lleva la fe-
cha de 31 de marzo de 1939 con el en-
cabezamiento siguiente: Informe de la 
Jefatura local de Albaida de falange 
Española Tradicionalista y de las JONS 
sobre Antonio Ferrandis Chafer (A) Ca-
simiro, hecha a las 2,19 h. de la madru-
gada del día 13 de marzo de 1939”. 22
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La declaración de este detenido ante el 
Juez Militar de Albaida se realiza el 3 de 
abril de 1939 quiere decir que el Cuerpo 
de Ejército de Galicia pasó, como más 
tardar,  entre 29 y el 1 de abril con el 
tiempo justo para que la Columna de Or-
den y Policía pudiera contactar con los 
quintacolumnistas, buscar acomodo e 
instalar la Comandancia Militar y al Juz-
gado Militar, el cual inicia sus activida-
des de manera inmediata, el 3 de abril. 23

Por todo ello, podemos deducir que 
sobre el 26 o 28 de marzo la Falange y 
de las JONS tomaron el control de la lo-
calidad y el 5 de abril de 1939 tomas en 
control de la ciudad: “en el local de la Fa-
lange Tradicionalista y de las JONS se 
constituyó la gestora y hallándose to-
dos conformes en desempeñar los car-
gos por que han sido designados…” Sus 
componentes eran: alcalde presidente: 
José Simó Tormo; Tenientes -Alcaldes: 
José Navarro Belda y Salvador Bar-
berá Penalba y Gestores los señores: 
Fernando Soler Pons, Antonio Navarro 
Bellver, José Valls Canet, Antonio Vila, 
Ramón Vives Ferrándiz, Agustín Pastor 
Tormo, José M.ª Cerdá Bas, José Tormo 
Bellver.  Y toman posesión del Ayunta-
miento celebrando una nueva sesión en 
el Salón de Plenos, nombrando una nue-
va Gestora.

INTERROGATORIOS 

 La represión ejercida por la 
Falange desde el primer momento fue 
muy dura, con paseos denigrantes por 
“el carrer Nou”, rapando las cabezas a 
las jóvenes y no tan jóvenes  más activas 
durante el comienzo de la guerra. Todas 
la actuaciones se centraron, sobre todo, 
en aquellos que tuvieron un protago-
nismo más preponderante desde el 18 
de julio hasta final de año, y en aquellos 
que también se metieron con gente de 
derechas haciéndoles barrer a les “se-
ñoretes” y a otras mujeres de menos 
alcurnia, sin importar la edad,  la plaza 
y algunas calles, y  tanto a ellas como 
a los hombres les obligaron a trabajar 
en el campo o sirviendo en el Comedor 

Social de menesterosos y refugiados, 
haciéndoles limpiar las cacerolas.
 También tuvieron especial vi-
rulencia las agresiones a aquellos que 
pertenecieron a los primeros comités 
y con los partidarios de partidos de 
izquierda con los que tuvieron varios 
enfrentamientos a puñetazos y a palos 
en la primavera del 36. Eran claramente 
acciones de venganza.
 Pero lo grave vino después, 
cuando empezaron a interrogar a per-
sonas. A unos como acusados por de-
litos y a otros como testigos de cargo. 
Para ambos hubo tortazos, palos, en fin, 
tortura pura y dura. Basta referenciar 
dos casos de testigos:
 Testimonio de Rafael Nacher 
Farinós – De Atzeneta de Albaida, que 
dice:” El día 16 de abril de 1939 me en-
cerraron en la casa “dels Sacaresos” 
desde allí me trasladaron al palacio de 
esta misma población. El 12 de mayo de 
dicho año nos llevaron a “la Torre” de Al-
baida donde nos hicieron el atestado y 
nos “arreglaron”. 24 La casa “Sacaresos” 
estaba situada en la calle S. Joan nº 30, 
hoy convertida en bar, popularmente 
conocido como “Pijo-Chan”. Allí les to-
maban una primera declaración de filia-
ción, etc. y de ahí pasaban al Palacio.
 Enrique Pla Tormo (“Enrique 
Brusa”) nacido en 1921 tenía 15 años 
cuando todos los sucesos de julio-agos-
to del 36. Era el hermano menor de José 
Pla Tormo, Alcalde de Albaida desde 
febrero de 1936 hasta octubre de ese 
año. Por lo tanto, protagonista principal 
de todos los acontecimientos de Albai-
da de esos días turbulentos. Enrique 
en abril de 1939 aún no había cumplido 
los 18 años. Un día, de buena mañana, 
lo fueron a buscar los falangistas a su 
casa (Ereta nº4) y a rrastras, empujo-
nes y golpes se lo llevaron a la famo-
sa Torre. Mientras sus padres fueron 
a buscar a Cándido Martínez Lloret, 
camisa Vieja de Falange y uno de los 
hombres fuertes de la misma para que 
intercediera por su hijo. Cándido a toda 
prisa se encaminó al lugar, donde ya es-
taban hinchando a golpes al muchacho, 

y les preguntó por qué había detenido 
a Enrique y estaban interrogándolo. Le 
contestaron para que les dijera donde 
estaba su hermano o en qué lugar había 
escondido las alhajas y Corona de la Vir-
gen. Les ordenó que soltaran enseguida 
al muchacho porque en el treinta y seis 
era un niño y su hermano no le iba a decir 
ni enseñar cosas comprometedoras. Lo 
soltaron enseguida.25

 Llegaron los militares, se es-
tableció en Albaida la Comandancia 
Militar en la parte baja del Palacio y la 
compañía de soldados en el grupo esco-
lar Elías Tormo desde primeros de abril. 
Como se preveía que la estancia de sol-
dados iba para largo, el Ayuntamiento 
decidió “construir un cobertizo en la 
parte lateral derecha del exconvento de 
Capuchinos, recayente a la vía pública 
para dedicarlo a cocinas militares”. 26 
En el lugar donde, los primeros días de 
abril, se detenía a la gente mientras va-
ciaban el Palacio de las pertenencias del 
CRIM 11 y lo limpiaban.
 Aunque la Falange mantenía 
emitiendo informes y certificando ava-
les, los interrogatorios pasaron a ser 
competencia de la guardia Civil que 
siempre los elaboraba a requerimiento 
del Juez Militar. El Ayuntamiento en se-
sión de pleno del once de julio de 1939, 
acuerda habilitar “la Torre” como Cuar-
tel de la guardia Civil mientras se rea-
lizan las reparaciones de acondiciona-
miento del antiguo cuartel de la Guardia 
Civil (Plaza del Convento) que, durante 
la Guerra Civil, fue ocupado por familias 
de refugiados.27

 La Torre o Laberinto era una 
finca veraniega, con un hermoso jardín, 
que estaba situada a la salida de Beni-
soda a mano izquierda en dirección de 
Albaida. Dos imponentes cipreses y una 
columna en el suelo y otra en pie son los 
únicos vestigios que quedan de su entra-
da y de la finca. La estrechez del paso es 
debida a que era la medida del ancho de 
un carro o calesa de tracción animal.
  Pero la violencia y la tortura 
continuó con la Guardia Civil y así nos lo 
manifiesta Vicente Altabert Calabuig, 
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Maestro de Benissoda, activo militan-
te de Izquierda republicana, muy eficaz 
consiguiendo víveres para las columnas 
de milicianos durante los primeros días 
de la guerra y más tarde convertido en 
Teniente de Intendencia. Fue acusado 
de todo lo imaginable y fusilado en Pa-
terna. Que nos cuenta:
“Declaración espontanea ante el Tribu-
nal de Albaida el 25-7-1939- “El día 19 de 
junio pasado (1939), se me llevó a la fin-
ca llamada “Torreta” o “Laberinto”, casa 
cuartel de la Guardia Civil, para hacer-
me el llamado “atestado”. Consistió 
éste en una serie de preguntas sobre 
supuestos delitos por mí cometidos, 
que no hubo más remedio que firmar 
el haberlos cometido, porque molido 
a palos y después de perder dos veces 
el sentido, me convencí de esta terrible 
verdad: de que era preferible cualquier 
pena, por grave que fuese, a quedar 
muerto a palos como vulgar perro.” 28

INFORMES DE LA FALANGE: 
 Aunque estuvieran ya insta-
lados en Albaida el Juzgado Militar y la 
Comandancia, su poder era omnímodo. 
Su informe o autorización era necesario 
para todo: para conseguir un salvocon-
ducto, una cartilla de racionamiento 
o pedir la prorroga militar para seguir 
unos estudios… pero también era per-

ceptivo el informe de la Falange para 
depurar a los funcionarios o contratar a 
nuevos. El alcalde temía su reprobación 
y que informaran al Gobernador Civil 
y este le sancionara. El poder de la Fa-
lange era tal que el 12 de junio de 1939, 
el Jefe de la Falange, dirige un oficio al 
Ayuntamiento señalando que debían de 
ser cumplimentadas obligatoriamente 
las fichas que habían sido entregadas a 
los concejales para ser dados de alta el 
Falange. 29  Miedo para todos.
Los interrogatorios corrían a cargo de 
la JEFATURA DE ORDEN PÚBLICO de 
la Falange, firmaba del Delegado de 
Información, junto al declarante y prác-
ticamente la totalidad de informes que 
se mandaban al Juzgado Militar eran 
encabezadas con la siguiente leyenda: 
“Adjunto tengo el honor de remitir a V.S. 
las declaraciones que espontáneamen-
te me han sido facilitadas por…” 
Informes que la Falange que extendie-
ron los dos Delegados de Información: 
Francisco Giner Porta, desde abril a julio 
de 1939, y Baltasar Monzó desde agos-
to y 1940. A partir de 1941 los informes 
los realiza el Alcalde y de la Guardia Ci-
vil a requerimiento del Juez Militar.

Así se dice: Políticamente era muy rojo, 
era propenso a la bebida, con frecuencia 
se emborrachaba, se aprovechaba y se 
daba buenas comilonas, se le oyó decir 
de los patronos: “No debía quedar nin-
guno que llevase ese nombre”, era parti-
cipe de todos los desmanes y atropellos 
que se cometieron y etc.
Pero también hay acusaciones de deli-
tos: Intervino en la destrucción y quema 
de imágenes de las Iglesias, escopetero 
intervino en el robo y saqueo de casas, 
actuó en la detención de personas de 
derechas, estuvo en Atzeneta con el co-
che que llevaba a los asesinos en la no-
che que asesinaron al Cura D. Juan Tor-
mo Tormo. Participó en el asesinato del 
sacerdote de Ibi y un joven de Bañeres. 
Directa o indirectamente participó en la 
excarcelación, traslado y asesinato de 
José Bono y Adolfo Pastor de Albaida.
 Hay informes exculpatorios 
y positivos: Pertenecía al Partido so-
cialista, pero no se significó en nada. 
Hasta la hora presente no hay ninguna 
acusación contra él, y no se le ha podido 
averiguar nada que le perjudique, o el 
de Antonio Soler Albert quien necesito 
informe de Falange para recibir consul-
ta en el Hospital Psiquiátrico de Jesús 
de Valencia al retornar del campo de 
concentración francés. y decía: -Hijo de 
Pepe Cordero. Se trata de un joven de 
inmejorables antecedentes familiares. 
No se le conoce actuación alguna que le 
perjudique en su ingreso en las filas ro-
jas cuando le toco la quinta.”. Otro dice: 
se dedicó a pegar carteles de cine y de 
propaganda política por el jornal.
 Otros no son ni positivos ni ne-
gativos nadan entre dos aguas. Muchos 
suenan a propósito como ambiguos y un 
tanto exculpatorios: Era muy rojo pero 
buena persona, era de CNT participó 
en esos actos, pero lo hizo para ganar-
se el jornal. El 30 de julio de 1939 en un 
informe se dice: Vicente Sisternes Vidal 
(Vigilante Nocturno) - “fue de partido 
de izquierda, pero se supone no fuera 
con gran cariño puesto que se trata de 
un individuo de pocas luces y solo para 
justificar el jornal y su medio de vida.

Lo que queda de la entrada a la Finca de la “to-
rre” o Laberinto. En 1939 sede del Cuartel de la 
Guardia Civil y lugar de los interrogatorios.

TEXTO DE LOS INFORMES
 Con el fin de mostrar la vileza 
del informado se recurre a una variada 
cantidad de expresiones en consonan-
cia con su maldad y con su participación 
en hechos delictivos de cualquier tipo. 
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 Son menos duros e incisivos 
los que se van emitiendo a partir de 
agosto de 1939 y firmados por Baltasar 
Monzó. Fueron los más duros los firma-
dos por Francisco Giner Porta tal vez 
porque se referían, la mayoría a gente 
que participó en los hechos del principio 
de la guerra. Y, además, a partir de me-
diados de 1939, por una parte, los más 
radicales estaban ya todos clasificado 
y los que iban saliendo eran gente que 
había sido menos conflictiva.

RESUMEN DE INFORMES EMITIDOS 30

 Desde marzo de 1939 hasta 
1944 se conservan un total de 208 infor-
mes de Falange repartidos anualmente 
de la manera siguiente: 
 El año 1939 (desde abril-31 di-
ciembre) 
Se localizan..... 99
1940........ ............56
1941-1943...........53
Total....................208

negativo para para un maestro. Los Far-
macéuticos también necesitaban justi-
ficar su buena conducta y el caso más 
curioso, por inesperado es el informe 
positivo de 9 trabajadoras de la fábrica 
de tejidos de Cándido Penalba Moren-
cos, que dice:
Todas sin distinción se han portado 
bien en la fábrica según informan otras 
compañeras de trabajo que merecen 
absoluto crédito.
Todas pertenecen a familias de izquier-
da, pero no en nada se han distinguido 
durante la dominación marxista.
En el aspecto social todas han pertene-
cido a UGT
En el aspecto religioso, han practicado 
como todas, la acción católica.
 De su conducta personal y 
familiar nada puede decirse que son to-
das hijas de familia y nada se sabe que 
les perjudique
 Albaida a 13 de noviembre de 
1939 – Año de la Victoria
 El Delegado de información – 
Baltasar Monzó
 Copia de los informes más du-
ros se conservan pocos, tal vez de los 
personajes más significativos, el resto 
y toda la información comprometedora, 
se dice, que fue quemada en 1975, mu-
riendo Franco, por si venían los “rojos” y 
se vengaban.

AVALES 31 - 1939

 Hay una buena cantidad de 
ellos.  Todos tienen un texto semblante.
Los hay que utilizan un modelo estándar 
impreso que lleva el título en letra gran-
de: GARANTIA.
El texto más habitual dice: Fulanito de 
tal con residencia en esta antes del Glo-
rioso Alzamiento nacional, no conocien-
do dato alguno que le perjudique (o y no 
tuvo ninguna actuación durante el pe-
ríodo Rojo) y siendo por ello conceptua-
do como afecto al Glorioso Movimiento 
Nacional Sindicalista.
 Para que lo haga constar don-
de le convenga y a petición del interesa-
do

Lleva la firma de dos avalistas, normal-
mente personas de prestigio.
Y la firma de estos son confirmadas por 
el Delegado de Información de la Falan-
ge: como “auténticas y da fe que son de 
personas completamente afectas a la 
Causa Nacional Sindicalista”
Otros añaden, para darle más contun-
dencia: “tanto como él como sus padres 
y hermanos son fervientes católicos”

5.- PRISIÓN PROVISIONAL MILITAR 
DE ALBAIDA, JUZGADO Y COMAN-
DANCIA MILITAR 
 
 El Palacio de los Milá i Aragó 
de Albaida que junto la Iglesia y la pla-
za de la Vila (Pintor Segrelles) ocupa 
un sitio estratégico siempre valorado 
por los militares de todas las épocas. 
Lo ocuparon, tropas durante la Guerra 
de Sucesión (1701-173), durante la Gue-
rra de la Independencia, lo ocuparon en 
1812-13.  Desde 1918 el Palacio acogió a 
la entidad Benéfico-Educadora llamada 
“La Dominical”, su misión era el educar e 
instruir a las jóvenes y enseñarles “las 
verdades de nuestra santa religión” y 
enseñarles tareas útiles para la vida 
como eran bordar, coser y leer. En 1928 
“la Dominical” adquiere el Palacio por 
15.000 ptas. Aproximadamente en 1930 
sumó otra función la de Casa de Ejerci-
cios Espirituales construyéndose las 
habitaciones del nivel superior.
    En 1936 en él se instaló el 
Comité Ejecutivo Popular y también se 
trasladó a él, la prisión del juzgado Ins-
trucción de Albaida, porque en aquel 
local  no cabían ya la gran cantidad de 
personas de derechas que tenían ence-
rradas acusadas de quintacolumnistas. 
En 1938, huyendo de los bombardeos, en 
él se instala el CRIM nº 11 (Centro de Re-
clutamiento, Instrucción y Movilización) 
de Valencia y, en 1939, acabada la Gue-
rra Civil en él se instaló la Comandancia 
Militar, el Juzgado Militar y la Prisión 
Provisional Militar, donde encerraron a 
los que tuvieron un cierto protagonismo 
durante el período comprendido entre 
febrero de 1936 y 1939.  

 Los de 1939 y parte de 1940 
son de la Falange. Algunos informes de 
1940 y en la totalidad de los años 1941 a 
1944, el Auditor de Valencia y el Tribunal 
de Játiva, ya los piden los informes al Al-
calde o a la Guardia Civil
 Del total solo poco más de 
veinte son positivos. El resto son ne-
gativos para los informados de los que 
dependió su condena.
 Se emitieron informes la ma-
yoría positivos:  Para ferroviarios, 12; 
Uno positivo para una maestra y uno 
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 Cumpliendo su función desde 
mediados de abril de 1939 de Cárcel 
Provisional hasta el 31 de diciembre, 
ya que la Prisión y el Juzgado Militar 
fueron trasladado a Játiva escalonada-
mente durante el mes de enero de 1940. 
Instalándose en un gran caserón que 
estaba situado en la Plaza de la Bassa, 
en el enclave donde hoy está ubicado el 
Centro de Especialidades “El Españole-
to”. 32

SUS DIMENSIONES Y ESTANCIAS
 Su gran mole tiene un total de 
más de 4000 m2 construidos, distribui-
dos en cuatro niveles. El número total 
de dependencias es de 95. Distribuidos 
de diferentes maneras. Incluía un total 
de 5 viviendas que se alquilaban, y una 
vivienda principal.33

 Todo el Palacio estaba ocupa-
do por las dependencias del Juzgado y 
la Comandancia Militar. La Prisión Pro-
visional ocupaba toda una planta, la últi-
ma.
 En el nivel dos: (Planta noble) 
Se situaba toda la gestión del Juzgado, 
oficinas de administrativos, salón don-
de tenía su despacho el Juez y salón 
donde se realizaban, por parte del juez, 
las Sesiones Indagatorias de testigos y 
acusados. En el Salón del trono, tenían 
lugar las audiencias de los Juicios Su-
marísimos de urgencia..

En esta planta también se instalada una 
amplia cocina y un gran comedor. Dos 
cuartos de aseo y siete estancias más. 
Como en todas las plantas hay multitud 
de armarios y recovecos.
En la planta Cero y la planta del entre-
suelo existían más de 10 locales, algu-
nos de los cuales fueron compartimen-
tados y transformados en viviendas.

PRISIÓN PROVISIONAL
 En todas las poblaciones ca-
bezas de partido Judicial y Comarcal 
de España, se iban instalando coman-
dancias militares y Juzgados Militares, 
al ritmo que iban siendo “liberadas”. Su 
misión era de delimitar responsabilida-
des de todos los habitantes de la co-
marca que se “habían adherido o habían 
auxiliado la rebelión”. Este sin sentido 
provocó todo el mal y represión antes 
señalada.
 A finales de marzo del 39, los 
falangistas empezaron a encerrar a 
personas, En un principio, en la pequeña 
cárcel del juzgado de 1ª Instancia de Al-
baida que se situaba en la parte izquier-
da del actual mercado municipal, en el 
lugar que ocupan hoy las pescaderías 
y su patio posterior. Esta cárcel pronto 
resultó pequeña y se recurrió a trasla-
darlos a unos locales y cuadras del con-
tiguos al antiguo Cuartel de la Guardia 
Civil, situados al lado del exconvento de 

capuchinos que dan a la calle, con sue-
lo terrero y paredes sin ningún tipo de 
condiciones. Todos los presos de esos 
primeros días eran fundamentalmente 
de Albaida, pero poco a poco fueron lle-
gando de otras poblaciones del distrito. 
Comían pan, alguna lata de atún y lo que 
diariamente les llevaban sus familiares, 
y así durante todos los días que perma-
necieron allí.
 Aproximadamente entre el 10 
al 15 de abril la totalidad de los presos 
fueron trasladados al Palacio. Una vez 
efectuada la limpieza de los restos que 
habían dejado los soldados del CRIM nº 
11 que estuvieron alojados allí
 La prisión, estaba situada en 
el cuarto nivel, el superior, situado bajo 
el tejado. Contaba con 10 habitaciones 
dobles de varios tamaños que medían, 
aproximadamente desde 2,70x4.20 a 
3,20x2,70 y 32 habitaciones individua-
les de 2,10x2,20. Cinco dependencias 
grandes, un gran trastero en la Torre 
de Poniente y 3 lavabos. A todas luces 
insuficiente para albergar entre 320 a 
450 personas.
Parece ser que las cocinas de la prisión 
estaban situadas en un local en el se-
gundo nivel, con acceso directo al jardín. 
Y por él debían de entrar las provisiones 
y leña para la cocina.
Los presos podían lavarse y lavar sus 
ropas en la balsa-fregadero, existente 
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en el jardín y que estaba adosado a las 
paredes de la capilla de la Virgen. El pa-
lacio, en este nivel del jardín, tenía una 
conexión de agua continua que le venía 
desde la fuente de la plaza que realmen-
te actuaba como sifón, de ahí su altura. 
El Palacio tenía también servicio de 
agua potable.
Teniendo en cuenta que esta Prisión 
era dependiente del sistema carcelario 
nacional y directamente de la Prisión 
Celular de Valencia que era la que apor-
taba los fondos, se puede saber mes a 
mes una cantidad muy aproximada de 
reclusos que hubo. 
Es aproximado porque la aportación 
inicial era de 1,10 ptas. por recluso y a 
partir de diciembre se incrementó a 
1,40 ptas, pero no están cuantificados 
la cantidad de rebajados había que solo 
tomaban una comida (la otra comida la 
llevaban los familiares). Por estos reba-
jados de comida, la Prisión recibía, des-
de julio-agosto a noviembre, tan solo 
0,55 ptas. y, desde diciembre se aumen-
tó a 0,70 ptas. No debían de ser muchos 
ya que las distancias era un obstáculo, 
con relativa facilidad podían hacerlo los 
familiares de los presos de Albaida, Be-
nissoda, Palomar o Atzeneta.
Por lo tanto, estos debieron ser los pre-
sos mes a mes:
Agosto …249  
Septiembre…418 
Octubre...343 
Noviembre…338 (El Jefe de la prisión 
comunica que quedan 323 detenidos)
Diciembre: 288 
Enero…249 
 No se puede saber el número 
de reclusos que había de cada pueblo, al 
no disponer de una lista nominal de los 
mismos.
 El movimiento de salida y en-
trada de prisioneros era continuo. Así, 
El 7 de noviembre un detenido es tras-
ladado a Lorca (Murcia), el 8 del mismo 
mes es ingresado en la Prisión el deteni-
do de Montaverner: José Martínez Ale-
many, y el 16 de noviembre es puesto en 
libertad el detenido vecino de la Pobla 
del Duc, Hipólito Francés Machirant.

 También empiezan a ser fre-
cuentes los traslados de detenidos 
con la instrucción de sus casos muy 
adelantados y sobre los que, presumi-
blemente, caerán condenas de prisión 
o muerte. Por ejemplo, es trasladado a 
Valencia Vicente Altabert Calatayud y 
el 9 de diciembre son trasladados: Tres 
a San Miguel de los Reyes y uno a la Pri-
sión Celular. 

GESTION DE LA PRISION Y SU FINAN-
CIACIÓN
 Mediante un oficio fechado el 
10 de julio de 1939, el Juez Militar apre-
mia al alcalde a que busque un Jefe de 
Prisión y a un administrativo para que se 
hagan cargo del régimen interior y de la 
administración de esta. Tarea que, has-
ta ese momento, había hecho el oficial 
de guardia del día, con escasa eficacia 
ya que tenía que ocuparse de las tareas 
militares. Y ordena que se practiquen, 
en el Palacio, las obras necesarias e in-
dispensable para la seguridad e higiene 
de los allí detenidos. 34

 La custodia de los presos co-
rrió a cargo de la Comandancia Militar 
durante todo el período que estuvo la 
cárcel en Albaida. Tuvo una compañía 
del ejército acuartelada en el Grupo Es-
colar Elías Tormo y desde allí se despla-
zaban para hacer el relevo de guardias.
 En la Prisión Provisional, en un 
principio, el ejército se ocupaba tanto 
del régimen interior de la misma, como 
de facilitar la comida a los presos y de 
su custodia, pero el “día 14 de julio de 
1939, el Teniente encargado del sumi-
nistro de los presos comunica al alcalde 
su cese como encargado de las mismas 
y ruega al Ayuntamiento que desde esa 
fecha se haga cargo de la manutención 
de los presos”. 35

 Desde ese momento el Ayun-
tamiento se debía de ocupar de la ges-
tión de la prisión, busca un Director para 
la Cárcel y un ordenanza-administrador, 
fue nombrado Francisco Ridaura Soler 
que recibía una paga de 125 Ptas. men-
suales, para que se hicieran cargo de la 
prisión. Al mismo tiempo se pide al Jefe 

de Intendencia del batallón nº 201 de 
Alcira les facilite las raciones del ejérci-
to, necesarias para todos los presos, al 
precio de1,10 ptas. Desde ese momento 
el Ayuntamiento tiene que buscar avi-
tuallamiento para poder alimentar a los 
presos.
 Una vez encontrado Jefe de 
la Cárcel se le asignó un salario de 250 
ptas. mensuales.
 Acordada la financiación con 
la Prisión Celular de Valencia, se recibe 
con mucha irregularidad las cantidades 
pactadas. Era tanto el retraso en las 
entregas que era frecuente la reclama-
ción del alcalde o el tener que ir adrede 
a Valencia a recogerla. Mes a mes las 
cantidades asignadas por presos son 
las siguientes: En agosto 8.473 ptas; en 
septiembre 13,779; octubre 11,686; no-
viembre 11,176; diciembre 9,834 y enero 
de 1940, 8.223 ptas. Son cantidades in-
dicativas de la cantidad decreciente de 
presos que quedaban. En Total: 63.171 
ptas. También se consiguen ingresos 
extras con la reventa de algunos sumi-
nistros.
 Siempre tenía que adelantar 
el dinero el Ayuntamiento para hacer 
frente los pagos que tenía que hacer la 
Prisión ya que el resto de los pueblos de-
moraban en demasía sus aportaciones.
 El total de ingresos has-
ta principio de enero de 1940 fue de 
63,881,10 ptas. y los gastos ascendieron 
a 46.649,67 ptas. Por lo tanto, hubo un 
superávit de 17.231,43 ptas.
Este superávit, no se ingresó en la con-
tabilidad del ayuntamiento, sino que 
se gastó directamente en obras que 
se realizaron en el pueblo cargando, su 
coste, en esta cuenta. 36

 El último jefe de la Cárcel Pro-
visional de Albaida fue Francisco de la 
Serna Para, antiguo militar, su salario en 
el mes de diciembre fue de 250 ptas.

RÉGIMEN DE VIDA Y SU COMIDA

-Régimen diario de vida en la prisión:
 Las prisiones las gestionaban 
y custodiaban militares, por lo tanto, 
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mantenían el mismo esquema de hora-
rio de un cuartel trasplantado a estas 
cárceles.
 Al ser una prisión el procedi-
miento de admisión era el habitual: Re-
llenar ficha con los datos personales, 
cacheo, sustracción (lo más frecuente) 
o no de objetos personas a capricho de 
los soldados, desinfección y conducción 
a la celda correspondiente.
 El horario era siempre el mis-
mo: Diana a la siete de la mañana, el re-
cluso debía de recoger su manta y peta-
te, (bolsa o paquete que hacía las veces 
de almohada), se desfilaba para recoger 
el desayuno consistente en un café 
aguado en él se podía mojar pan, el que 
lo tuviera.  Luego había que formar para 
ser contados y todos al patio-jardín, no 
importaba las condiciones climatológi-
cas. Allí les hacían cantar el Cara el Sol 
y el Otamendi, con los consiguientes 
gritos de ¡Arriba España! y ¡Viva Franco!
 Acabado el adoctrinamiento 
se estaba paseando por el patio. Para 
estar ocupados muchos ansiaban un 
destino, desde acarrear agua, limpieza, 
ayudar en la cocina.
 Después de comer, de vuelta 
al patio. Volvían los cánticos y el adoc-
trinamiento. Pasear por el patio. Cenar 
y una vez acabada cada uno a su celda. 37

 Esta monotonía se alteraba 
cuando alguno era llamado por su nom-
bre y conducido hacia la salida. Todos 
pensaban en lo mismo: O va a pasar por 
el interrogatorio o a juicio o lo van a fu-
silar. Y, con la cabeza la cabeza cacha, 
rumiaban: ¿Seré yo el próximo? 
 Las visitas solo se permitían 
una vez por semana y el día ya marcado 
y haciendo cola, todos no se podían ver 
a la vez.
 La dureza y disciplina no esta-
ba encaminada a redimir y reintegrar a 
los descarriados, como proclamaba el 
régimen, en realidad de lo se que tra-
taba era tenerlos juntos, castigados, 
mantenerlos apartados y controlados, 
no ponían especial atención a su salubri-
dad, importaba solo mantenerlos vivos 
para que las cifras de víctimas no se dis-

parasen ni los ciudadanos ni los familia-
res se hartaran del nuevo régimen  que 
les prometió de todo.
 
-Las comidas:
 El menú durante todo el año 
se compuso de lo mismo. La base fun-
damental de la comida lo constituían 
las latas compradas al ejército: latas 
de atún, de carne, botes de raciones de 
campaña en frio, Su utilización se in-
crementó sobre todo desde el mes de 
septiembre hasta final de año, las racio-
nes en frio constituían prácticamente el 
80% de lo que comían los reclusos.
 Durante los meses de julio y 
agosto se nota, por las compras un inte-
rés de elaborar comidas un tanto varia-
das. La base fundamental era el pesca-
do, sobre todo las sardinas y en alguna 
ocasión bacalao que eran los más bara-
tos. El mayor exponente de su utiliza-
ción, lo marca el 16 de agosto, Manuel 
Ibáñez Bataller “Menuto”, suministró 
11.040 sardinas al precio de 0,075 ptas 
(Sumaban 828 ptas.) De dos a tres ve-
ces por semana se servía pescado. Car-
ne solo se compran dos veces en todo 
el mes y cantidades pequeñas. El 17 de 
julio, 30 Kg., el día 26 del mismo mes 20 
Kg., son cantidades que solo sirven para 
dar un poco de sabor, no para alimentar 
a 300 personas. Los guisos son a base 
de patatas y un poco de verduras, lente-
jas, guisantes. El pan solo se efectuaba 
una compra una vez por semana. 
 Se padecía hambre, indiscuti-
blemente. Esta se paliaba cuando llega-
ba el paquete de la familia, que tampoco 
estaba sobrada. El paquete se dejaba 
abierto para su revisión en el cuerpo 
de guardia y algún interno lo llevaba al 
interesado. Los rebajados de comida 
recibían la comida del mediodía todos 
los días o una vez por semana.

ENFERMEDADES Y MUERTES
 La alimentación, más que de-
ficiente, debió de ser poco apetecible 
y con ausencia total de fruta, solo con-
taba con las imprescindibles verduras 
para dar gusto a la comida. Con comida 

de tan poca calidad y cantidad, solo po-
día producir anemias en la mayoría de 
los presos que solo se superaban por el 
aporte vitamínico y proteico de la comi-
da que les traían los familiares.
 El 13 de julio de 1939 se reci-
bieron vacunas antitíficas y antivarió-
licas para vacunar a todos los presos, 
pero no se puede aplicar porque no se 
dispone de leche para los vacunados. 
También se prohibieron las visitas de 
los que no dispusieran el certificado de 
vacunación para así evitar contagios.
 Una factura del Farmacéuti-
co de Albaida, Santiago Soler Moltó, 
de sus entregas de medicamentos a la 
prisión durante el período comprendido 
entre los meses de agosto y principio de 
septiembre, habla por sí sola del estado 
de los reclusos:
 La primera quincena de agos-
to se entrega principalmente: Alcohol, 
gasa, tintura yodo, compresas y bicar-
bonato. Un tubo de cafiaspirina, un tubo 
de metadiemil (medicamento utilizado 
para reducir las secuelas de los trauma-
tismos craneales, trastornos circulato-
rios cerebrales, vértigo).
 Hay entregas continuadas de 
1 litro de líquido antisárnico, los días 19, 
21 y el 30 de agosto y también los días 
11, 19 y 30 de septiembre. Entregas in-
dicativas de la existencia de casos de 
sarna, epidemia habitual en sitios cerra-
dos, con falta de higiene y que se propa-
ga por contacto cercano, es retrato de 
todas las características de la vida en 
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esta prisión y además síntoma de falta 
total de higiene y limpieza porque está 
enfermedad está producida por un di-
minuto ácaro que se mete bajo la piel. 
Todas esas entregas van acompañadas 
de cantidades importantes de gasas, 
algodón, compresas (botes grandes), 
vendas, agua oxigenada, tintura yodo y 
alcohol. También entrega varios tubos 
de Subnitrato de Bismuto que está in-
dicado en el tratamiento de trastornos 
digestivos, especialmente diarrea.

MUERTES
 En el libro de defunciones de 
1936-1943 del Archivo del Juzgado Mu-
nicipal de Albaida, hay registradas va-
rias:
 -El 25 de mayo de 1939 – 
FRANCISCO QUILIS ARGENTE – de 
Otos y según el Juzgado Militar – (Au-
ditoria de guerra de Ejército de ocupa-
ción). Muere en el Hospital Enfermería. 
Causa de la muerte: Neumonía grave. 
Acompaña certificado médico.
-10 de octubre de 1939 – FRANCISCO 
LLORET SOLER – 38 AÑOS. Labrador, 
soltero. Vecino de Benisoda - Falleció 
a las 20 horas. A unos ocho metros de 
distancia de la puerta falsa de la prisión 
se produjo su muerte por trauma en el 
cerebelo bulbar por herida de arma de 
fuego (oficios del Juzgado Militar de nº 
4 y 9 del 10/39). 
 Esta muerte fue comunicada al 
Gobernador Civil el 20 del mismo mes.
 -El 8 de noviembre 1939 – 
JUAN PÉREZ TORRES – De 35 años.  
Natural de Alcalá del Júcar (Albacete) 
Vecino de Bélgida. Era secretario del 
Ayuntamiento de Bélgida. Falleció a las 
13’30 horas. Causa de la muerte trauma-
tismo cerebral por arma de fuego, su 
cadáver recibió sepultura en este ce-
menterio. (Informe del Jefe de la prisión: 
“…fue muerto instantáneamente por 
disparo de fusil del centinela instalado 
en el callejón sito a la izquierda de la 
puerta principal de esta Prisión. Firma: 
Francisco de la Serna).
 Por supuesto, por no corres-
ponder al tema tratado, no incluimos a 

los 19 vecinos de varios pueblos de este 
distrito que fueron fusilados los días 10 
y 16 de junio. 
 
6. – JUZGADO MILITAR Y COMANDAN-
CIA

COMANDANCIA MILITAR
 El alcalde, con el oficio del 
10 de agosto de 1939, comunica la Co-
mandante Militar de la plaza que: An-
tes del Glorioso Movimiento Nacional 
no existía instalaciones ni acuartela-
mientos militares en la plaza. Duran-
te el dominio rojo no se construyeron 
acuartelamientos. Durante el dominio 
rojo se habilitaron como tales todas las 
iglesias, entidades musicales, salones 
de espectáculos, escuelas nacionales 
y habitaciones particulares y el Palacio 
Marquesal.

o de particulares, pagar la gasolina, el 
aceite y el salario del conductor, si el 
coche era particular, para transportar a 
militares, jueces y prisioneros desde y a 
distintos pueblos de la comarca y tam-
bién a Játiva o a Valencia.
 Siempre debía de haber un 
coche al servicio de la Comandancia. 
El día 16 de noviembre, el alcalde se 
ve obligado a establecer un turno de 
disponibilidad de los pocos coches uti-
lizables existentes en Albaida. Así que 
semanalmente, estará uno disponible 
las 24 horas del día. Y apostilla “Existen 
además en la población: Un camión, dos 
camionetas, tres taxis”.
 Tan pronto se instaló emitió 
una circular que fue repartida por todas 
las casas del pueblo en la que se invita 
a “hacer aportaciones de oro, plata y 
piedras precisas y  de aportaciones en 
metálico ( moneda papel o plata) para 
engrosar al Suscripción Nacional con 
que la Patria atiende sus gastos y pa-
trocina y crea Instituciones Benéficas”. 
Existe una “Relación nominal de las 
aportaciones en oro, plata y metálico 
hecha por los vecinos de esta pobla-
ción, al Tesoro Público”. Se reúne un 
importante surtido se anillos, alfileres, 
pulsares de oro y plata con joyas engar-
zadas, lógicamente dadas por la gente 
más pudiente. Y treinta y siete perso-
nas aportaron alrededor de poco más 
de 4,000 ptas. Hay aportaciones desde 
las 5 ptas hasta una de 1.000 Ptas. No es 
una cantidad relevante ni son síntomas 
de un gran entusiasmo de la gente, en 
los que la mayoría pasa hambre.

EL JUZGADO MILITAR DEL EJÉRCITO 
DE OCUPACIÓN
  Desde el primer momento 
el juez exigió que se asignaran a dos 
mecanógrafos y se contrataron para el 
puestos a Salvador Tormo Ferri “Tronc” 
y a Salvador Soler Pons “Samoreta” . 
Empezaron cobrando 175 pesetas men-
suales, en el mes de abril y acabaron el 
años cobrando 275 ptas (8,75 ptas. dia-
rias). Estos y el resto de los gastos de 
teléfono, material de oficina, obras de 

 En la actualidad el Glorioso 
Ejército Nacional ocupa el Grupo Esco-
lar, Palacio de Albaida y algunos edifi-
cios particulares por falta de edificios 
adecuados. 38

   El 29 de noviembre de 1939 la 
Tropa instalada en Albaida era del REGI-
MIENTO INFANTERIA Nº 49 (Compañía 
depósito regimental) y su Comandante 
Militar: era el teniente Ángel Martínez. 
Quien le pide al Ayuntamiento autori-
zación para extraer leña de los montes 
comunales y que lo harán por sus me-
dios. Leña necesaria para confeccionar 
el rancho de la tropa.
 No se les paga el salario a los 
militares, pero su estancia en el pueblo 
no es gratuita, es una carga monetaria 
importante para las exhaustas arcas 
municipales ya que debe de hacerse 
cargo del pago: de la cuota del teléfono, 
facilitarles leña, la limpieza del local del 
club de militares sito en “La Traqueta” 
(antiguo bar), del local de la Comandan-
cia. Además, debe facilitar a la Coman-
dancia coches y camiones de alquiler 
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reparación de la prisión, etc. se carga-
ban en una cuenta especial de manteni-
miento del Juzgado Militar que se nutría 
de las aportaciones extraordinarias de 
todo el pueblo de Albaida.
Esta cuota mensual oscilaba entre 1.322 
ptas y 1550 ptas. Así Albaida aportó, en 
el mes de agosto, para el sostenimien-
to Juzgado Militar, una mensualidad de 
320,80 pts., 39 Atzeneta d’Albaida apor-
tó la cantidad de 424’5 ptas. correspon-
diente a los meses de agosto a diciem-
bre de 1939 40 y Montaverner, el mes de 
agosto aportó 160,94 ptas. 41

 Dentro de sus competencias 
también estaba el velar por los presos, 
de hecho existen varios requerimien-
tos exigidos al ayuntamiento para que 
se mejoren determinadas deficiencias 
notables existentes tanto en el la cárcel 
del Palacio como en la cárcel-retén exis-
tente en los bajos del Juzgado de Ins-
trucción, era un local pequeño en el que 
retenían, fundamentalmente, a los que 
eran trasladados desde las prisiones de 
Valencia a declarar en Albaida que era el 
pueblo donde se produjeron los hechos 
por los que era juzgados.
 El Juzgado y Prisión fueron 
trasladados a Xátiva entre finales de di-
ciembre a mediados de enero de 1940. 
La fecha final se desprende de la no 
contabilización de gastos de comida de 
presos y de una carta que el alcalde en-
vía al Juez Militar de fecha 22 de enero 
de 1940 que dice: “Juez Militar de Játi-
va: Muy Sr. mío y distinguido amigo: Al 
poco de marcharse Vd. el sábado...” No 
existe más correspondencia ni pago al 
Juzgado ni a la Prisión Provisional de Al-
baida.
 En Xátiva se establece el JUZ-
GADO MILITAR DE JATIVA, ALBAIDA 

Y AYORA. Finalidad del traslado no era 
otra que la de abaratar costes para to-
dos. A Albaida le corresponderá ahora 
una cuota mensual de solo 80 ptas. y, se 
quitó de encima toda la serie de proble-
ma de avituallamiento y demás gastos. 
Todos los pueblos del distrito de libra-
ron de un gasto que no podían soportar, 
dada en la penuria en la que estaban.

NOTA FINAL:
 A simple vista la cifra de 50 
presos no parece importante, pero ad-
quiere importancia cuando le añadimos 
todo tipo de víctimas de la guerra (sin 
contar los muertos por hambre y des-
nutrición) y siempre teniendo en cuenta 
que son datos aproximados, seguro que  
saldrán más:
De Albaida hubo: 21 muertos y 16 desa-
parecidos en el Campo de Batalla. En-
cerrados en Campos de Concentración: 
35. En Batallones disciplinarios de Sol-
dados Trabajadores 6. En Batallones de 
Trabajo 9. Con juicios sumarísimos, 46. 
Emigrados al extranjero, 7. Repetición 
de la mili en el ejército de Franco, no me-
nos de tres quintas, unos 70 hombres. 
Dan una suma un total de 210 hombres 
(un 5% de la población de Albaida de 
entonces y una parte muy significativa 
de la población activa). Que un parte im-
portante estaría en situación de preso 
hasta  el año 1945.
 Todos ellos comprendidos en edades 
de entre 20 y 40 años. La inmensa ma-
yoría gente trabajadora que vivían del 
trabajo de sus manos. La tragedia fue 
terrible sobre todo el año 1939 y se fue 
suavizando a principio de los 40. Toda la 

reactivación del pueblo la soportaron 
los mayores de 40 años y muchas fami-
lias pudieron comer gracias a los abue-
los y a las infatigables mujeres y de las 
madres.
Paz para todos.

-Agradecimiento a Eduardo Navarro por su foto 

del Palacio.
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Sobre la Torre de la Duquessa i l’alqueria 
medieval de Cebollella (Ontinyent)  

Agustí Ribera (MAOVA)

L’any 2010, amb motiu d’un projecte 
d’ instal·lació hotelera en la finca o 
heretat de la Torre Marcos, anti-

gament coneguda com a Torre de la Du-
quessa, vam realitzar un informe, que a 
banda del seu objectiu principal, que era 
el de valorar i indicar les precaucions 
arqueològiques que s’haurien de tindre 
en compte, a l’hora de materialitzar el 
projecte, -cosa que fins a dia de hui no 
ha ocorregut-, s’aportaven una sèrie de 
dades històriques i arqueològiques que, 
tot i el temps transcorregut, conside-
rem segueixen tenint suficient interès 
com per publicar-les ara. 

Hem cregut oportú transcriure el subs-
tancial de l’informe, annexant les fitxes 
dels dos principals elements detectats 
(Torre i celler), -junt a les sitges andalu-
sines-. Confiem que el lector sabrà po-
sar-se al cas i entendre les circumstàn-
cies i motivacions de l’informe.  

La Torre Marcos (o Torre de la Du-
quessa) ONTINYENT.

I. ANTECEDENTS GENERALS I DOCU-
MENTALS

I.1. Primer descobriment arqueològic. 
Les Sitges de ponent.
L’any 1996, per part del Servei Arqueo-
lògic d’Ontinyent es van poder localit-
zar unes  sitges andalusines en la zona 
immediata al ponent de la Torre Mar-
cos; Es tracta concretament de dues 
estructures seccionades per un camí, 
raó per la que són visibles, i del rebli-
ment interior de les quals es va poder 
recollir uns pocs fragments ceràmics 
indicatius de la seua cronologia me-
dieval andalusina, d’ aproximadament 
els segles XI-XII; (materials conservats 
al Museu Arqueològic d’Ontinyent i la 
Vall d’Albaida amb els registres núm. 
96.129 i 98.132).

Arran d’aquest descobriment, es va tra-
mitar tot seguit davant Conselleria de 
Cultura la fitxa d’inventari de jaciment 
arqueològic corresponent, passant a 
incloure’s més tard, dins el nou PGOU, 
actualment en vigor, com a Àrea de Pro-
tecció Arqueològica núm. 72, amb cate-
goria Tipus “B”, és a dir, que qualsevol 
operació de desenvolupament afectant 
la parcel·la, estarà condicionada a la 
prospecció o investigació arqueològica 
prèvia, la qual determinarà el grau de 
viabilitat de les operacions projectades.

En principi l’àrea afectada es circums-
crivia raonablement al recinte immediat 
a la ubicació de les sitges localitzades, 
ja que aquesta mena d’estructures so-
len formar nuclis més o menys disper-
sos i sovint formats per gran nombre 
de sitges, pràcticament impossibles de 
detectar, sense treballs arqueològics 
metòdics, en estar soterrades i ocultes. 

Un informe previ per al projecte d’ instal·lació hotelera en la Torre Marcos

La Torre de la Duquessa o Torre Marcos, vista des del migdia
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Tanmateix, l’emplaçament en una lloma 
o prominència destacada sobre el ter-
reny circumdant, propera al ponent del 
nucli urbà d’Ontinyent, rodejada d’es-
pais de conreus de secà, etc. resulta 
d’un gran interès per les seues aptituds 
per a l’hàbitat humà en tot temps. 

A pesar d’açò, l’espai immediat als ca-
sals de l’heretat no ha pogut ser pros-
pectat i/o investigat arqueològicament 
fins al dia d’avui; Únicament vam poder 
realitzar una visita ocasional durant 
l’any 2005, amb motiu d’unes consultes 
informals per tècnics mediambientals 
de part de la propietat, amb els qui po-
guérem recórrer breument l’exterior 
dels edificis. Fruit d’aquella visita fou la 
comprovació de l’existència d’una torre 
d’aspecte baix-medieval, a la part de po-
nent dels edificis, d’indubtable interès 
històric i arquitectònic i que tanmateix 
no estava inclosa al catàleg de bens 
protegits. Igualment, a l’exterior dels 
edificis es comprovà l’existència de les 
runes d’un edifici amb uns cups vinaris 
amb un gran celler subterrani a sota, de 
gran interès etnològic.

Amb la finalitat d’esmenar aquestes 
omissions, vam iniciar procés de reco-
llida d’informació per tal d’emplenar les 
fitxes corresponents –com en tants al-
tres casos, actualment en tramitació-, 
sense que ho hagem pogut rematar fins 
al dia d’avui, ocupats en altres prioritats. 
El proppassat més de maig poguérem 
per fi accedir a l’interior de l’edifici i de la 
pròpia Torre, refermant-nos, més si cap, 
en el seu interès patrimonial. Igualment 
poguérem inspeccionar breument el ter-
reny circumdant al nord dels casals, (im-
mediacions de l’era i pinar), observant 
alguns espais en principi susceptibles 
de contenir sitges i/o altres elements 
soterrats, cosa que s’hauria de verificar 
en cas d’alterar-se el seu estat actual.   

I.2. Aproximació històrica al lloc. Cebo-
lella.
Entre els nuclis de poblament antics i 
desapareguts d’Ontinyent citats a par-

tir de l’historiador Gaspar Escolano (Dé-
cadas, 1610), figura el lloc anomenat Ce-
bolella (nom que deu provindre o derivar 
de l’àrab: jebel = muntanya -- jubaila/ 
jubaleia = muntanyeta). Contràriament 
a d’altres llocs que sí que s’havien pogut 
identificar, Cebolella figurava fins fa 
ben poc entre els que no s’havia pogut 
localitzar exactament el seu antic em-
plaçament. Una primera i errònia inter-
pretació nostra basada en documents 
poc explícits, ens va fer ubicar-la al sud, 
a l’altra banda del riu, d’on veritablement 
es troba. El creuament de dades amb 
l’Arxiver municipal, i l’exhumació de no-
ves referències documentals existents 
a l’Arxiu Municipal i de la Diputació, ens 
van permetre afermar, ja des de 2002, la 
definitiva localització de Cebolella en la 
Torre de la Duquessa o actualment més 
coneguda com la Torre Marcos.    

I.3. Itinerari de referències documen-
tals.
Sense ser exhaustius, car hi ha molta 
més documentació on apareix el topò-
nim, tenim dades a l’Arxiu Municipal, al-
menys des del segle XIV.

Concretament al llibre:  AMO CJ  de l’any 
1344, trobem les següents referències 
(transcripció de l’Arxiver Municipal Dr. 
En Vicent Terol i Reig, a qui devem tam-
bé la seua localització i a qui agraïm el 
seu interès i dedicació):
 
- f. 21r    “I troç de terra de sequà franc e 
quiti e liure ... en la partida de Çebollela 
e afronta ... ab lo baranch”.
 
- f. 51v “de les oliveres que té a la sua 
vinya a Çebollella”.
 
- f. 93r “I troç de terra e olivar del dit en 
Jacme Revert lo qual és franq e quiti e 
lliure situat en la partida de Çebollella, 
terme del dit loch e afronta ab terra d’en 
Berenguer d’Antist e ab terra d’en Bernat 
Barberà e ab terra d’en Domingo Ràfals. 
 
- f. 122r “partida de Çebollella, terme del 
dit loch, afronta ab terra d’en Beren-

guer d’Antist e ab terra d’en Bernat Bar-
berà e ab terra d’en Domingo Ràfals”.
 
- f. 193r-196r “quedam troceum vinee, 
terre et olivaris sicani vel ius quod 
habeo in eadem situs in partita de Ce-
bollella, termino de Ontinyén (...) prout 
dictus troceus terre vinee et olivaris 
afrontat cum via publica et cum terra 
Arnaldi Revert et cum vinea domini Re-
gis et cum barrancho”.
 
Del segle XV, al llibre: - AMO CJ 1450, 7ª 
ma d’execucions:
 
- f. 1  “Ítem més hun troç de terra e 
plançonar situat en lo dit sechà en la 
partida de Cebolla (sic: després f. xxxx 
“Cebollela”) segons que afronta ab ter-
ra campa e plançonar d’en Johan Loret, 
ab terra e olivar d’en Miquel Casanova 
e dels hereus de na Solera e ab baranch 
de Morera.

Però la referència que ens dona dades 
topogràfiques suficientment explicites 
i alhora ens informa de l’existència de la 
torre és de principis del segle XVII: 
- ADPV, Fons Duquessa d’Almodòvar, 
Carlet, processos dels Blasco, sign. 
e.4.3, caixa 5. Procés de Vicenta Sans i 
del Milà, muller de Joan del Milà i d’Ara-
gó, cavaller de Montesa, contra Lluís 
Blasco (1607): “Per lluir i quitar (=can-
celar) un censal sobre una heretat 
de terra secà ab olivars, garroferals, 
vinyes y terra campa en la qual hi ha 
unes torre, casa y corrals, situada e 
posada en lo terme // de la present 
vila en la partida de Cebollella, que 
affronta ab lo barranch del Rey, ab lo 
riu de Morera, ab lo camí de la Esca-
lerola y ab terra de Pere Lloís Blasco.  
La venda de l’administrador de la here-
tat de Gaspar Blasco en data 2-I-1602.

A partir si més no d’aquests moments, 
la heretat estarà vinculada als Blasco 
i seguirà les vicissituds del conjunt de 
propietats d’aquest vincle, que passarà 
per herència i aliances matrimonials al 
Comte de Carlet i posteriorment a la 
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Duquessa d’Almodóvar, darrera propi-
etària noble, i a partir de la qual es dis-
gregarà el patrimoni.

La Torre de la Duquessa o Torre Marcos, aspecte cap a 2005

 1799, desembre 18. Ontinyent. Ynventario de las heredades, bienes y 
efectos así libres como vinculados que en esta villa y su término posee el egregio 
señor Conde de Carlet. Arxiu Municipal d’Ontinyent, Fons Notarial, protocols de 
Vicent Palmero Medero (1798-1800), 1799, f 76v-80v.

Heredad llamada la Torre

Es una heredad con casa corriente, en la que solo se necesitava compo-
 ner el lagar, como efectivamente ya lo está, haviendo  ascendido
 su coste á tres Libras: En la qual heredad existen.
 Olivar ochocientos treinta y ocho……………………………………838,,
 Encinas doscientas veinte y quatro………………………………….224,,
 Higueras ciento ochenta y una……………………………………….181,,
 Algarrovos, treinta y dos…………………………………………...…32,,
 Almendros tres…………………………………………………………3,,
 Millares de viñas viejas buenas, siete…………………………………7,,
 Millares de majuelos, veinte y ocho………………………………….28,,
 Bodega, una………………………………………………………….…1,,
 Tinajas buenas catorce……………………………………………….14,,
 Tinajas rotas ó quebradas, dos………………………………………2,,
 Trullos, dos…………………………………………………………….2,,
Notas/ de estos dos trullos, el uno está inservible aunque la prensa
 y demas ahinas corrientes.
En dicha heredad se podran plantar sobre seis ó siete millares de viña
 sin perjuicio de las demas tierras.
Está rodeada de barranco con muchos pinos.
Tierra de sembradura habra tres caizadas que cada año se siembra
 caiz y medio.
Hay en dicha heredad un Oratorio sin ornamentos para poder
 celebrar el Santo Sacrificio de la Misa.

A banda de l’interès general del docu-
ment, podem comprovar que el celler 
és més menut que l’actual supervivent: 
Sí que té dos trujals, però fa esment 
tan sols de 16 gerres, mentre que ac-
tualment hi ha 50 gerres. Sens dubte 
l’ampliació es farà al llarg del segle XIX, 
segurament coincidint amb les noves 
plantacions de vinya que el document ja 
assenyala com a possibles de dur a cap 
sense perjuí dels altres conreus.

D’altra banda, s’indica la existència d’un 
oratori del que no sabem si queda algun 
rastre en els edificis actuals, ja que no 
els hem pogut recórrer en la seua tota-
litat, ni amb el detall suficient.

Per a acabar d’arrodonir aquest itinera-
ri, i tot i que no es tracta d’un document 
d’Arxiu, sinó d’un article literari del Dipu-
tat Iranzo de cap a 1910, el transcriguem 
en la part que interessa:

El Norte y el Mediodía
 
 La Torre de Marcos ó de la Du-
quesa, que por ambos nombres se la co-
noce, el primero tomado de su reciente 
propietario que la transformara en finca 
copiosamente productiva; el segundo, 
por proceder del antiguo ducado de 
Almodóvar, que tantas heredades po-
seyó en este término. Convertidas hoy 
en láminas y títulos, de cuyas rentas se 
nutren porción de fundaciones benéfi-
cas é instructivas; la Torre de Marcos, 
repito, ocupa uno de los mejores empla-
zamientos del Valle. Mejor, tal vez, no lo 
tiene, con vistas también á Levante y á 
Poniente, sino la confortabilísima man-
sión de Amelia Mayans, en la Umbría. 
 Y ayer, caída la tarde, oculto el 
sol, suave y tibio el ambiente, refulgen-
tes las nubes del ocaso de luz refleja, 
rojo granate, que revertía á llamaradas 
sobre pinares y laderas, el paisaje que 
desde la Torre se descubría era de una 
belleza extraordinaria. “No será mejor 
el del Puerto de Pajares que citas en tu 
artículo -dijo el buen Gonzalo Mompó-. 

D’aquest darrers moments tenim una 
relació de l’any 1799 que pel seu interès 
transcriguem:
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¿Cómo es aquello?”
 Y súbitamente evoqué la vi-
sión…   …/…
…
 -Pero ¿qué paisaje es mejor?, 
te pregunto -insistió, tras una breve 

Detall d’una foto de cap a 1905, on es pot veure la Torre de la Duquessa des del ponent (AMO)

pausa, el amigo Mompó, volviendo al 
tema que provocara mi relación.
 -¡Oh! para recordado, el del 
Norte -le dije-; mas ¡por Dios! nada 
como esto, que tiene sobre aquello la 
continuidad de la espléndida luz del 

Mediodía.
M. IRANZO BENEDITO

Na-Ponza 28 de Octubre de 1904.
De Las Provincias.

I.4. Elements arquitectònics. Fitxa. Singularitat de la torre. 
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M. IRANZO BENEDITO. 
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De Las Provincias. 
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I.4. Elements arquitectònics. Fitxa. Singularitat de la torre.  
 
 
  DENOMINACIÓ  Fitxa Núm. 

LA TORRE MARCOS (O TORRE DE LA DUQUESSA)  R- En tràmit 
 

LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA 
Cartografia de sèrie MT 28-32 (820) ONTINYENT. 
Coordenades  
 

Geo.: 38º 49’06”- 0º 38’0,2” 
UTM: X705462,42 - Y4299281,83 

Altura m.s.n.m. 410 m. 
Dades cadastrals Pol. 31, Par. 71 i  Par. 46;  
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Accés 
Des del nucli urbà d’Ontinyent, per la CV-660,  en direcció a 
Fontanars dels Alforins, en el Km 47,7 a l’esquerra, poc 
després de passar el pont del barranc del Rei. 

Paisatge 

 
Lloma o altet amb pinar, que s’eleva sobre bancals de secà ; 
amb proliferació de casetes  en àrees pròximes, al nord i oest.  
 

 

LOCALITZACIÓ CRONOLÒGICA 
Data de construcció Segle XVI o anterior.  
Data de les transformacions 
significatives  
 

S. XIX i post. 

Dades documentals 

 
*1607: …Per lluir i quitar (=cancelar) un censal sobre una heretat de terra secà ab 
olivars, garroferals , vinyes y terra campa en la qual hi ha una torre, casa y 
corrals, situada e posada en lo terme // de la present vila en la partida de 
Cebollella, que affronta ab lo barranch del Rey, ab lo riu de Morera, ab lo camí de 
la Escalerola y ab terra de Pere Lloís Blasco.  
 
La venda de l’administrador de la heretat de Gaspar Blasco en data 2-I-1602 
 
Procés de Vicenta Sans i del Milà, muller de Joan del Milà i d’Aragó, cavaller de 
Montesa, contra Lluís Blasco (1607): 
 

ADPV, Fons Duquessa d’Almodòvar, Carlet, processos dels Blasco, sign. 

e.4.3, caixa 5  

 
 

Altres L’emplaçament correspon a l’alqueria medieval de Cebolella 

 
DESCRIPCIÓ 
Conjunt arquitectònic d’un gran mas, ara dividit en dos propietats, amb façanes  
principals al nord i a l’est, amplis corrals, sequers i altres dependències, al sud. 
La torre pròpiament dita, de planta quadrada, d’uns 6 m, de costat per uns 15 d’altura, es 
troba integrada a l’edificació de ponent, propera al seu angle NW.  Sembla constar de 4 
plantes, la més alta amb els costats oberts i coberta amb teulat a quatre aigües. Almenys 
es conserven dos forjats intermitjos originals, amb obertures d’accés interior –que seria 
per escala mòbil de barrots-, conservades tot i que encegades. La part alta, amb la 
coberta a quatre aigües és de reconstrucció recent, però conservant l’aparença que tenia 
a principis de segle XX, segons document fotogràfic de 1904. 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Prou regular.  
Algunes molt recents pèrdues o colapse del sequer SW. 
 
 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ 
Nivell de Protecció INTEGRAL (proposada) 

La Torre de la Duquessa o Torre Marcos, cap a 2010

Nord-oest de l’edifici

Costat nord
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I.4. Elements arquitectònics. Fitxa. Sin-
gularitat de la torre. 
Nº Fitxa: (En tràmit)
Nom de l’edifici: CELLER DE LA TORRE 
DE LA DUQUESSA (O TORRE MARCOS)

DADES GEOGRÀFIQUES.
IDENTIFICACIÓ.
Municipi: ONTINYENT Comarca: LA 
VALL D’ALBAIDA
Nº cadastre o adreça: Polígon 31. Parcel·la 
71. Recinte 4. Partida rural o barri: Cebole-
lla. La Solana.

VIES D’ACCES I DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT 
ACTUAL
Accés tradicional: Des de la Carretera 
CV-660, Km 47,7, per un camí cap al sud, 
i desprès a llevant, que va a l’edificació 
principal de la Torre de la Duquessa. 
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Valors catalogats 
Les parts essencials de la construcció antiga, de carreus i 
maçoneria, especialment incloses les façanes principals i la 
torre. Oratori? 

Observacions 

En estar ubicat sobre l’emplaçament de l’alqueria medieval 
de Cebolella, qualsevol obra transformativa en les pròpies 
edificacions o qualsevol altra que altere la cota actual en 
l’àrea circumdant, radi de 100 m. des de la Torre, haurà 
d’anar acompanyada d’un Seguiment Arqueològic, si 
prèviament no s’ha efectuat un testat o Informe negatiu 
arqueològic, que descarte l’existència de restes soterrades o 
ocultes. 
 

 
ALTRES DADES 
Tipologia funcional Mas o Heretat. Torre defensiva 
Usos Cap de l’explotació agrícola. /  Residencial  
Titolaritat Privada. 
Actuacions recents 
Tapiat dels buits dels sequers de ponent. 
 Afegits del sector NE de l’edifici. Piscina i Frontó  a l’exterior, a l’est de l’edifici. 
 
 
Prescripcions per a la seua millora 
Conservació de les parts de l’obra vella. Restauració de les façanes principals Nord i Est. 
Eliminació  d’afegits recents… 
Restauració de la Torre prèvia documentació exhaustiva de l’estat actual, amb cales 
muràries, sondatges arqueològics i planimetries exactes. 
 
Data i signatura de la fitxa 
Maig 2010.  A. Ribera (MAOVA) 
Bibliografía 
- Llora Tortosa, A. (1992): Ontinyent y su historia. Minerva. Ontinyent. 
- Iranzo, M. (1918) Memorial de un levantino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costat de ponent

Primitiva trampa d’accés a nivell superior

Primitiva trampa d’accés a nivell superior
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Accés de nova construcció: No.
Edifici i instal·lació: Bodega - celler, amb 
una part alta on s’ubicaven els cups i una 
part subterrània o gran celler.
Ús: Transformació i emmagatzematge de 
la producció agrícola. Vi.
Estat de conservació: La part alta sola-
ment conserva les parets, sense sostre ni 
portes. La part subterrània prou ben con-
servada. Intervencions recents: No

DADES ADMINISTRATIVES.
Qualificació PGOU: En tràmit
TIPOLOGIA FUNCIONAL: PATRIMONI 
AGRÍCOLA
CARTOGRAFIA
Latitud: 38º49’8,92” N Longitud: 
0º37’58,83” W Altitud: 405 m. s.n.m.
Nº de Full MAPA TOTOGRÀFIC: 820 On-
tinyent

Cantonera NE de la Torre en la part alta

Aspecte del celler subterrani, cap a dins

Celler, gerres i rajolets amb indicació de cabuda

Croquis del Celler subterrani, amb el pou

Edifici superior (Trujals i premsat)

Aspecte del celler subterrani, cap a fora

Accés a celler subterrani

Pou del celler, vista zenital

SITUACIÓ JURÍDICA
Propietari: Privada. Usuari: ús privat.
FONTS DOCUMENTALS: 1799, desem-
bre 18. Ontinyent.Ynventario de las here-
dades, bienes y efectos así libres como 
vinculados que en esta villa y su término 
posee el egregio señor Conde de Carlet. 
Arxiu Municipal d’Ontinyent, Fons Nota-
rial, protocols de Vicent Palmero Medero 
(1798-1800), 1799, f 76v-80v.

DOCUMENTACIÓ.
Autor: Agustí Ribera (MAOVA) Data: 
28/5/2010
DESCRIPCIÓ DEL CONJUNT D’EDIFICIS: 
Edifici allargat d’es a oest, d’uns 20 m. per 
4 m. d’amplària (N-S). Al ponent hi ha uns 
cups tradicionals, de planta quadrada, i 
cap al centre-oest un altre de planta cir-
cular; A l’extrem de llevant algunes gerres 
soterrades. Al davall seu, gran celler.
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DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS TECNOLÒ-
GIC (Energia utilitzada, màquines de 
transformació, procés tècnic d’elabora-
ció: Bodega tradicional per a la producció 
de vi, preindustrial. Xafat del raïm, prem-
sat... Emmagatzemat en gerres ceràmi-
ques soterrades.

ORGANITZACIÓ DELS ESPAIS I DELS 
TEMPS (Calendari): Dels trujals o trulls, 
o cups, situats en la part alta, el most es 
traslladava, per gravetat, per uns con-
ductes en ceràmica, al dipòsits situats al 
celler subterrani infrajacent.

REGISTRE BÉNS MOBLES: No
Data de construcció: S. XVIII - XIX Data 
de les transformacions significatives: 
Segle XIX (gran ampliació del celler sub-
terrani)

II.  EL PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ HOTE-
LERA RURAL

Vistes les parts substancials de la Pro-
puesta de Actuación del Conjunto Turísti-
co Espacio Jardín Torre Marcos...  de cara 
a la seua Declaració d’Interés Comunitari, 
Projecte signat per l’equip de l’Arquitecte 
J. Ramon Esteve Cambra; sense entrar 
en altres valoracions, en principi  hem 
de considerar el Projecte com a global-
ment positiu i perfectament compatible 
amb la conservació patrimonial general  
i arqueològica en particular, sempre que 
es realitzen les actuacions prèvies per-
tinents i preceptives, que hauran d’anar 
recollides en un PROJECTE D’ACTUACI-
ONS ARQUEOLÒGIQUES, redactat per 
tècnic competent i autoritzat per Direc-
ció General del Patrimoni Cultural, de la 
Conselleria de Cultura (Article 62 de la 
Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Genera-
litat , de modificació de la Llei 4/1998, d’11 
de juny, del Patrimoni Cultural Valencià).
Aquest Projecte d’Actuacions Arqueolò-
giques en la Torre Marcos haurà d’avaluar 
en detall els efectes de les obres pre-
vistes sobre el patrimoni arqueològic, 
planificant les actuacions, i hauria d’ar-
replegar, a tall d’indicació, almenys els 
següents aspectes: 

Planet de situació dels elements principals i àrees de protecció arqueològica

Croquis del tall de les sitges localitzades

Protecció arqueològica. Directrius.

-1. Camí d’accés a aparcament i a parcel-
les de la zona sud. 
Les sitges medievals actualment localit-
zades es troben seccionades pel dit camí; 
Com que el camí és molt estret, pràctica-
ment d’una sola direcció i per ell s’acce-
deix no solament a tota la zona sud de 
l’heretat sinó també a d’altres parcel·les 
i propietats, és de creure imprescindible 
la seua ampliació, cosa que inevitable-
ment afectarà al jaciment arqueològic. 

Per tant, s’haurà de preveure l’excavació 
manual, amb metodologia arqueològica 
d’un àrea lineal d’almenys 3m., confron-
tant pel llevant amb el camí, en tota la 
seua extensió.

-2. Torre. 
La torre pròpiament dita sembla trac-
tar-se d’un edifici exempt en origen, al que 
promptament se li adossaren les altres 
edificacions. Sembla tindre totes les can-
toneres de carreus ben esquadrats i al seu 
interior hi ha almenys 2 forjats que, si no 
són originals, potser del segle XVI, seran 
poc posteriors i en tot cas vinculats a l’ús 
primigeni de la torre, ja que encara es ve-
uen, encegades, les trampes d’accés origi-
nals, elements de gran interès històric-pa-
trimonial i que es deurien de conservar.  

El sol actual de l’interior de la base de la 
torre es troba a un nivell notòriament alt, 
per la qual cosa s’hauria com a mínim de 
sondejar, sinó excavar en extensió, amb  
metodologia arqueològica, per tal d’obte-
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nir dades factuals, cronològiques i de qual-
sevol altra mena que pogueren aparèixer.

Abans de procedir a la seua rehabilitació 
o restauració, s’hauria de comptar també 
amb un estudi murari, amb la realització 
de les cales muraries corresponents, 
tant a l’interior com a l’exterior, per tal de 
tindre suficient informació per concretar 
els millors criteris per dur a cap dita res-
tauració de la Torre.

En la resta de l’edifici, donat que la part 
propietat del promotor de l’hotel rural, es 
pretén rehabilitar conservant al màxim 
els espais existents i restaurant les faça-
nes, seria suficient amb un seguiment ar-
queològic de les obres, que documentara 
qualsevol novetat d’interès arqueològic.

-3. Ampliació de la zona sotmesa a con-
trol arqueològic.
Donat tot el que ve dit, respecte a la ubi-
cació d’una alqueria o nucli de poblament 
d’època medieval andalusina en la lloma 
que ara corona la pineda i edificacions 
de la Torre Marcos, o immediacions im-
mediates, és precís ampliar la zona de 
prevenció arqueològica a tota l’àrea sus-
ceptible de contenir restes enterrades 
i/o ocultes, àrea que queda grafiada en 
el plànol adjunt, de manera que queden 
previstes mesures per a que les hipotè-
tiques restes no puguen ser destruïdes 
inadvertidament.

Mentre que la zona immediata al nord ja 
va ser en part desmuntada, la part sud i 
més apta en principi per a la instal·lació 
d’un hàbitat rural, no ha segut ni tan sols 
prospectada superficialment.

En qualsevol cas, dins d’aquesta àrea, 
qualsevol transformació que supose 
alteració de les cotes actuals, especial-
ment desmunts, haurà de ser prèviament 
sondejada, encara que siga de forma me-
cànica, de tal manera que es garantisca la 
inexistència de restes arqueològiques.

En obres menors, com ara la prevista 
conducció subterrània d’una línia elèctri-

ca des del centre d’entrega, o qualsevol 
altra obra similar (aigua, clavegueram, 
etc.), haurà d’anar acompanyada d’un se-
guiment arqueològic reglat, sempre que 
travesse la citada àrea.

D’altra banda, respecte de la Protecció 
Etnològica, únicament referida a l’antic 
celler vinari, segons el vigent Pla Gene-
ral, les operacions de desenvolupament 
haurien de garantir la conservació de les 
estructures essencials existents, tot i fo-
mentant aquelles obres que contemplen 
la seua integració en operacions de re-
habilitació. En el cas present, una simple 
consolidació i neteja del que resta seria 
apropiada i suficient, tant per a assegu-
rar la seua supervivència com per enten-
dre fàcilment tot el procés tradicional de 
producció vinícola. 
      

(Ontinyent, 24 de juny de 2010).      

NOTA ACTUAL I FINAL

Passats els anys es constata que aquell projecte 
hoteler no ha anat endavant, i sembla que cap ac-
tuació no hi ha prevista. Tampoc s’ha pogut avan-
çar en la documentació de la torre ni en altres 
aspectes d’interès.

El 2015 durant la redacció del Pla de minimitza-
ció... en sol no urbanitzable (P.E.M. I.T  -  S.N.U), es 
van incloure les mesures de protecció de l’àmbit 
de les sitges, davant una prevista ampliació del 
camí, que de moment tampoc s’ha dut a cap.

Una recent revisió de les dades de les sitges, 
tot i que sense fer els mínims treballs de neteja 
de talls per a una més correcta avaluació, ens 
ha permès, no obstant això, localitzar un total 
de quatre subestructures al mateix costat del 
camí.  Així i tot, pel seu aspecte tan sols la S-2, 
manifesta clarament la morfologia típica de 
les sitges per a guardar gra, essent la resta de 
forma diversa; obviem donar detalls i mesures 
en estar arreplegades al croquis que s’adjunta. 
Totes estan recobertes per un nivell de terres 
superficials, on també s’ha detectat escàs re-
gistre ceràmic medieval andalusí, i més recent, 
sobretot cap al sud. 

Per ara, aquestes subestructures són les úni-
ques detectades,  supervivents a la intensa acti-
vitat transformativa de l’entorn, sobre els espais 
del que seria l’antic hàbitat medieval andalusí. 
No tenim  indicis del lloc del caseriu, que ben 
probablement estaria en la part cimal, i/o ben 
proper a la torre. Tot i el seu aspecte clarament 
baix-medieval, potser un registre a base de ca-
les muraries podria donar alguna sorpresa, i que 
la torre  actual pogués amagar una construcció 
anterior. 

En qualsevol cas l’únic segur que ara tenim és un 
lloc d’emmagatzematge d’un punt de poblament 
–siga alqueria, siga torre d’aguait o defensiva, 
siga un simple establiment agropecuari. A falta 
d’una  excavació metòdica de les subestructu-
res, que puga descobrir l’amplitud i varietat del 
seu registre arqueològic, per ara els materials 
mobiliaris superficials són molt escassos i poc 
definits, bàsicament trossets d’olles, gerretes 
i similars (MAOVA -96.129/ 98.132/ 210.128/ 
214.98/ 216.24/ 219.43); un registre d’altra ban-
da semblant a tants altres punts del terme, que 
pel seu gran nombre i escassa entitat,  major-
ment,  no tots ells arribarien a ser pròpiament 
alqueries, sinó possiblement corrals o establi-
ments menors.

Però solament d’alguns d’aquests llocs de po-
blament andalusí sabem el seu nom per docu-
mentació diversa, immediata a la conquesta o 
posterior. És el cas de les restes que ens ocu-
pen, que els andalusins anomenarien per les 
seues característiques físiques (com l’altet, o el 
tossalet), en àrab:  jubaila/ jubaleia = muntanye-
ta, i que els cristians van transcriure com a Ce-
bollella. Tot i algunes interpretacions que farien 
derivar aquest nom del llatí (Casanova, 2001, 
2010), creguem que, ajudats pels trets físics 
de l’indret i les seues restes arqueològiques, la 
cosa es clarifica, com passa, per exemple, amb 
la coneguda tautologia del Puig de Cebolla, de 
la Conquesta. En fi, tal com s’ha pogut veure, 
aquest nom va perdurar almenys fins al segle 
XVII, moment a partir del qual sembla endin-
sar-se en l’oblit.
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Asociacionismo y cooperativismo agrícola. 
¿Fracasó el catolicismo social? 
La Pobla del Duc como paradigma, 1894-1936

Antonio Calzado Aldaria

La historiografía sobre asociacio-
nismo y cooperativismo agrario 

anterior a la Guerra Civil ha debatido 
la cuestión central de su éxito, fracaso 
o límites. Desde las primeras perspec-
tivas de una agricultura atrasada y un 
cooperativismo católico como estra-
tegia de la gran propiedad para mante-
ner su dominio sobre la mano de obra y 
combatir el sindicalismo revolucionario 
han llegado las matizaciones que consi-
deran que más bien se dio un desarrollo 
agrícola “pausado” y al cooperativismo 
confesional como un “Instrumento de 
modernización de la agricultura”.

En este marco general, el modelo so-
cio-económico y cultural construido 
desde el siglo XIX en La Pobla del Duc 
ha atraído a reputados especialistas, 
puesto que contiene suficientes ele-
mentos para intentar aproximarse al 
discernimiento de estas cuestiones. Se 
conformó una microsociedad sustenta-
da en el monocultivo vitícola y en una 
propiedad oligárquica asentada por una 
abundante y explotada mano de obra 
hasta que la crisis filoxérica que esta-
llaría en 1910 inició una transformación 
a lo largo de décadas. La elevación de 
salarios resultante de la reducción de 
la mano de obra debido a la emigración 
y a las reivindicaciones obreras frustró 
la replantación directa y forzó el arren-
damiento o la aparcería. En suma, la “de-

rrota de los propietarios”. Sin embargo, 
en este relato no aparece con claridad 
el papel desempeñado por el asociacio-
nismo cooperativo agrícola.

Aunque en el año 2004 se efectuó una 
primera aproximación al Círculo Católi-
co de Obreros, la divulgación del fondo 
documental de la Asociación Agrícola 
gracias a su requisa de posguerra para 
formar parte de la Causa General y de 
fuentes hemerográficas han hecho po-
sible una cierta profundización del estu-
dio del cooperativismo desde un espec-
tro cronológico más amplio. Esto es, los 
primeros síntomas de crisis a finales del 
siglo XIX y la gran crisis vitícola del si-
glo XX hasta la Guerra Civil. Se trata de 
intentar responder a la cuestión clave 
planteada por Martínez Gallego sobre 
la influencia de las experiencias coo-
perativistas en la evolución de la pro-
piedad agrícola en la Pobla posterior a 
la filoxera. Sin lugar a dudas, el período 
más interesante comprende la posgue-
rra con el papel desempeñado por la 
Cooperativa Vitivinícola en el tránsito a 
un modelo definido por la mediana-pe-
queña propiedad que dirigió la transfor-
mación de la viticultura a la producción 
comercial de la uva de mesa acompaña-
da por un poderoso cambio social a par-
tir de la década de los sesenta. Cambios 
y décadas que pueden constituir una 
excelente referencia para ampliar el 

conocimiento de las complejas relacio-
nes entre la dictadura franquista y las 
comunidades campesinas y el variable 
consenso y/o disenso que consiguió so-
bre estas últimas. Cuestiones que acla-
rará, ampliará, matizara o refutara el 
proyecto de investigación en curso que 
publicará próximamente Moisés Tormo.

1. La patronal agraria está inquieta. El 
Círculo Católico Obrero y los experi-
mentos fallidos: 1895-1905

La Iglesia Católica española inició un 
proceso de rearme institucional, aso-
ciativo, doctrinal y cultural a partir del 
Sexenio Democrático (1868-1874) con 
sus manifestaciones de anticlericalis-
mo y el obrerismo revolucionario de la 
I Internacional, consolidado durante la 
Restauración (1875-1923). Una parte de 
la Iglesia española (y europea) advir-
tió la creciente desafección de la cla-
se obrera, principalmente urbana, así 
como el crecimiento del republicanismo 
democrático laico, del socialismo y del 
anarquismo entre unos trabajadores 
sometidos a unas deplorables condi-
ciones de vida y trabajo. La respuesta 
provino de la conocida encíclica Rerum 
Novarum de León XIII (1891), un marco 
doctrinal que sustentaba el catolicis-
mo social pero también un capítulo más 
de los debates teológicos que estaban 
teniendo lugar en Bélgica y Francia so-
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bre el lugar de la Iglesia en los estados 
liberales, el poder y la sociedad. Básica-
mente, una propuesta nacional-católica 
por la que el Estado debía proteger y ve-
lar por el cumplimiento de la doctrina de 
la Iglesia y esta propiciar una sociedad 
cristiana. Por lo tanto, el movimiento 
católico debía ocupar el poder político 
como garantía de esta funcionalidad y, 
al mismo tiempo, desarrollar políticas 
recristianizadoras de la sociedad.

De este modo, la minoría católica más 
consciente buscó la solución en un re-
torno a un idealizado interclasismo gre-
mialista de la Edad Media presente en 
la concepción de los Círculos Católicos 
de Obreros de los que formaban parte, 
en el caso de los agrícolas, propietarios, 
arrendatarios y jornaleros con distin-
tas funciones: económica a través de la 
protección mutualista de los jornaleros 
y pequeños propietarios, el patrocinio 
de cooperativas de consumo (abonos, 
alimentos) o el combate contra la usura 
destinadas principalmente a los peque-
ños propietarios junto a la recristianiza-
ción a partir del control de los mecanis-
mos de instrucción (escuelas) y del ocio. 
El Arzobispado de Valencia se converti-
ría en el principal territorio con implanta-
ción de estos Círculos gracias al impulso 
personal del padre jesuita Antonio Vi-
cent y la Vall d’Albaida una de las comar-
cas con mayor número de fundaciones 
debido a su gran masa de jornaleros.

En la Pobla del Duc, el Círculo Católico 
Obrero nacía en febrero de 1895 con 
87 socios constituyendo la primera ex-
periencia de asociacionismo agrícola 
documentada puesto que las fuentes 
disponibles indican que el Círculo o 
Casino Agrícola datado a principios de 
1886 solamente se trataba de un espa-
cio de ocio de la oligarquía propietaria. 
A finales del siglo XIX, la Pobla se ha-
bía convertido en un laboratorio de la 
acción social de la Compañía de Jesús 
de Gandia (Conferencias de Señoras y 
masculina de San Vicente de Paul, Apos-
tolado de la Oración y Congregación de 

San Luis Gonzaga con su Patronato edu-
cativo para adultos), una relación básica 
puesto que el Padre Vicent pertenecía a 
la Compañía de Jesús. Al igual que el res-
to de Círculos, estaba constituido por 
socios numerarios mayores de 14 años 
y socios protectores, que aunque coti-
zaban igualmente, no recibían ayudas 
ni prestaciones. El Círculo desarrolló 
funciones mutualistas (subsidios de en-
fermedad) y de cooperativa de consumo 
para asalariados (venta de arroz y pani-
zo) y propietarios o arrendatarios (venta 
de fertilizantes). La socialización católi-
ca venía desde la música (creación de la 
banda) y el local societario con su teatro. 
La relativa protección social favoreció 
una inscripción societaria importante, 
con 252 socios en 1897. Sin embargo, 
enfrentamientos caciquiles entre los 
grandes propietarios que dominaban las 
directivas y una crisis de liquidez que su-
primió las ventajas mutualistas provocó 
su desaparición en 1904. 

A partir de su clausura, los propietarios 
intentarán distintas asociaciones. Algu-
nas puramente patronales como la efí-
mera «Liga de Propietarios» con la fina-
lidad de «Mejorar la agricultura». Otras 
coinciden con la vida del Círculo, pero 
no podemos precisar su independencia 
societaria, aunque son simultáneas a la 
paulatina coyuntura crítica iniciada hacia 
1892. La grave crisis puntual de 1897 que 
provocó incluso la supresión de las fies-
tas patronales, puede estar en la base 
de la fundación de la sociedad «La Am-
paradora» con 170 socios, con un impulso 
patronal que al parecer todavía pervivía 
a principios de la centuria. En 1899 se 
legalizaba la Sociedad de Socorros Mu-
tuos «La Protectora» con 47 socios. En 
una línea estrictamente corporativa, se-
gún la documentación disponible, se si-
túa el Sindicato de Viticultores de 1899 
que apoyó la candidatura electoral de 
José Llinàs como diputado viticultor. La 
crisis vitícola azuzaba al asociacionismo 
patronal y en febrero de 1905 se legaliza-
ba el «Gremio de Labradores», sin más 
información sobre el mismo.

2. La Ley de Sindicatos Agrícolas de 
1906: una puerta para el sindicalismo 
católico 

La pérdida de los restos de las colonias 
del pasado imperial en la guerra hispa-
no-norteamericana de 1898 desató en 
España, como en otros países europeos 
después de derrotas similares, una pro-
funda convulsión intelectual y política. 
La élite católica (tanto seglar como 
eclesiástica) percibió que los dos gran-
des partidos dinásticos que dominaban 
la política de la Restauración eran inca-
paces de frenar los progresivos avan-
ces del republicanismo democrático y 
del sindicalismo revolucionario puesto 
que carecían de una verdadera base 
popular. Como país agrícola, la atención 
se fijó en la construcción de una alterna-
tiva política-corporativa alrededor del 
movimiento católico desde la moviliza-
ción y organización de los propietarios y 
sus capas subordinadas (arrendatarios, 
aparceros, «maseros»). Una unidad in-
terclasista concebida como «apolítica» 
por cuanto no se relacionaba con nin-
gún partido existente: «propietarios, 
labradores, arrendatarios, jornaleros…
Unámonos, olvidando toda clase de di-
ferencias y distancias que hasta ahora 
nos han separado, apartando los cora-
zones de perturbadores tendencias po-
líticas…». Y que en el caso concreto de 
la viticultura, llevaba aparejada la cor-
porativización y el objetivo de construir 
candidaturas puramente vitícolas. 

Pero también se trataba de una alter-
nativa sociocultural dotada de una re-
levante dosis de agrarismo (en buena 
medida heredada por el falangismo) 
concebido como rechazo a la vida urba-
na (en algunos casos, incluso a la indus-
trialización), espacio de introducción de 
la cultura cosmopolita, laicismo e ideo-
logías revolucionarias y una exaltación 
de la vida rural-agrícola, espacio de la 
sociedad tradicional (católica, jerárqui-
ca…). Como escribiría el sacerdote José 
García Suñer, el sindicalismo agrario ca-
tólico pretendía “una agricultura nacio-
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nal, piedra angular de la regeneración de 
nuestra Patria”.

La promulgación de la Ley de Sindicatos 
Agrícolas de 1906, con sus bondades 
fiscales, ofreció a la Iglesia Católica un 
marco propicio para rectificar la línea 
fracasada de los Círculos Católicos y 
fijar su atención en el campo con reno-
vadas asociaciones agrícolas que, aun-

que mantenían su ideario interclasis-
ta-gremialista y su concepción de punta 
de lanza contrarrevolucionaria, tenían 
como objetivo la organización y movi-
lización de los propietarios, de la cla-
se media agraria. Pero sin entender la 
complejidad de este sindicalismo no se 
puede comprender la pervivencia en el 
tiempo de algunas de estas cooperati-
vas. Para la minoría católica intelectual 

suponían además del cooperativismo 
y la contención contrarrevolucionaria, 
un portavoz cultural-moralizante; para 
buena parte de la gran propiedad, tam-
bién un freno a la creciente emigración 
que hacía peligrar el modelo agrícola de 
abundante y sumisa mano de obra; para 
los medianos y pequeños propietarios 
o arrendatarios ofrecía ayuda para 
consolidar la explotación familiar con 

Necrológica de José García Suñer, Revista de Gandía, 23-11-1935, p. 6.
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el acceso mejorado a sus principales 
problemas como la obtención de inputs 
(abonos, semillas…), seguros o crédito. 
Para algunos jornaleros, “los trabajado-
res de la derecha”, la protección de la pa-
tronal le permitía un acceso más o me-
nos regularizado al trabajo. De hecho, el 
sindicato católico de la Pobla también 
preveía la “mejora, en lo posible, de la 
penosa situación de los obreros y aún 
de los pegujaleros.” 

A pesar del título de “Sindicato”, estas 
asociaciones eran cooperativas que 
pretendían la apertura de secciones de 
cajas de ahorros al igual que en otros 
países europeos (Alemania, Italia, Bél-
gica, Francia…). La Ley establecía que 
los Sindicatos Agrícolas contemplaban 
tres funciones diferenciadas: empre-
sarial como cooperativa encargaba de 
créditos, consumos, suministros, co-
mercialización, riego…; mutualista para 
sus socios (tanto personalmente como 
de su producción) y cultural. Como ha 
significado la historiografía, en este 
resurgir del catolicismo entre el cam-
pesinado fue vital el protagonismo de 
algunos sacerdotes. En el sindicalismo 
católico valenciano, además del prota-
gonismo del Padre Vicent, destacaron 
dos sacerdotes de la Pobla como Emilio 
Fayos Fayos y muy especialmente José 
García Suñer definido como: 
comunicativo, animoso y activísimo y 
un enamorado de la acción católico-so-
cial[…]intervino en la fundación de 
buen número de sindicatos y cajas en 
la provincia y fuera de ella […] escribió 
incontables artículos agrarios […]; dio 
muchas conferencias agro-sociales; y 
en fin: vivió una vida de verdadero após-
tol católico-agrario.

Junto a ellos, los “propagandistas” cató-
licos, una élite de grandes propietarios 
sumamente movilizados: Augusto Ba-
taller Boscà, diputado provincial liberal 
muy relacionado con los «Luises»; el 
tradicionalista Ladislao Soriano (y su 
familia) o el abogado José Mª Capsir, 
muy activo en Gandia y en la provincia 

y muy próximo a Joaquín Ballester, una 
de las personalidad más relevantes del 
catolicismo social valenciano. Estos 
“propagandistas” expandieron el sindi-
calismo católico por la Vall d’Albaida y 
otras comarcas próximas, además de 
protagonizar una constante presencia 
en las federaciones sindicales católicas 
provinciales.

2.1. “Unos por otros y Dios por todos”. El 
Sindicato Agrícola (1907) y el proyecto 
inconcluso del Sindicato de Benicadell 
y Mariola (1920-1922)

La gravedad de la crisis vitícola y la 
actividad de los “propagandistas” con-
siguieron la unidad de la gran patronal 
integrando a sus distintas corrientes 
políticas (liberales como Guarner, tra-
dicionalistas como los Soriano). En 
1907 se fundaba el Sindicato Agrícola 
que en el ocho de marzo de 1909 apare-
ce con el nombre de Sindicato Agrícola 
San José, compuesto principalmente 
por propietarios,muy afectados por la 
crisis filoxérica que, al mismo tiempo, 
estaba provocando una intensa emi-
gración que destruía el modelo agrícola 
imperante como apreció Josepa Cucó. 
Por ejemplo, en las fiestas patronales 
de 1914 se anotaba que “En la diana del 

segundo día figuraron setenta y tantos 
trabajadores del pueblo, repatriados 
de Francia”. Abundan los discursos pú-
blicos apocalípticos que alertaban de 
las consecuencias de esta emigración 
con la finalidad de atraer a los jornale-
ros: «Pero preparad vuestro equipaje 
de harapos y de miserias para buscar 
en otra parte la vida que os negará la 
tierra que os vio nacer. Seréis carne 
de emigración y al cruzar los mares y 
arribar a playas desconocidas, será re-
compensando vuestro heroísmo con un 
férreo y lúgubre abrazo de la esclavitud 
disfrazada».

Gracias a su Memoria corporativa, se 
puede conocer sus actividades al me-
nos en sus inicios con una precisión que 
creemos que se debería considerar en 
los estudios de este sindicalismo: ¿has-
ta qué punto eran sociedades exclusiva-
mente locales? En este caso, la Memo-
ria señala la asociación de campesinos 
de Albaida, Ontinyent, Bèlgida, Otos, 
Salem, Aielo de Malferit, Beniatjar, Be-
nicolet, el Palomar, Castelló de Rugat o 
Carcaixent. Operaba como una coope-
rativa de consumo con la adquisición a 
mayoristas de fertilizantes para dismi-
nuir su precio pero también de primeras 
materias de consumo como arroz, sal y 
jabón. Al mismo tiempo y la Memoria in-
siste en esta cuestión, el Sindicato ope-
ró como una agencia de asesoramiento 
técnico para la replantación de las vi-
ñas filoxeradas, analizando las tierras, 
aconsejando la variedad que corres-
pondía, procediendo a adquirir las viñas 
americanas, así como la supervisión de 
la plantación y el injerto. En este aspec-
to crucial, fomentó una cultura agraria 
a través de conferencias y “una buena 
Biblioteca, debiendo gran parte de sus 
obras, a las notabilidades especializa-
das en la agricultura y […] las nombra-
das «Hojas Divulgadoras»”.

También constituyó un éxito la apertu-
ra en 1918 de la Caja de Crédito Agríco-
la que ayudó a combatir la usura que 
castigaba las inversiones y el patrimo-

Memoria del Sindicato Agrícola de Puebla de 
Rugat, 1907-1908.
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nio, una figura particularmente odiada 
por el campesinado. La búsqueda de 
crédito podía terminar con aventuras 
especulativas como en 1906 cuando 
unos 15 vecinos de la Pobla se inscri-
bieron en el Banco Agrícola de Alfonso 
XIII sin ningún tipo de ventaja práctica 
dos años después. Aunque no se puede 
calibrar convenientemente, sin duda 
fueron dos logros que favorecieron al 
pequeño y mediano propietario. A pe-
sar de los vaivenes que presidieron la 
historia del sindicalismo católico va-
lenciano, el Sindicato y su Caja para los 
propietarios y la Unión Obrera Católica 
para los jornaleros, reunían 178 socios 
en 1924. Desconocemos si se consiguió 
el proyecto de 1919 de crear un seguro 
de vida.

Corriente histórica, la reorganización 
sindical defensiva comportaba la desa-
parición de buena parte de los sindica-
tos cuando la amenaza revolucionaria 
pasaba y los grandes propietarios olvi-
daban las asociaciones que habían con-
trolado. Así se entiende que el segundo 
auge viniera alrededor de la gran crisis 
de la Restauración de 1917 y de las con-
vulsiones de los años posteriores a la I 
Guerra Mundial motivadas en parte por 
el ejemplo de las revoluciones en Rusia. 
La nueva movilización católica-patronal 
se organizó en la Federación Valencia-
na de Sindicatos Agrícolas (FVSA, una 
de las fundadoras de la Confederación 
Nacional Católica-Agraria) en la que 
encontramos nuevamente un gran pro-
tagonismo desde la Pobla con la inclu-
sión como vocal en su Junta Directiva de 
Ladislao Soriano. 

El sindicalismo católico intentó, como 
el revolucionario, reorganizarse desde 
una mayor proximidad a los espacios 
locales. Primero con la formación de la 
Sección Vitícola en la FVSA, que afirma-
ba representar a 120 sindicatos, de nue-
vo con una sobresaliente participación 
desde la Pobla. A la Asamblea Nacional 
de Viticultores de Madrid (1922) acudi-
rían Ladislao Soriano, Augusto Bataller, 
García Suñer y dos viticultores anóni-
mos en representación de la FVSA. En 
segundo lugar, con el proyecto de Gar-
cía Suñer: 
Agrarios: ya sabéis, pues, el camino; un 
Sindicato Agrícola en cada localidad, 
libre de trabas políticas ni de otra na-
turaleza; todos agrupados en nuestras 
Federaciones Regionales, y éstas, for-
mando una Confederación Nacional.

Así, a principios del mes de diciembre 
de 1920, se fundaba en la Pobla del Duc 
el Sindicato de Benicadell y Mariola 
englobado en FVSA, con la integración 
de los 34 Sindicatos Agrícolas católicos 
de este territorio y la notable impronta 
de los “propagandistas” Augusto Bata-
ller, Vicente Fayos (perito agrícola de 
la Pobla), Ladislao Soriano (su primer 
presidente) y el diseño de García Suñer. 
Para el sacerdote, el nuevo sindicato re-
presentaba una “grande obra de organi-
zación” interclasista, ahora también con 
las Uniones Obreras de cada sindicato, 
destinada a hacer frente a “nuestros 
implacables enemigos del sindicalis-
mo y el sindicalismo revolucionario”. El 
nuevo Sindicato incidía en el cooperati-
vismo de consumo de los fertilizantes; 
el combate contra la usura a través de 

instituciones de crédito; la difusión, 
proyección social y comunicación inter-
societaria gracias a la cabecera Revista 
de Gandía, que acogería la evolución y 
actividades de esta experiencia supra-
local así como a  la formación técnica 
(revistas profesionales y bibliotecas 
societarias). La experiencia fue muy efí-
mera. A principios de 1922 desaparecie-
ron las noticias de este Sindicato. Como 
aprecia brillantemente David Mahiques, 
este sindicato y otros similares en la co-
marca o en el resto del País Valenciano, 
corresponden principalmente a grupos 
de grandes y medianos propietarios de 
un sector de la agricultura de expor-
tación sustentado sobre el modelo de 
superávit de mano de obra que intentan 
con estas experiencias cooperativas 
locales y principalmente regionales y 
estatales presionar a los gobiernos de 
la Restauración para conseguir el fin del 
proteccionismo triguero que redujera 
su precio y mantener así unos niveles 
salariales muy bajos.

2.2. La Asociación Agrícola: 1909
Fuente: AMPD, Documentos de Falange

La Ley de Sindicatos también propició 
la eclosión de otras modalidades de 
cooperativas agrícolas. Este fue el caso 
de la Asociación Agrícola, fundada el 
uno de enero de 1909 «con el carácter 
de Sindicato Agrícola» aunque según 
otros datos oficiales consta su naci-
miento 16 de septiembre de 1908. En 
1926 se mantenía que había sido creada 
en 1905. Si fue así, podría tratarse de 
una continuidad del Gremio de Labra-
dores. En cualquier caso, la cronología 
parece deducir una oposición ideológi-
ca respecto al Sindicato o tan solo una 
defensa de intereses particulares. La 
nueva sociedad no poseía una adscrip-
ción católica. El único signo de confesio-
nalidad viene determinado más por una 
religiosidad sociológica como el abono 
por una misa al patrón de la sociedad 
que se celebraba el 6 de agosto. El ca-
rácter político también es desconocido 
si bien en 1926 se precisaba que se creó 

Revista de Gandía, 22-1-1921, p. 4
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“independiente de todo partidismo po-
lítico” Su continuidad durante la Guerra 
Civil refuerza esta doble característica.

Según la fuente primaria, la Asociación 
representaba a agricultores propieta-
rios, aunque en un principio no a los ma-
yores. Este carácter patronal se refuer-
za con su primera decisión consistente 
en la aprobación del nombramiento de 
guardas jurados armados o en su regis-
tro como “Patronos del Trabajo Rural” 
en abril de 1932. Pero también reunía a 
arrendatarios y jornaleros (precisando 
que los arrendatarios y muy pequeños 
propietarios también eran jornaleros). 
En una de las primeras actas de la Junta 
Directiva, el presidente informaba que 
“se la había solicitado por varios contri-
buyentes y aparceros” su ingreso en la 
naciente Asociación. En 1913:

También propone que para facilitar el 
trabajo a los socios que son jornaleros 
se haga una relación de ellos y se fije 
al público, haciendo presente por me-
dio de un cartón los que carezcan de él 
y volviéndoles al revés, para los que le 
tengan. 

Este carácter interclasista viene re-
frendado por una primera aproxima-
ción a la sociología de socios pioneros 
durante 1909, limitada a su domicilio, 
única fuente disponible para el principio 
de siglo: una minoría habitaba en las ca-
lles de propietarios (Nou, Baix, “Mesón”, 
Enmig, Cucó o Malta) y una mayoría en 
las que concentraban a los muy peque-
ños propietarios, arrendatarios y jorna-
leros como Xàtiva, Sant Josep, Convent 
y Marxillent. Incluso encontramos a uno 
de los habitantes de la Casilla Guarda-
barrera de la estación de ferrocarril. 
Su primera Junta Directiva refleja esta 
dirección de medianos propietarios 
agrícolas, ya que está dominada por 
vecinos de las calles Cucó, San Cristó-
bal y Enmig, al igual que el resto de di-
rectivas, aunque siempre con presencia 
de habitantes de las calles de las capas 
asalariadas agrícolas. No se puede des-

cartar que el Reglamento de la Asocia-
ción contara con alguna especie de dis-
tribución de los cargos directivos según 
el carácter profesional del socio. Con 
todo, es llamativa la incorporación en 
1915, al parecer solamente como socios, 
de dos grandes propietarios tradiciona-
listas como Ladislao Soriano y Gilberto 
Llinás, sin poder precisar si simple-
mente se trataba de beneficiarse de la 
distribución de abonos o para intentar 
alguna maniobra política destinada a 
controlar esta cooperativa o forzar a su 
inclusión en el Sindicato católico. A pe-
sar de estas divergencias societarias, 
participó junto al Sindicato católico en 
las protestas corporativas.

De nuevo nos encontramos con una aso-
ciación que acoge a propietarios, arren-
datarios y/o jornaleros. Posiblemente 
por el peso de estos grupos, ya en abril 
de 1909 “en atención al estado precario 
que el público en general se halla conve-
nía que se rebajara la cuota que se satis-
face en este Sindicato […]”. La Asocia-
ción también contaba con un local que 
desempeñaba las funciones de espacio 
societario (reuniones, almacenamiento 
productos) y de esparcimiento lúdico 
al estilo de cualquier casino en el que 
se leía el periódico o se jugaba. Como el 
resto de asociaciones, compaginar am-
bas actividades siempre constituyó un 
motivo de tensiones y problemas. En el 
mes mayo de 1910 se acordaba que “1º. 
Queda desde hoy no entraran en el local 
mas que los que sean socios”. Posterior-
mente, en 1926, la Asociación se amplió 
a “socios gratuitos” con la condición que 
el único derecho que les asistía consis-
tía en “la entrada en el local sin derecho 
a hacer ninguna reclamación de ninguna 
clase”.

Según la documentación disponible, la 
Asociación no traspasó el modelo de 
cooperativa de consumo con la venta 
al detall de fertilizantes (sulfato de 
amonio, nitrato de sodio, superfosfato 
de cal, cloruro de potasa) y de simien-
te de remolacha. Tampoco se perciben 

pretensiones en cuanto a la formación 
técnica y comercial ni por la comerciali-
zación. La única noticia es la suscripción 
en 1928 a la revista Progreso “por cono-
cer mercados”. 

3.La Dictadura de Primo de Rivera: la 
decepción de los católicos, 1923-1930

La historiografía sobre la Dictadura pri-
morriverista se ha enriquecido notable-
mente con el análisis de los procesos de 
recatolización y nacionalización espa-
ñola que se desarrollaron en estos años. 
El movimiento católico esperaba que la 
Dictadura le ofreciera la oportunidad de 
alcanzar su definitivo triunfo. A pesar de 
su indudable peso, esto no fue así en su 
totalidad. Para el sindicalismo agrario, 
los grandes propietarios perdieron su 
interés en sustentarlo ya que no debía 
combatir ningún peligro revolucionario.
Tendencia que contrasta con el man-
tenimiento y nuevas aspiraciones del 
sindicato católico de la Pobla, favore-
cidos por la reforma de la Ley de Vinos 
y Alcoholes de 1926 que beneficiaba al 
alcohol vínico y a la producción del vino 
y licores. De nuevo, Augusto Bataller y 
García Suñer se volcaron en abrir cami-
nos hacia la cooperativa de comerciali-
zación con el proyecto de una Bodega 
Cooperativa y una fábrica de mostos 
azufrados y concentrados (se supone 
que para los socios) que significarían 
tanto un polo de atracción societaria 
como la estabilización de la propiedad 
agrícola y del arrendamiento. Un cami-
no hacia la propia comercialización que 
recorrió el sindicalismo católico comar-
cal. Según García Suñer, se realizaron 
en la Pobla “dos magnas reuniones […] 
el pueblo en masa ha respondido y ha 
dado su nombre y su ayuda pecuniaria 
por acciones. La excepción, unos pocos, 
contadísimos…”. Con todo, parece que 
el proyecto no fructificó.
Por su parte, la Asociación Agrícola 
fue cooptada por la Dictadura con la 
paulatina introducción en las Juntas de 
upetistas y somatenistas. Desde enero 
de 1927 hasta 1930 pasó a denominarse 
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“Asociación Agrícola, Bloque Agrario y 
Unión Patriótica”. Las únicas noticias 
sobre sus actividades señalan que el 
Depósito de abonos y otros materiales 
se situaba en el domicilio particular del 
Depositario José Francés Pastor, presi-
dente entre 1927 y 1930. Al igual que el 
otro sindicato, se había consolidado con 
un centenar de socios en 1924 y un per-
ceptible incremento de la afiliación en 
estos años, junto a la revitalización de 
la distribución de fertilizantes aunque 
sin abandonar la faceta lúdica, vanaglo-
riándose que su nuevo local societario 
se había convertido en “uno de los prin-
cipales Casinos” de la población.

4.La Segunda República: ¿decepción o 
frustración del movimiento católico?

A pesar de estas décadas de esfuerzo 
constante, el sindicalismo católico, y 
con él el movimiento católico, no cose-
charon sus frutos en la Pobla y en otras 
poblaciones similares de la Vall. Aunque 
ha pervivido en parte su imaginario, la 
democracia republicana destapó una 
población absolutamente izquierdista, 
con un gran peso del socialismo. Con 
todo, su capítulo puramente cooperati-
vo se mantuvo ya que el Sindicato dedi-
cado a la adquisición de abonos con su 
Caja de Crédito y una sección de recreo 
y atracciones reunía a un centenar de 
socios. Por su parte, la Asociación Agrí-
cola contaba con 63 socios y con 54 en 
1937. Como entidades patronales parti-
cipaban en las negociaciones laborales 
con el cada vez más poderoso sindicato 
socialista. Todo ello en un contexto de 
grave crisis vitícola, aunque no conoce-
mos si algunos de los dos, principalmen-
te el sindicato católico, optó en algún 
momento por la vía alternativa de la 
comercialización de la uva de mesa. Una 
parte de los propietarios agrícolas man-
tuvieron la constante histórica de parti-
cipar activamente en la política a través 
de una experiencia estrictamente local: 
el Partido Republicano Viticultor (1932) 
con 90 socios y una directiva escasa-
mente republicana.

Conclusiones provisionales

Los objetivos de conservación de la 
gran propiedad de los terratenientes 
de La Pobla del Duc que patrocinaron 
el sindicalismo católico terminaron 
con su “derrota”, si bien también pro-
vocada por otros factores. Al mismo 
tiempo, fracasaron en su socialización 
político-cultural en torno al catolicismo 
como se hizo patente durante la Repú-
blica. Sin embargo, este sindicalismo 
obtuvo un relativo éxito por cuanto es-
tabilizó la mediana y la pequeña propie-
dad entre sus asociados. De hecho, se 
perpetuó un recuerdo histórico óptimo. 
En la Memoria de la Jefatura falangis-
ta de junio de 1947 se advertía que, en 
contraposición a las Hermandades, «Se 
añoran los antiguos sindicatos agríco-
las, que proporcionaban abonos y pri-
meras materias para los agricultores; 
y las viejas Cajas de Crédito agrícola, 
que facilitaban créditos, con trámites 
sencillísimos».
A pesar de las diferencias, ambas coo-
perativas crearon un caldo de cultivo 
entre el campesinado propietario o 
arrendatario en torno a las ventajas 
y beneficios del cooperativismo. La 
hegemonía socialista durante la Repú-
blica, así como también por parte del 
republicanismo de centro-izquierda, 
transformaron el cooperativismo ca-
tólico en otro de signo socialista, con 
discursos que apelaban a la unión de los 
pequeños propietarios y arrendatarios 
en cooperativas que, además de las his-
tóricas actuaciones de adquisición de 
fertilizantes, apelaban a criterios de in-
cremento de la productividad (regadío, 
modernización de las variedades) y del 
control de la comercialización para evi-
tar a los intermediarios. El histórico pa-
pel desempeñado por el asociacionismo 
agrícola cooperativista de La Pobla del 
Duc desde finales del siglo XIX, tanto en 
su vertiente católica como la renovado-
ra socialista fraguaron la importancia 
que desempeñó el cooperativismo de 
la localidad durante la Guerra Civil en 

la comarca de la Vall d’Albaida, ya que 
se convirtió en el centro neurálgico de 
la Federación Provincial Campesina de 
signo comunista que pretendía sumar al 
campesinado socialista a los propieta-
rios católicos y a los republicanos ate-
morizados por la revolución libertaria. 

Hasta qué punto pesaron ambas trayec-
torias históricas, junto (o no) al coopera-
tivismo falangista, en el nacimiento de 
la Cooperativa Vitivinícola; cuál fue (o 
no) el papel de esta cooperativa en los 
cambios desde 1939 en el modelo agrí-
cola vitícola a la exportación de uva de 
mesa con las grandes transformaciones 
que comportó; o qué importancia (o no) 
tuvo su gestión en la evolución de una 
microsociedad socialista a una conser-
vadora, constituyen cuestiones comple-
jas que se resolverán en la investigación 
en curso de esta asociación agrícola tan 
relevante en la historia reciente de La 
Pobla del Duc.
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Atzeneta, 1953 
Bartolomé Sanz Albiñana

En la presente colaboración resca-
to un  documento hallado entre 
los muchos papeles, recortes de 

prensa, BOEs, Boletines de la provincia, 
documentos profesionales, etcétera,  
de Juan Bautista Roses Ballester (1901-
1977), secretario de Administración Lo-
cal del  Ayuntamiento de Adzaneta de 
Albaida (1922-1957)1 y de Puebla del Duc 
(1957-1965).2

Se trata de una copia del informe que 
rinde el delegado gubernativo don Luis 
Negro Laínez como resultado de la visi-
ta de inspección técnico-administrativa 
girada al Ayuntamiento de Adzaneta 
de Albaida el 11 de agosto y el 19 de 
septiembre de 1953, en cumplimiento 
de la orden del gobernador civil de la 
provincia. Es un documento de treinta 
y seis folios mecanografiados en el que 
se orienta al Ayuntamiento sobre los 
beneficios, bondad y generosidad del 
Régimen franquista mediante la imple-
mentación no solo de las ideas e institu-
ciones que se consideran idóneas para 
el pueblo y sus habitantes, sino también 
las infraestructuras básicas necesarias 
para su bienestar. Es un documento 
importante porque en él se planifica a 

grandes trazos el pueblo que hoy (re)
conocemos por lo que se refiere a las 
construcciones oficiales y obras —am-
pliación de la Casa Consistorial, aguas 
potables, locales para las estructuras 
franquistas, viviendas para maestros, 
escuela de párvulos, centro de higiene 
rural, mejora de calles, alcantarillado, 
etc.— y otras mejoras inmateriales, que 

siempre cuentan con “el auxilio econó-
mico” de los organismos del momento. 
Estos organismos son principalmente 
los que siguen a continuación:
1)  Ministerio de Educación Nacional.
2) Diputación Provincial.
3) Dirección General de Regiones De-

vastadas.
4) Confederación Hidrográfica del Júcar.

Tot allò que un home oblida de la seua vida, en realitat 
ja havia esta condemnat molt abans a l’oblit per un 

instint interior. Tan sols allò que jo vull conservar 
té dret a ser conservat per els altres. Parleu, doncs, 

records, trieu vosaltres en lloc meu i doneu almenys un 
reflex de la meva vida abans no caigui en la foscor!

Stefan Zweig. El món d’ahir. Memòries d’un europeu

Recuérdalo tú y recuérdalo a otros.
Luis Cernuda (1962). Desolación de la quimera
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5) Instituto Nacional de la Vivienda.
6) Instituto Geológico y Minero de Es-

paña.
7) Junta Interministerial de Paro Obre-

ro.
8) Dirección General de Obras Hidráu-

licas.

Se trata de instrucciones, orientaciones 
y recomendaciones dirigidas al Ayunta-
miento y a sus funcionarios con el fin de 
facilitar el complejo quehacer burocrá-
tico de las administraciones públicas, 
así como los trámites administrativos 
que se deben seguir en la ejecución de 
obras y otras mejoras de interés local, y 
los organismos a los que dirigirse con el 
fin de solicitar la subvención correspon-
diente.

El informe sería similar para todas las 
poblaciones en donde se realizaba la 
visita de inspección, pero dado que 
contiene datos específicos referidos a 
la localidad, lo considero de gran inte-
rés para el estudio de la historia local. 
Omito aquellos apartados técnicos y 
farragosos sobre orientación y ase-
soramiento en materia de Hacienda 
Municipal, contabilidad, etcétera, que 
no revisten interés alguno al lector, así 
como las disposiciones de diferente 
rango legislativo de las que este tipo de 
documentos están plagadas. Extraigo 
la información que considero relevante 
y que sigue a continuación. 

En este ejercicio de nostalgia —del 
griego nóstos: regreso, vuelta, y álgos: 
dolor, tristeza, es decir “tristeza por el 
recuerdo del pasado”—, aspiro a que 
los mayores recuerden tiempos pasa-
dos y valoren los esfuerzos por desa-
rrollar la localidad dotándola paulati-
namente de diferentes servicios—, y 
que los más jóvenes conozcan mejor  el 
entorno en el que crecieron sus padres, 
abuelos y bisabuelos. Muchos jóvenes 
no saben la suerte que tienen de ha-
berlo encontrado prácticamente todo 
hecho, gracias a los desvelos de los que 
les precedieron. 

MEJORAS Y SERVICIOS QUE SE RECO-
MIENDAN AL AYUNTAMIENTO

1. Constitución y composición de la 
Junta de Beneficencia Municipal. -  (“[D]
eberá formarse cada año el padrón de 
los pobres que merezcan ser atendidos 
gratuitamente en los servicios de médi-
co, practicante, comadrona y farmacia”, 
padrón que, por cierto,  también incluía a 
la Guardia Civil y a los funcionarios mu-
nicipales). Además de la constitución de 
la citada junta, también se aconseja se 
formen   el Consejo de Sanidad Local y 
la Junta Local de Educación Primaria, 
con arreglo a las disposiciones vigentes 
que se citan.

2. Libros obligatorios. - Se recuerda la 
obligatoriedad de los libros de inven-
tarios y balances, registro de bandos, 
cuaderno de expedición de licencias, 
libro de registro de proposiciones para 
subastas, concursos, y concursos-su-
bastas.

3. También se recomienda la creación 
de los siguientes servicios: Biblioteca 
Pública Municipal, Escuela de Forma-
ción de la Mujer (“Ningún gobierno de 
los anteriores a nuestro Régimen se 
preocupó de la formación de la mujer”, 
de ahí la importancia de la Sección Fe-
menina “que va propagando por  todas 
las tierras de España (…) los programas 
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de cultura adecuada a estos fines” con 
“enseñanzas adecuadas y lecciones de 
economía doméstica, cultura domésti-
ca, cultura general, y práctica de corte 
y confección y labores”, Campos de de-
portes, Mutualidad y Cotos escolares 
(conveniencia de “promover en las es-
cuelas la creación de mutualidades es-
colares, para habituar a los niños a las 
virtudes de la previsión, el ahorro y la 
economía”, labor esta “que tanto educa 
a los niños en hábitos de cooperación 
y solidaridad para el día de mañana”), 
escuelas nocturnas para combatir el 
analfabetismo, Hogar Rural del Fren-
te de Juventudes (conveniencia “de 
habilitar un local adecuado donde se 
reúnan los jóvenes para pasar los ratos 
de ocio dedicados a recreos honestos y 
alegres pasatiempos” con “un saloncito 
de lectura” y “algunos libros y revistas 
apropiados a su edad entre los que no 
faltarán el Catecismo, la Historia Sa-
grada, la Historia de España, Manuales 
elementales de artes y oficios y los li-
bros que contengan la doctrina política 
de nuestro Glorioso Movimiento”, (…) 
de esta manera será más fácil conducir 
a nuestra España por las rutas del Impe-
rio para alcanzar la triple aspiración de 
nuestros [ciudadanos] para hacerla Una, 
Grande y Libre”).

En este apartado el documento también 
aconseja la promoción de “excursiones 

de la juventud, para darles a conocer los 
centros de cultura, de industria, de arte-
sanía, de paisajes regionales” con el fin 
de “hacerlos más cultos” y “que sientan 
al propio tiempo estímulos y aficiones 
que de otra manera sería muy difícil de 
despertar”.

OBRAS Y SERVICIOS ESPECIALES Y 
PROBLEMAS QUE TIENE PLANTEA-
DOS EL AYUNTAMIENTO Y RESPECTO 
DE LOS CUALES SE LES ORIENTA Y 
ASESORA 

1. Abastecimiento de aguas potables a 
domicilio. - Siendo esta población lugar 
de veraneo y “por hallarse en las faldas 
de las montañas pobladas de pinares 
se tienen noticias de la existencia de 
fuentes que bien utilizadas podrían ga-
rantizar un normal abastecimiento de la 
población”. Por tanto, se insta al Ayunta-
miento a proceder a “la implantación de 
este servicio a domicilio”.

2. Alumbramiento de aguas subterrá-
neas. - Por tratarse de una población 
inferior a 2,000 habitantes —Adzaneta 
cuenta en esos momentos con menos 
de 1,500 habitantes—, las ayudas eco-
nómicas cubren la totalidad de este 
proyecto en caso de que se adopte “el 
acuerdo de petición de auxilios informa-
tivos, económicos y técnicos al Instituto 
Geológico y Minero de España”.

3. Captación, conducción y distribu-
ción de las aguas por la Dirección Ge-
neral de Obras Hidráulicas.- “Una vez 
que se tenga ya logrado el caudal nece-
sario que garantice un normal abasteci-
miento de agua a la población, podría el 
Ayuntamiento (…) solicitar los auxilios 
técnicos y económicos de la Confedera-
ción Hidrográfica del Júcar para el estu-
dio, redacción y  ejecución  del proyecto 
de abastecimiento de aguas a domicilio 
acogiéndose a los beneficios que con-
cede a los Ayuntamientos la Dirección 
General de Obras Hidráulicas”.

4. Ampliación de la Casa Consistorial. 
- “Se recomienda al Ayuntamiento que 
cuando se decida a la realización de este 
proyecto se dirija a la Comarcal de la 
Dirección General de Regiones devasta-
das en Valencia”. También cabía la posi-
bilidad de solicitar ayudas económicas a 
la Diputación para facilitar la realización 
de este proyecto.

5. Local para la Jefatura del Movimien-
to, para la Hermandad Sindical de La-
bradores y para el Hogar Rural del Fren-
te de Juventudes. - “El Ayuntamiento 
procurará llevar a feliz realización [estos 
proyectos]” ya que “Ayuntamiento, Jefa-
tura y Hermandad son tres organismos 
que, en lo administrativo, en lo político y 
en lo social deben ir hermanados dentro 
de la política de unificación propugnada 
por nuestro Movimiento para conseguir 
un mayor y más efectivo resurgimiento 
de los municipios rurales”.

6. Construcción de viviendas para 
maestros. - “El Ayuntamiento tiene en 
proyecto la construcción de viviendas 
para maestros que emplazará proba-
blemente en la Avenida del Generalí-
simo donde se hallan emplazadas las 
escuelas nacionales”. Se sugiere al 
Ayuntamiento que solicite al Ministe-
rio de Educación Nacional la subven-
ción de 20,000 pesetas por vivienda y 
que se beneficie también de las ayudas 
que concede el Instituto Nacional de 
la Vivienda (Ley sobre Viviendas Pro-
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tegidas), así como las de la Diputación 
Provincial.

7. Escuela de Párvulos en construc-
ción. - Deducimos del documento que en 
esos momentos se está construyendo 
la Escuela de Párvulos, “próxima a las 
escuelas unitarias con su patio de juego 
independiente”. Se sugiere al Ayunta-
miento solicite una ayuda económica a 
la Diputación con el fin de “dotarla del 
mobiliario y material pedagógico co-
rrespondiente”.

8. Centro Primario de Higiene Rural. 
- Se recomienda al Ayuntamiento su 
solicitud, porque con esta mejora “pro-
porcionará al vecindario una clínica mo-
derna que representará ventajas para la 
salud muy considerables”. Para ello de-
berá solicitar a la Dirección General de 
Regiones Devastadas una subvención 
de 50,000 pesetas, y a la Diputación 
Provincial la ayuda de 20,000 pesetas.

9. Obras de mejora urbana y embelle-
cimiento de la población. - Teniendo 
en cuenta que la población es visitada 
en época estival por muchos veranean-
tes “para beneficiarse de su clima de 
altura media y sus excelentes aguas y 
aires saturados por las emanaciones 
de los pinos que pueblan las montañas 
cercanas”, se sugiere al Ayuntamiento 
que se ocupe del “embellecimiento de 

los accesos a esta villa (…) y el mejora-
miento urbano de sus calles”. Para llevar 
a cabo estos cometidos deberá solicitar 
“las subvenciones correspondientes a la 
Junta Interministerial de Paro Obrero”.

10. Paro Obrero en la localidad. - Con 
el fin de paliar el paro de la localidad, el 
Ayuntamiento deberá solicitar ayudas 
económicas a la Junta Interministerial 
de Paro. De este modo se podrá auxiliar 
a los necesitados y se podrán realizar las 
diferentes obras de mejora a los que alu-
de el informe.

También se incluyen orientaciones so-
bre el patrimonio municipal y su inven-
tario, bosques y montes, salubridad e 
higiene, alcantarillado, cementerios 
municipales, limpieza de la vía pública, 
higiene de la vivienda, construcción de 
viviendas protegidas, inspección e hi-
giene de los alimentos y bebidas, Hogar 
Rural del Frente de Juventudes, Escuela 
de Formación de la Mujer, viviendas para 
secretario y empleados municipales, 
viviendas protegidas para maestros, 
construcciones de grupos escolares, 
centro de higiene rural y vivienda para el 
médico, normas sobre abastecimiento 
de aguas potables, alumbramiento de 
aguas subterráneas, pósito municipal, 
campos escolares de experimentación 
agrícola (“Es preciso inculcar desde la ni-
ñez, hábitos de cooperación, de tecnicis-

mo y de cultura agrícola que les pondrá 
en camino de ampliar el día de mañana 
cuando sean ciudadanos estos conoci-
mientos y así podrán estudiar las cuali-
dades de los terrenos y los fertilizantes 
más apropiados para los mismos, así 
como también ir modificando los siste-
mas de cultivo introduciendo aquellas 
herramientas o máquinas recomenda-
das como más útiles para el mejor y más 
perfecto laboreo de las tierras, para ob-
tener mayores rendimientos”). 

Cabe destacar que en este documento no 
aparece la palabra “industria” —España 
es en esos momentos un país eminente-
mente agrícola—, ni tampoco “automóvi-
les” o “coches” —solo circulan bicicletas 
y carruajes—. Con el boom del turismo y 
de las playas en el plazo de menos de una 
década, la población dejaría de ser centro 
preferente de atracción para veranean-
tes, en busca de destinos más diversi-
ficados. Afortunadamente también la 
industria llegaría al municipio con lo que 
sus habitantes no tendrían necesidad de 
desplazarse a otras poblaciones —Albai-
da, Agullent, Ontinyent, etc.— en busca 
de trabajo. Pero esa es otra historia.

BIBLIOGRAFÍA.-
NEGRO LAÍNEZ, LUIS:  Visita de inspección 

técnico-administrativa girada al Ayuntamien-

to de Adzaneta de Albaida, 1953. (Documento 

mecanuscrito).

NOTAS.-
1  Desde 1900 la Secretaría del Ayuntamiento 

de Atzeneta fue desempeñada ininterrumpida-

mente por Joaquín Ballester Pla y Joaquín Soler 

Ases, tío carnal y hermano político, respectiva-

mente, de Juan Bta Roses Ballester, a los que 

sucedió. No obstante, antes de acceder a la se-

cretaría, Juan Bta. Roses había sido nombrado 

auxiliar administrativo interino en 1919.

2  Mantengo los nombres de las poblaciones 

en castellano, único idioma oficial durante el 

franquismo en las instituciones oficiales, sobre 

todo en documentos escritos. En la calle y en 

casa, evidentemente, todos los pueblos de la 

Vall d´Albaida hablaban en valenciano.
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La mesura del temps i els rellotges 
històrics

La mesura del temps ha sigut una ne-
cessitat per a les totes les cultures, 
tant pel que fa al calendari anual amb el 
respectius cicles de les collites agríco-
les com a l’hora de comptar-lo a escala 
diària. Vint-i-quatre hores que s’han es-
tructurat de diferents formes al llarg de 
la història per organitzar la jornada de 
treball i també des d’un punt de vista 
religiós per conèixer les hores litúrgi-
ques. Aquest cicle diari, en el context 
d’una societat rural com la que vivia a 
la Vall d’Albaida fins ben entrat el segle 
XX, en realitat només necessitava con-
trolar uns pocs moments importants 
com eren l’inici de la jornada laboral, 
l’hora de dinar i la de finalitzar el tre-
ball, però aquest mitjà de control havia 
d’estar disponible en espais ben dis-
tints i exempts de qualsevol tecnologia 
mecànica. Per tant, el rellotge de sol es 
va convertir en un instrument útil que 
oferia al mateix temps una construcció 
bastant senzilla i també adaptable a la 
major part dels espais. A més propor-
ciona una lectura fàcil i un treball de 
manteniment pràcticament nul unit a 
l’amplitud temporal que facilita la gran 
quantitat d’hores de llum solar que dis-
posem a les terres mediterrànies.

Als pobles i ciutats es disposava de re-
llotges de sol situats en espais públics 
per marcar l’hora a les façanes de les 
esglésies i palaus o bé a l’interior d’edifi-
cis com podien ser el claustre dels con-
vents. També eren nombroses les cons-
truccions més modestes i les cases de 
camp que disposaven de quadrants al 
servei dels seus habitants. Però el pro-

gressiu abandonament de la vida rural 
i la generalització dels rellotges mecà-
nics al llarg del segle XX provocaren la 
desaparició de molts dels rellotges que 
omplien els nostres carrers. Fet que 
s’agreujava perquè moltes persones els 
arribaren a considerar com un element 
vell i obsolet que no era digne de ser 
respectat quan modernament es refor-
maven les façanes que els havien acollit 
al llarg del temps.

Al nucli urbà d’Otos hi havia sis d’antics 
situats al cantó de Sant Antoni (reem-
plaçat per l’actual “Sum si sol sit), a la fa-
çana posterior de l’església junt al car-
rer homònim (en mal estat de conserva-
ció), a la façana del Palau (restaurat), a 
casa de Clemente o de Lillo (carrer del 
Crist, 8. Desaparegut), a casa de Gue-
rola al cantó del Cossi (substituït per 
un de ceràmica no funcional) i a l’ermita 

dels Dolors (també desaparegut). Però, 
atés que la concepció del patrimoni 
està en constant evolució, el professor 
de matemàtiques Joan Olivares Alfonso 
(Otos, 1956), físic i gnomista, en va cata-
logar 120 a la comarca amb els quals es 
va editar el llibre Rellotges i calendaris 
solars a la Vall d’Albaida l’any 1998. 1 La 
publicació va significar la posada en va-
lor dels rellotges i també el punt d’inici 
per a la restauració de quadrants dete-
riorats, així com la construcció de nous. 
De forma que els rellotges solars en una 
època d’escalada tecnològica adquirien 
un valor reinventat de caràcter cultural, 
artístic i fins i tot identitari atenent al 
principi que una societat que viu accele-
rada i optimitza els minuts i els segons 
ja no utilitza els rellotges de sol per 
conèixer la seua hora poc precisa, sinó 
que els ha transformat en un element 
patrimonial2. Com a resultat trobem 

15 anys d’Otos, el poble dels rellotges 
de sol. Origen i evolució de la ruta
Daniel Alfonso Medrano - Cronista Oficial d’Otos
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Instal·lació del rellotge Meló-Soleil

que actualment nombrosos espais ur-
bans de l’eixample dels nostres muni-
cipis estan presidits per monumentals 
obres escultòriques que funcionen com 
un rellotge solar com ara el parc de l’Or-
tissa de Benigànim o la de Muro d’Alcoi, 
les quals han esdevingut noves fites ur-
banes, identitàries i turístiques. 

Creació i inauguració de la ruta  “Otos, 
el poble dels rellotges de sol”

La bona acollida que tenia la restauració 
i construcció de nous rellotges de sol 
d’iniciativa privada va conduir a la gesta-
ció d’una ruta temàtica ubicada al poble 
d’Otos. De forma que l’any 2004 el gno-
monista otosí Joan Olivares i el pintor 
albaidí Rafael Amorós li presentaren a 
l’Ajuntament un projecte ambiciós que 
consistia en la creació d’una ruta-itine-
rari de caràcter turístico-cultural de re-
llotges de sol que convertiria els carrers 
otosins en un museu obert a l’aire lliure, 
en una mena de parc temàtic especia-
litzat en rellotges de sol. El consistori 
va acceptar plenament el projecte i ini-
ciaren el doble procés d’animar a un no-
drit grup de huit artistes valencians de 
renom a que els dissenyaren les obres i 
també el repte d’aconseguir el necessari 
finançament econòmic. Olivares va asse-
nyalar al respecte que “el projecte pre-
tén despertar l’interés de les institucions 
i els particulars en la conservació dels re-
llotges solars alhora que crear una xarxa 
d’itineraris gnomònics a la Vall d’Albaida, 
que tinguen el seu punt de partida i el seu 
referent principal en l’extraordinària col-
lecció de què disposa el poble d’Otos. A 
banda de l’interés purament cultural i an-
tropològic, el projecte presenta el valor 
afegit de l’originalitat, ja que en tota el 
País Valencià, i segurament en tot Espa-
nya, no se’n coneix un altre com aquest, 
amb la qual cosa situaríem el poble i la 
comarca com un dels referents culturals 
i turístics més singulars de tot l’Estat i, 
possiblement, de tota Europa”3.

En primer lloc contactaren amb l’es-
cultor valencià Andreu Alfaro, tot un 

referent artístic amb obres exposades 
al llarg del món que va quedar impres-
sionat quan li proposaren participar 
al projecte d’un poble de tan sols 500 
habitants. Va acceptar immediatament 
l’oferiment i, com que no es disposava 
del pressupost necessari per atendre 
als seus honoraris, va regalar íntegra-
ment l’obra creada al seu taller de Go-
della. El projecte va evolucionar satis-
factòriament i els autors de les obres 
els únics dubtes que tingueren era si 
qualsevol idea artística que ells tenien 
seria traslladable o no a un rellotge de 
sol, com és el cas del Meló-soleil de 
Rafa Armengol que es tracta d’una ta-
llada de meló d’Alger metàl·lica amb una 
inclinació diagonal que ho complica des 
del punt de vista tècnic.

Després del procés de selecció de les 
façanes que reunien les millors condi-
cions per acollir un rellotge de sol, es va 
signar un document amb els respectius 
propietaris i es va dur a terme la seua 
instal·lació durant la tardor de 2004. 

Cal assenyalar al respecte que les huit 
obres subvencionades per la Unió Eu-
ropea tenen un sistema de subjecció 
reversible que permet extraure’ls de 
la seua ubicació en cas de necessitat. 
També destaquem que l’obra Unió d’An-
dreu Alfaro va comportar una redistri-
bució urbana de la Plaça del Llaurador ja 
que conforma una rotonda per al trànsit 
de vehicles, actuació que no va estar 
exempta de crítiques inicials per la re-
ducció de places d’aparcament que va 
comportar, opinió que s’ha anat disso-
lent en el temps conforme s’ha confir-
mat l’èxit de la ruta.

Quant al finançament del projecte, els 
autors plàstics de les set obres (recor-
dem que Andreu Alfaro la va regalar) 
cobraren la quantitat de 3000 euros, de 
forma que alguns d’ells renunciaren a 
part dels respectius honoraris ja que els 
semblava un projecte interessant atés 
que la majoria d’ells havien pensat al 
llarg de la seua trajectòria en un rellotge 
de sol però no havien tingut l’oportuni-
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tat l’executar-lo4. A més es destinaren 
35.777,11 € per a les remodelacions urba-
nes necessàries, així com a la instal·la-
ció dels rellotges als respectius empla-
çaments. Els Fons de desenvolupament 
europeus PRODER-2 Vall d’Albaida con-
cediren el 9 de juliol de 2004 una sub-
venció al 95% per valor de 47.239,63 
euros.

Inauguració de la ruta

El dissabte 12 de març de 2004 Otos es 
va vestir de gala per celebrar la inaugu-
ració de la ruta dels rellotges de sol. A 
les  11.30 h. del matí en la plaça del Llau-
rador va tindre lloc l’acte institucional 
amb la presència dels artistes dels huit 
rellotges inaugurats: Andreu Alfaro, 
Rafa Amorós, Joan Olivares, Antoni 
Miró, Armengol, Artur Heras, Arcadi 
Blasco, Manolo Boix i Elisa Martí. Tam-
bé es va comptar amb la presència de 
moltes altres personalitats convidades 
entre les quals destaquem a Ramon 
Cardona i Josep Bort (Diputats de l’En-
tesa a la Corts Valencianes), Salvador 
Garcia (representant de la Federació 
Valenciana de Municipis i Províncies), 
Enrique Cerdà (President en funcions 
de la Mancomunitat), Rafael Portero 
(Conseller comarcal de turisme), Josep 
Lluís Pascual (Conseller comarcal de 
cultura), Miquel Ventel (representant 
del PRODER Vall d’Albaida), Vicent Sal-
vador (representant de COEVAL), Emili 
Mira (Alcalde d’Otos), Cristina Alfonso 
(Regidora de Turisme) i la resta d’edils 
municipals, així com diversos alcaldes 
invitats de la comarca. Entre els cen-
tenars de persones assistents a l’acte 
també es trobaven representants del 
món cultural i quantiosos veïns d’Otos.

Després dels parlaments institucionals 
es va iniciar un recorregut amb l’acom-
panyament musical del tabalet i la dol-
çaina per cadascun dels rellotges que 
foren inaugurats, al peu dels quals el 
corresponent artista va destapar una 
placa commemorativa on hi ha inscrites 
les principals característiques de l’obra. 

Tot seguit al Palau Marquesal es va 
projectar un audiovisual amb imatges 
referents a la confecció i instal·lació de 
les distintes escultures, al temps que al 
llibre d’or de la població signaren cadas-
cun dels dissenyadors de renom inter-
nacional que assistiren a la inauguració. 
Finalment, i com a cloenda de l’acte, es 
va servir un vi d’honor per a tots els as-
sistents.

Les entitats col·laboradores van ser la 
Diputació de València, la Mancomunitat 
de Municipis de la Vall d’Albaida, Caixa 
Ontinyent, Bancaixa i la Cooperativa del 
Camp de Llutxent-Otos.

Evolució i perspectives de la ruta

La ruta ha tingut una gran resposta 
de visitants des del seu inici. Al llarg 
d’aquests 15 anys s’estima que visiten 
el poble d’Otos al voltant de 4.000 turis-
tes anuals, fenomen que ha comportat 
la planificació d’una infraestructura per 
atendre’ls correctament. El seu perfil 
és de nivell social mitjà-alt, format ma-
joritàriament per persones amb inqui-
etuds culturals que busquen visitar un 
producte exclusiu com els que ofereix 
el conjunt de rellotges de sol d’Otos. 
Per tant, des del moment de la inaugu-
ració l’Ajuntament d’Otos va organitzar 
una xarxa de visites guiades que actu-
alment s’ofereix en quatre modalitats. 
En primer lloc, cada diumenge entre 
els mesos de setembre i juny a les 11 del 
matí parteix una visita des del rellotge 
d’Alfaro a la qual s’uneixen tots els visi-
tants que ho desitgen sense inscripció 
prèvia i per un preu simbòlic. Aquestes 
visites guiades també es programen 
en determinats ponts festius, així com 
en els dies de Pasqua. En segon lloc 
els grups d’amics o associacions poden 
concertar visites amb guia en horari 
flexible. I, finalment, destaca l’ús didàc-
tic de la ruta, per al qual s’han publicat 
diverses guies didàctiques i s’ofereixen 
visites escolars adaptades al nivell dels 
alumnes i en al qual es mostra una apro-
ximació al conjunt patrimonial de la ruta 

de forma interdisciplinar. En ocasions 
es combina l’explicació teòrica amb la 
realització d’una gimcana amb proves 
que han de resoldre en equip i per als 
més menuts està disponible l’activitat 
de pintar i muntar un rellotge de sol de 
paper. I en un nivell més avançat trobem 
el projecte Estalmat -Estímul del Talent 
Matemàtic- organitzat per la UV entre 
l’alumnat d’ESO, té amb una periodicitat 
bianual i en ell una de les activitats con-
sisteix en recórrer l’itinerari otosí. Final-
ment, la quarta forma de visitar-los ve 
donada pel fet de tractar-se d’un museu 
a l’aire lliure, ja que permet que siguen 
molts els turistes que visiten la ruta 
per lliure amb l’ajuda informativa dels 
fullets editats i dels panells instal·lats 
al municipi. De forma que els han visitat 
gent de tota Europa i d’altres territoris 
més exòtics com ara Taiwan, Austràlia. 
En este sentit cal destacar la presència 
del professor Woody Sullivan (Colora-
do, 1944), físic i astrònom de la Univer-
sitat de Seattle que va dissenyar per a la 
NASA el Color target-A8R15, un rellotge 
de sol per a explorar Mart. El professor 
va visitar recentment la Universitat de 
València i allí li recomanaren recórrer la 
ruta solar d’Otos. 

Des del moment de la inauguració en 
la primavera de 2005, a més de rebre 
turistes, el municipi d’Otos ha ampliat 
el seu patrimoni per tal de millorar la 
qualitat de vida dels seus veïns i tam-
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Emili Mira i Toni Miró inaugurant l’obra Bici-rellotge Joan Olivares i Andreu Alfaro inaugurant l’obra La norma no és un dogma

bé per incrementar l’atractiu turístic. 
Entre totes les actuacions cal destacar 
la restauració de l’ermita dels Dolors 
(2005 l’estructura i 2006 les pintures 
d’estil impressionista) i la posada en 
valor de la Font de Baix i el seu entorn 
amb la construcció d’una àrea recreati-
va (2007) i un sender junt al barranc de la 
Mata (2018). També s’ha ampliat la ruta 
amb la incorporació de nous rellotges, 
molts d’ells coincidint amb la celebració 
d’una efemèride destacada entre els 
quals destaquen la Pedra de Basset (en 
2007 per commemorar el III centenari 
de la Batalla d’Almansa), Repoblament 
(en 2011, 400 anys de l’atorgament de 
la nova carta de poblament després 
de l’expulsió dels moriscos), la Font de 
la Vida (febrer de 2016, centenari de la 
conducció de les aigües potables), re-
llotge de la Muixeranga (agost de 2016, 
regalat per la Muixeranga d’Algemesí 
després d’actuar el dia del Crist amb 
motiu del bicentenari de les festes pa-
tronals). També cal assenyalar les dues 
escultures inaugurades en les festes 
del bicentenari6, en primer lloc la que re-
corda als caiguts otosins a les diferents 

guerres que es troba situada al parc de 
l’ermita i és obra de Rafa Amorós i una 
segona obra de Josep Sanjuán situada 
junt a l’església i que ret homenatge al 
Bicentenari. A més es va inaugurar el 
9 d’Octubre de 2016 un mural pintat al 
mur exterior de l’escola per Jordi Albi-
nyana i que fa referència a la llegenda 
local de la raboseta que va criar al cam-
panar. A més, el 9 d’Octubre de 2019 es 
va inaugurar un rellotge que assenyala 
el Dia dels Valencians a través d’una om-
bra sobre el monòlit que acull el nom del 
Parc Jaume I al poliesportiu municipal 
i també està previst ampliar l’itinerari 
amb un nou rellotge de sol de l’ollerià 
Jordi Albinyana que s’ubicarà a l’antiga 
Casa del Metge i que marcarà l’hora de 
Buenos Aires (5 menys que ací) en ho-
menatge a tots els emigrants que parti-
ren de les nostres terres, especialment 
a aquells que marxaren l’any 1910 arran 
de la crisi de la fil·loxera. A més a més, 
cal destacar l’exposició permanent del 
pintor alcoià Antoni Miró que acull l’edi-
fici del Palau i la creació l’any 2015 de 
la Càtedra d’Art Contemporani Antoni 
Miró per part de la Universitat d’Ala-

cant, instituïda amb la col·laboració dels 
ajuntaments d’Alcoi i d’Otos.7 I com a 
complement cal destacar la programa-
ció cultural que organitza l’Ajuntament 
al llarg de l’any atenent a les possibili-
tats locals, en què podem destacar la 
carrera popular de 10,3 km Otos Trail 
pujada al Castell de Carbonera que se 
celebra des de 2017 cada inici de maig.

La ruta dels rellotges ha aconseguit po-
sar el poble d’Otos en el mapa turístic i 
ampliar el seu coneixement públic, però 
el seu objectiu últim era el de dinamit-
zar i diversificar l’economia local. En 
aquest sentit s’han venut souvenirs i els 
diumenges hi ha un mercat d’artesania 
que complementa les visites guiades. 
A més, els establiment han ampliat la 
seua clientela, entre els quals cal desta-
car l’hotel-restaurant Ca les Senyoretes 
que va ser inaugurat l’any 2005 al caliu 
de la ruta solar, espai que exposa una 
interessant col·lecció de rellotges de 
sol i d’altres objectes etnològics i a més 
organitza encontres que combinen la 
gastronomia i la cultura. Malgrat tot, la 
ruta ha d’enfrontar una sèrie de reptes 



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 98 8

15 anys d’Otos, el poble dels rellotges de sol. Origen i evolució de la ruta

Obres que conformen la ruta “Otos, el poble dels rellotges de sol”
Autor Títol Ubicació Materials Dedicació o Peculiaritat Propietat

1 Andreu Alfaro La norma no és un dogma Redona central de la 
Plaça del Llaurador Acer inoxidable Escultura exempta que també és 

un calendari equatorial horitzontal M
unicipals – PRODER euroepu

2 Rafael Amorós i 
Joan Olivares

Venim del Nord, 
venim del Sud Pati central del Palau Ceràmica esmaltada Dedicat a les civilitzacions que conformen 

la història valenciana.

3 Rafael Armengol Rellotge dels pimentons Plaça del Llaurador, 18 Pedra i bronze Homenatge al poeta Estellés

4 Arcadi Blasco Rellotge de fang Plaça del Llaurador, 7 Gres refractari cuit a 1300º C Dedicat a l’astre sol i la mare terra

5 Manuel Boix Polifem Sant Crist, 6 Marbre verd i gris grafiat 
amb tinta

Clàssic. Dedicat al mite de Polifem
escrit a l’Odissea

6 Artur Heras Meló Soleil Sant Josep, 1 Ferro pintat al foc. Dedicat als productes mediterranis. 
Marca l’ombra a dos superfícies

7 Elisa Martí Unió Plaça del Llaurador, 12 Gres, vernissos i òxids 
d’alta temperatura

Dedicat al Gatet, roder otosí.
També és rellotge de lluna

8 Antoni Miró Bici-rellotge Enfront de l’església Acer corten Escultura exempta

9 Joan Olivares i 
Tino Pla Repoblament Parc de Benitaia Acer, ciment i ceràmica Els xiprers mostren hospitalitat. 

Homenatge als repobladors de 1611

M
unicipals

10 Ximo Boluda i 
Joan Olivares Equatorial Parc Jaume I - 

Poliesportiu Ferro i rutgló de pedra Reutilitza peces d’una antiga almàssera d’oli.

11 Joan Olivares 9 d’Octubre Parc Jaume I - 
Poliesportiu Pedra i gnòmon de ferro. Marca la festa dels valencians.

12 Toni Espinar Rellotge del Llavador Camí de la Font de Baix Pintures acríliques sobre 
paret

Homenatge a la dona. 
El 8 de març marca el símbol feminista.

13 Muixeranga Sant Crist, 22 Ceràmica Regalat per la Muixeranga d’Algemesí
en el Bicentenari de 2016.

14 Anònim del S.XVIII Façana del Palau Sant Crist, 12 Pintura sobre façana El més antic. Línies marcades sobre el morter

15 Joan Olivares Pedra de Basset Hort del Palau Pedra i acer Marca el 25 d’abril i recorda  la Batalla d’Almansa

16 Joanfra Tormo La Font de la Vida Dipòsit d’aigua (a la 
serra)

Tubs de PVC i pintura 
esmalt acrílic.

Inaugurat el 2016, 
centenari de la conducció de les aigües

17 Rafa Amorós 9 d’abril Plaça del Llaurador, 15 - 
Raconet Pedra calcària Marca de matí. Assenyala el 9 d’abril,

celebració familiar

Privats

18 Joel Miñana El temps ensenya Plaça del Llaurador, 23 Pedra esmaltada Únic orientat al nord. Homenatge als docents

19 Isidoro Medrano Sum si sol sit Sant Antoni, 7 Pintura sobre paret Circular, decorat amb astres i inscripció llatina

20 Joan Olivares Sant Antoni Sant Antoni, 18 Marbre i pintura Marca de matí. Indica les hores babilòniques, 
els canvis d’estació  i el dia de Sant Antoni

21 Cipriano Alfonso Vivere memento Sant Antoni, 19 Pintura sobre paret. Inscripció llatina i el número romà IIII

22 Miguel Ferri i 
Elisa Martí Simfonia Maulets, 1 Gres i vernissos ceràmics. Mostra un itinerari amb alts i baixos 

com la trajectòria de les persones.

23 Joan Olivares i
 Rafa Amorós Agnomònic Maulets Acer corten i inoxidable.

Situat sobre les mateixes portes d’accés 
a l’edifici que formen un angle de 83,3º.

Homenatge a la lluna.

24 Joan Olivares Festina lente Terrassa de 
Ca les Senyoretes Pintura sobre paret

Marca 4 tipus d’hores: actuals, itàliques, babilòni-
ques i canòniques. També els solsticis i equinoc-

cis. Pel matí es marca a través d’un espill.

25 Joan Olivares Equatorial I Terrassa de Ca les 
Senyoretes Acer S’escalfa la part enllumenada 

i el poden llegir els invidents.

26 Joan Olivares Equatorial II Terrassa de 
Ca les Senyoretes Acer Marca l’hora solar, els mesos zodiacals i 

l’equació del temps.

27 Mussol de ca Glòria Trinquet, 18 Ceràmica Marca els solsticis, els equinoccis i el 20 d’agost, 
aniversari de la propietària. Marca de matí

28 Joanfra Tormo Els fruits del Forn Sant Josep, 47 Acer i pintura sobre paret. Simula un forn i els seus productes 
en homenatge a l’ofici del propietari.

29 Sergi Llàtzer El sol brilla per a tots Sant Josep, 57 Pintura sobre paret. Declinat a ponent.

30 Sergi Llàtzer Qui té sol què més vol? Benicadell, 1 Pintura sobre paret. Silueta del Benicadell.

31 Rafa Amorós i 
Joan Olivares Primaveres Migdia s/n Pedra pintada. Marca els solsticis i equinoccis.

 Només de vesprada.

32 Joanfra Tormo L’horta del tio Bruno Benicadell, 19 Acer i aixada 
sobre paret de pedra.

Homenatge als productes els horts mediterranis 
i a les formes de nomenar-los. 

Font: “Otos, el poble dels rellotges de sol”. Guia de la visita de 2018.  Ed. Diputació de València. Elaboració pròpia.
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l’equació del temps.
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dels programes culturals de la corpora-
ció provincial l’any 2018. En aquest cas 
es va premiar a l’Ajuntament d’Otos per 
la Ruta dels Rellotges de Sol i al de Car-
rícola per la Ruta del Biodivers.

La consolidació de la Ruta dels Rellot-
ges de Sol és una mostra referencial de 
les activitats que es poden dur a terme 
per diversificar l’economia rural i frenar 
el seu despoblament d’una forma sos-
tenible que optimitza amb enginy els 
recursos que ens ofereix el territori. 

Notes
1. OLIVARES ALFONSO, Joan Rellotges i calen-
daris solars a la Vall d’Albaida. Edita: Caixa d’Es-
talvis d’Ontinyent. Ontinyent, 1998
2.  Reportatge “Coneixem la ruta dels rellotges 
de sol d’Otos amb Joan Olivares”. Comarcal TV 
11 de desembre de 2018. http://www.comarcal.
tv/noticia.php?video=7374
3. AMO. Caixa 292, llegat 349/1. Memòria de la 
ruta dels rellotges de sol.
4.  AMO. Caixa 292, llegat 349/2. Subvenció de 
la ruta dels rellotges de sol.
5.  Informació extreta de Wikipèdia.
6.  ALFONSO, Daniel “El II Centenari de les Fes-
tes Patronals d’Otos 1816-2016” dins d’Almaig, 
estudis i documents XXXII, 2016 pg. 62-67
7.  PLA SANTAMARÍA, Constantino “Antoni 
Miró. La col·lecció d’Otos”, dins d’Almaig, estu-
dis i documents XXXI, 2015 pg. 97-103. “Otos 
presenta la Càtedra d’Art Antoni Miró”. Vilaweb 
Ontinyent, 10 de març de 2015.  
8.  “Guia de la visita Otos, el poble dels rellotges 
de sol” Ed. Ajuntament d’Otos i Diputació de Va-
lència, 2018.

Li agraïm a Joan Olivares la revisió de l’article i 
les aportacions realitzades..

com ara desestacionalitzar les visites, 
millorar l’atenció d’alguns establiments 
locals o coordinar la ruta d’Otos amb al-
tres que són complementàries i es tro-
ben a escassa distància com és el cas de 
la ruta del Biodivers a Carrícola amb la 
finalitat de crear paquets més complets 
si cap que afavorisquen l’arribada de 
major quantitat de turistes, però sem-
pre des d’un punt de vista sostenible. 

“Otos, el poble dels rellotges de sol” ha 
tingut una gran repercussió mediàtica 
gràcies a diversos factors com la plas-
ticitat de les obres, la seua originalitat i 
transversalitat, tot gràcies al treball de 
promoció realitzat. Per tant, són nom-
brosos els reportatges que s’han publi-
cat al respecte a periòdics generalistes 
com són Levante-emv, Las Provincias, 
Valencia Plaza o Vilaweb. També a webs 
més especialitzats com eltiempo.es, va-
lenciabonita o la coneguda Tripadvisor. 
En quant a materials audiovisuals s’han 
emés reportatges a l’extingit Canal 9, a 
l’actual À Punt, a Comarcal TV o a TVE. 
En format imprès també apareix a les 
guies turístiques editades per les dife-
rents administracions8 i s’han publicat 
reportatges a revistes temàtiques com 
ara La busca de paper editada per l’As-
sociació Catalana de Gnomònica o el 
web  relojesdesol.info de la Asociación 
Amigos de los Relojes de sol.

El conjunt de factors exposats han de-
terminat la concessió d’una sèrie de 
guardons de reconeixent a la trajectòria 
del projecte. El primer d’ells va ser el 
Premi de la Diputació de València en la 
categoria de turisme, el qual va ser ator-
gat el 5 d’octubre de 2006. El segon dels 
guardons també prové de l’ens provinci-
al i es tracta de “Reconeixements de la 
Cultura 2019” que es va atorgar en l’acte 
celebrat el 2 de febrer a Carrícola. L’àrea 
de Cultura de la Diputació de València, a 
proposta dels diferents serveis que la 
componen, va premiar a aquells ajunta-
ments valorats per les comissions tèc-
niques de cada servei per ser especial-
ment proactius en el desenvolupament 
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Introducció

Al llarg del temps, i des de que 
l’espeleologia moderna va nài-
xer com a disciplina científica, 

l’exploració i estudi de les cavitats en-
globaven diferents fronts de recerca: 
paleontologia, arqueologia, estudis 
geològics, biospeleologia, etc. La cata-
logació de cavitats en sí, responia a una 
necessitat clara de situar el lloc d’estudi 
per a la seva localització. Posteriorment 
l’exploració de cavitats va evolucionar 
cap a una vessant més esportiva. L’evo-
lució de les tècniques de progressió 
vertical, així com el descobriment de 
grans cavitats amb desenvolupaments 
quilomètrics i grans profunditats, on la 
capacitat física era un factor primordi-
al, van facilitar aquest gir cap a una visió 
esportiva de la disciplina.

Així i tot, encara que cal reconèixer que 
l’aspecte purament esportiu atrau a un 
nombre molt major de gent a practicar 
l’espeleologia, tant el vessant científic 
com l’esportiu a hores d’ara van de la mà 
en moltes de les exploracions que es por-
ten a terme en l’actualitat arreu del món.

Dintre de les diferents tasques i recer-
ques que el col·lectiu porta endavant 
en l’exploració i estudi de cavitats, 
sens dubte la catalogació d’aquestes 
és una de les més desenvolupades pels 
diferents espeleòlegs, que sense una 
formació científica,  volen aportar el 
seu granet de sorra al coneixement del 
carst i del patrimoni subterrani.

Aquests treballs de catalogació –duts a 
terme casi en la seva totalitat de forma 
altruista- han suposat tasques d’una 
dimensió quasi enciclopèdica. Hores i 

hores de treball de camp, de localitzar 
i explorar coves i avencs. Hores i hores 
de treball de gabinet, dibuixant plànols 
i topografies, realitzant descripcions 
de les cavitats per poder, posterior-
ment, publicar-ho i donar a conèixer els 
resultats, sense cap finalitat, més que 
la de apropar a la gent aquests espais 
subterranis. 

Totes aquestes tasques –que quasi 
sempre han estat realitzades per es-
peleòlegs units en una societat o club, 
o ben bé per espeleòlegs a títol perso-
nal- han quedat per a la posteritat en di-
ferents publicacions o arxius, suposant 
una font d’informació única i de gran va-
lor. Lamentablement, molta d’aquesta 
informació, i sobretot la recopilada en 
dècades passades, on el mitjans no eren 
els actuals, ha quedat relegada a l’oblit, 
o a romandre a l’interior d’algun calaix 
on es difícil arribar-ne.

Situant-se en el context del terme d’On-
tinyent, i de les seues cavitats, la seua 
catalogació ha suposat un repte per a 
diferents espeleòlegs, que en diferents 
èpoques i amb diferents mitjans al seu 
abast, i amb uns objectius clarament di-
ferenciats, sempre han intentat portar 
endavant. El Centre Excursionista d’On-
tinyent, i des de la seva creació als anys 
50 del passat segle, va ser l’autèntic im-
pulsor de les primeres exploracions de 
les cavitats del nostre terme, així com 
de la seva catalogació. Tant de forma 
col·lectiva, com de membres d’aquesta 
entitat, i de forma individual, podem 
trobar els primer treballs i publicacions 
de coves i avencs ontinyentins. 

És cert que en passar els anys, i encara 
que el nombre de practicants de la dis-
ciplina va augmentar en la nostra pobla-
ció, la vessant esportiva és la que va pre-
dominar. La visita lúdica-esportiva es 

Projecte de Catalogació de Cavitats 
d’Ontinyent
Presentació del Projecte i Resum de les exploracions 2016-2019
Rebeca Díaz1, Vicent Sanchis1 i Agustí Ribera2 - 1. Club d’Espeleologia l’Avern - 2. MAOVA

Vista parcial de la sala interior que forma l’avenc de Caragols-2.
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va imposar, i va copar l’activitat del col-
lectiu, quedant els treballs i estudis de 
cavitats a un segon plànol, o ben bé a la 
inexistència. Tant sols tenim constància 
d’algun treball, o intent de catalogació 
de caràcter personal, però, que a hores 
d’ara, ni es troba a l’abast del col·lectiu en 
particular, ni del públic en general, que-
dant aquesta informació condemnada 
amb tota seguretat a desaparèixer.

Així, podem afirmar que la catalogació 
de cavitats del nostre terme, i encara 
que els diversos estudiosos e interes-
sats en el patrimoni subterrani de la 
població, posseeixen certa informació, 
aquesta es troba dispersa, i es quasi 
inaccessible per al neòfit que s’apropà 
al món de les coves i avencs. És per això 
que l’any 2016, i impulsat pels autors 
d’aquest article, va nàixer el Projecte de 
Catalogació de Cavitats d’Ontinyent, i 
és des d’aquestes línies des de les quals 
els autors volem donar a conèixer-lo.

El Projecte

Pels anteriors projectes d’exploració en 
els quals es van realitzar troballes de 
gran rellevància tant a nivell espeleolò-
gic com científic, i l’estreta col·laboració 
que des d’eixos moments vam iniciar 
els autors, després de llargues conver-
ses entre sobre possibles objectius, i 
sempre des d’uns interessos ben dife-
renciats -uns amb un punt de vista neta-

ment espeleològic, i l’altre amb l’interès 
que li genera la seva professió com ar-
queòleg-, finalment la idea de catalogar 
les cavitats del terme d’Ontinyent es va 
posar sobre la taula.

Els autors érem conscients de la man-
ca de informació ben organitzada i re-
copilada de les nostres coves i avencs. 
Alhora també érem conscients de la 
falta d’actualització en les dades, tant 
de localització, com de les pròpies des-
cripcions i topografies. Amb aquestes 
premisses, i com qui no vol la cosa, va 
començar la idea d’aquest projecte.

Inicialment ens vam plantejar realitzar 
una catalogació de les cavitats ja cone-
gudes, i amb cert interès espeleològic. 
Realitzar una revisió de les mateixes, 
tant a nivell d’exploració per tal de des-
cartar qualsevol possible continuació, 
així com a nivell topogràfic. Segons 
anava avançant el treball de camp i la 
recerca d´ informació del patrimoni 
subterrani ontinyentí, ens vam adonar 
que el tipus de catàleg que ens estàvem 
plantejant -si finalment ens limitàvem a 
un grup de cavitats que en certa manera 
eren les més conegudes i interessants 
del terme- realment seria un treball in-
acabat i incomplet.

Després de replantejar-nos la nova di-
recció que hauria de prendre el projec-
te, vam arribar a la conclusió que hau-

ríem d’incloure la resta de cavitats que 
podem trobar al nostre terme, tant les 
naturals com les artificials, encara que 
aquest fet ens suposés plantejar la fina-
lització del projecte a llarg termini.

El Projecte de Catalogació de Cavitats 
d’Ontinyent té com a objectiu la cata-
logació de totes les cavitats subterrà-
nies del terme municipal de la citada 
població. El mètode de treball que cal 
seguir és el següent: localització de la 
cavitat, posteriorment la mateixa és 
situarà amb G.P.S. i les eines modernes 
que tenim hui en dia l’abast (Google 
Heart, Terrasit, etc...). La cavitat serà 
re-explorada en la seua totalitat utilit-
zant totes els tècniques modernes que 
podem trobar en la practica espeleolò-
gica. Posteriorment es realitzarà una 
detallada topografia amb les tècniques 
i programes informàtics més avançats 
en la topografia subterrània. També, i 
sempre dintre de les nostres possibi-
litats, es farà de cada cavitat un repor-
tatge fotogràfic, per tal d’il·lustrar la fu-
tura publicació. Ja finalitzades totes les 
tasques de camp, de cada cavitat es re-
alitzarà una detallada descripció morfo-
lògica i un complet estudi de la mateixa, 
així com un detallat plànol topogràfic. 

La idea inicial era plasmar tots els re-
sultats en una única publicació amb dos 
volums. El primer englobaria les cavitats 
naturals (coves, avencs, abrics, etc...) i al 

Entrada a l’Avenc del Parat, cavitat situada en el barranc de la Volta.  Interior de la cova de l’Hedra, cavitat que fins temps recents servia d’habitatge.
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segon volum s’inclourien les cavitats ar-
tificials (alcavors, aljubs, coves vivenda, 
etc...). A hores d’ara aquesta ultima part 
del projecte es la més llunyana i incerta, 
ja que la presa de dades i el realitzar els 
treballs tant de camp, com de gabinet és 
una empresa titànica, per a un projecte 
de caràcter altruista, i pel fet que nosal-
tres, els propis autors, ens trobem contí-
nuament immersos en altres projectes.

Ben vist, el projecte de catalogació, 
així com el propi catàleg, van prenent 
forma.  A poc a poc anem omplint el 
seu espai de cavitats i de la informació 
d’aquestes. Cada poc, i després d’haver 
consultat alguna informació, o el simple 
comentari d’algun col·laborador, aparei-
xen nous objectius que anem incloent 
en la base de dades. Però, com hem dit 
abans, serà un projecte de llarg termini.

Les exploracions (resum dels treballs 
2016-2019)

A l´iniciar els treballs de catalogació i 
estudi de les cavitats ontinyentines, les 
primeres cavitats on es van centrar els 
nostres esforços, van ser en les cavitats 
més conegudes, i amb més interès espe-
leològic del terme. Lògicament el cert 
interès d’aquestes coves i avencs, així 
com l’eufòria inicial de qualsevol projec-
te d’aquesta índole, va propiciar que les 
sortides de camp és mantingueren en el 
temps amb una certa continuïtat. 

En l’any 2016, i com a primer objectiu 
del nostre estudi, la cavitat escollida 
va ser la Cova l’Avern. Aquesta cavitat, 
sens dubte, és el fenomen subterra-
ni més conegut de la nostra població, 
aglutinant tot el pes de les llegendes 
que al llarg del temps s’han formulat 
sobre ella. Aquesta fama, al contrari 
del que es poguera pensar, no ha fet bé 
en la seva conservació, ja que les visi-
tes incontrolades han sigut continues 
al llarg dels anys, patint la cova una 
degradació contínua. En els nostres 
treballs en la cova l’Avern es va revisar 
la totalitat de la cavitat, no trobant-hi 
cap possible continuació, encara que un 

Estretor en la cova del Cau Fumat en la serra de la Solana.

Boca de la cova del Pilaret vista des de l’interior.

Gran balma de la cova Gran de Patiràs.



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 9 9 3

Projecte de Catalogació de Cavitats d’Ontinyent - Presentació del Projecte i Resum de les exploracions 2016-2019

possible error en la presa de dades du-
rant la topografia, ens farà tornar pròxi-
mament a la cova.

Posteriorment a les tasques realitza-
des en la cova l’Avern, ens vam dirigir a 
l’avenc que ostenta a hores d’ara el rè-
cord de profunditat del nostre terme en 
una cavitat natural: l’Avenc de Carrila-
des. Situat en el Pla de Carrilades -d’on 
rep el seu nom-  és un avenc que actual-
ment es difícil de localitzar, donada la 
gran quantitat de malesa que hi trobem 
en el paratge on es troba. L’Avenc de 
Carrilades és una cavitat de caràcter to-
talment vertical, assolint en el seu fons 
54 metres de profunditat. 

La Sima Gran, o del Pla de Simes, una de 
les més emblemàtiques cavitats per als 
espeleòlegs ontinyentins, va ser objecte 
de dos jornades d’exploració i topogra-
fia, durant les quals es va poder topogra-
fiar amb exactitud la cavitat, així com es 
van poder localitzar diversos punts on 
la cavitat podria oferir alguna possible 
continuïtat. El punt amb més interès que 
vam trobar per poder ampliar el recorre-
gut va resultar ser una finestra situada 
en altura i en un extrem de la gran sala 
que forma la cavitat, i on vam poder re-
alitzar una escalada d’uns 12 metres per 
arribar a ella. Lamentablement la galeria 
que formava aquesta finestra va finalit-
zar bruscament als pocs metres.

Continuant amb la catalogació de cavi-
tats al nostre terme, en aquest primer 
any també es van dedicar diferents 
jornades a localitzar cavitats de menor 
desenvolupament, com van ser l’Abric 
Gran de Patiràs, la Cova del Garrofer 
i els avencs de Caragols. Apropant-se 
als últims mesos de l’any, vam afegir al 
catàleg una cavitat de fàcil localització 
i exploració com va resultar ser l’Avenc 
de Ponce. 

Abans que finalitzara l’any 2016, el nos-
tre company Pascual Gandia ens va in-
formar de l’existència d’un avenc inèdit 
en la zona superior del barranc de la 
Volta. Aquesta cavitat sembla ser que 

Sala interior de la cova Soterranya.

Galeria principal que forma la cova de la Fos o Cova del Puntal 1, situada en el barranc de la Fos i sobre 
el riu Clariano.

Boca de reduïdes dimensions de l’Avenc de Carrilades, màxima fondària en l’actualitat del nostre terme.
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d’antics espeleòlegs del poble. Aquesta 
informació va ser trobada a l’arxiu de la 
Federació Valenciana d’Espeleologia en 
unes antigues memòries inèdites. Mal-
grat els nostres intents d’aconseguir 
una mica de col·laboració, tant sols hem 
rebut silenci per part d’alguns d’aques-
tos antics exploradors. Les dures jor-
nades dedicades a la cerca sobre el 
terreny sense resultats va minvar l’ànim 
en les nostres exploracions, deixant per 
a un futur el fet de reprendre aquestes 
prospeccions. Així i tot, durant el trans-
curs de l’any vam poder catalogar algu-
nes cavitats força interessants, tal com 
son la cova Soterranya i l’Avenc del Pla 
de Botifarres, en la serra de l’Ombria. 

Ja en el mes de novembre del 2018, vam 
dedicar una jornada a visitar la zona del 
barranc de la Fos, a l’extrem nord - ori-
ental del terme, on vam poder catalo-
gar diverses cavitats, que si bé no van 
resultar d’un gran desenvolupament, el 
context geològic en el qual s’han format 
els atorguen un cert interès dintre del 
context de la nostra zona.

El començament del 2019 va suposar un 
revulsiu per al Projecte de Catalogació 
de Cavitats d’Ontinyent, ja que els nos-
tres esforços per tal de localitzar un 
parell de coves perdudes es van veure 
recompensats, i vam poder localitzar la 
cova del Cau Fumat i la Cova del Pilaret. 
Aquestes cavitats, situades en la serra 

del Solana, són d’escàs desenvolupa-
ment, però, el fet d’haver-les localitzat, 
aporta al catàleg dos de les cavitats de 
les quals sempre havíem sentit parlar, 
però, de les que no disposàvem a penes 
referències.

També en aquest 2019, i gracies a la 
col·laboració del nostre company José 
Mora, vam poder localitzar dos cavitats 
de la serra de la Solana, una de les quals 
es la Cova de l’Escala del Gat. Aquesta 
cavitat és una potent fractura del ter-
reny i crida l’atenció la forta corrent d’ai-
re que expulsa a l’exterior;  a hores d’ara 
es troba pendent d’estudi i exploració.

Resumint els treballs realitzats, i el re-
sultats d’aquestos durant el període 
2016-2019, s’han aconseguit catalogar 
un total de 20 cavitats al nostre terme,  
realitzant de cadascuna un complet es-
tudi. Totes aquestes tasques han supo-
sat més de trenta jornades de treball de 
camp, moltes de les quals han estat de-
dicades exclusivament a la prospecció 
de terreny per a la cerca de cavitats. A 
hores d’ara els treballs continuen.

El futur del Projecte

L’objectiu final del Projecte de Cataloga-
ció de Cavitats d’Ontinyent, i des del seu 
inici, era el fet de realitzar una publicació 
en forma de llibre en el qual plasmar els 
resultats obtinguts. Aquest llibre, i se-

es mantenia oculta a la vista dels inte-
ressats per l’espessa vegetació que es 
podia trobar al llit del barranc on es lo-
calitza, però, el devastador incendi que 
va arrasar la nostra serra l’any 2010 la 
va deixar al descobert. El fet d’estar da-
vant d’una cavitat inexplorada, ens va fer 
plantejar-nos el canviar el següent ob-
jectiu en la nostra catalogació, explorant 
d’aquesta forma, el que hem passat a no-
menar com l’Avenc de la Volta. Aquesta 
cavitat va resultar ser un sumidor situat 
al llit del barranc, i del que captaria part 
de les aigües, quan aquestes hi circulen, 
amb una fondària de 13 metres.

Així, amb un gran nombre de cavitats 
afegides ja al catàleg, vam finalitzar 
l’any 2016, donant pas a un 2017, en el 
qual per diversos motius la recerca en 
les cavitats del nostre terme es va vore 
alentida. Tant sols tres cavitats van ser 
afegides al catàleg durant el transcurs 
del 2017: la Cova de l’Hedra, la Cova del 
Barranc de Palàcios -com a cavitats me-
nors- i l’Avenc del Parat, on l’exploració i 
estudi va resultar un poc més laboriosa, 
amb els seus 71 metres de recorregut.

L’any 2018 es reprenen de nou les tas-
ques al terme d’Ontinyent, sent aquest 
un any en el qual vam fer la prospecció 
de molt de terreny amb l’esperança de 
trobar cavitats perdudes. D’aquestes 
cavitats perdudes tant sols disposem 
d’alguna informació molt escarida 

Formacions anemolítiques de la Sala Nova en l’avenc de Figueroles, descoberta 
en l’any 2010 durant una revisió de la cavitat per part de membres del nostre club.

L’entrada vertical de la Sima Gran (o del Pla de Simes) es mostra davant 
l’explorador de manera espectacular.
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gons el nostre punt de vista –ja que els 
autors som ferms defensors de les pu-
blicacions en paper- facilitarà la consulta 
del catàleg a les persones interessades, 
ja que en aquest tipus de publicacions la 
informació es troba ordenada i contras-
tada. També creiem que  facilitarà la seva 
durada en el temps, ja que ara mateix en 
l’època digital que vivim, la vida de les pu-
blicacions és efímera. 

Per últim, i potser el principal motiu 
perquè tot aquest treball finalitze en 
un llibre, és per la pròpia conservació 
de les cavitats. Encara que puga sem-
blar contradictori, s’ha comprovat, en 
la major part dels casos, que posar en 
rellevància tant el propi fenomen sub-
terrani, com les seves característiques 
i valors mediambientals i geològics, han 
ajudat a protegir aquests espais. Tenim 
l’esperança en un futur donar conèixer 
les nostres cavitats al públic en general, 
perquè li faça prendre consciència so-
bre el seu patrimoni natural i la impor-
tància de conservar-lo.

Com hem dit abans, aquest és un projec-
te a llarg termini. Som posseïdors d’una  
gran quantitat d’informació, que és veurà 
augmentada a mesura que avancen els 
treballs. Som conscients que aquesta 
acumulació de dades, topografies, etc. 
van a suposar per a nosaltres una gran 
tasca, i una gran quantitat d’hores de tre-
ball de gabinet, que segurament s’allar-
garan en el temps. Per a evitar que el pro-
jecte i els seus autors caiguen en el desà-
nim per no veure avançar els resultats, 
mitjançant la pagina web del club -www.
espeleoavern.es-  i altres eines al nostre 
abast, anirem oferint alguna informació 
d’algunes cavitats ja catalogades.

Agraïments

 A José M. Vicente, Alfonso Soler “Sito” 
i Javi Fuentes, la gent del club d’Espele-
ologia l’Avern que sempre està pendent 
de nosaltres, i donen suport a tots els 
nostres projectes. A Pascual Gandía per 
la informació de l’Avenc de la Volta. A 
José Mora “Moreta” per localitzar for-

També volem donar les gràcies a la Fe-
deració d’Espeleologia de la Comunitat 
Valenciana, i a l’Ajuntament d’Ontinyent 
pel suport que atorguen a les nostres ac-
tivitats en general, i a aquest projecte en 
particular..

tuïtament la cova de l’Escala del Gat, es-
talviant-nos alguna jornada de prospec-
ció.  A Hector Verdú, Salvador Guerola i 
Manuel Albuixech; A Hilario Ubiedo per 
facilitar-nos l’accés a l’arxiu de la Fede-
ració. A Rafa Gramage i Rull Intersport 
pel suport que ens ofereix. 

Gran sala en la Sima Gran, sens dubte la de major atractiu de les cavitats catalogades.

Interior de la avenc de Caragols-1.
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A Josefa Prats Prats. In memoriam.

Recuperar els testimoniatges que 
per diferents vies ens han lle-
gat els que van viure i van patir 

el trauma de la Guerra Civil i la llarga 
postguerra és una tasca imprescindible 
i ineludible des de la perspectiva de la 
recuperació de la  memòria democràti-
ca dels valencians.1

En 2018 es va commemorar el 80é 
aniversari de la Batalla per València, 
també anomenada Batalla de Llevant, 
ofensiva militar menys coneguda de 
la guerra civil (1936-1939), però que va 
tenir un impacte social, polític i econò-
mic immediat i total sobre la societat 
valenciana. Població que ja patia dos 
anys de guerra i enfilava cap al tercer 
en la seua condició de rereguarda que 
anava transformant-se en front en la 
província de Castelló a mesura que des 
de març de 1938 avançava l’ofensiva 
franquista per aquestes terres. Rere-
guarda estratègica per als interessos 
d’una república que perdia territori i re-
cursos que  rebia, alhora, bombardejos 
més intensos i constants mentre havia 
d’assumir l’arribada de desenes de mi-
lers de refugiats que tractaven d’evitar 
la repressió sistemàtica que hi aplicava 
l’exèrcit franquista en ocupar pobles i 
ciutats. Per tot plegat, l’any 2018 des 
de les entitats memorialístiques i amb 
el suport de les institucions públiques, 
es van realitzar tot un seguit d’actes i 
activitats com trobades d’estudis, jor-
nades o presentació de documentals 
on, a l’aportació científica de ponències 
i comunicacions, s’hi van sumar actes 
commemoratius i de record a les víc-
times d’aquells combats capitals en el 

desenvolupament i desenllaç del con-
flicte. Quatre dies de maig  que es van 
concloure amb visites als llocs signifi-
catius de la memòria, com les restes de 
fortificacions, algunes restaurades, o 
instal·lacions militars de l’època com les 
bases aèries des d’on operava l’aviació 
franquista o la republicana.

Objectiu: València

Després de la pèrdua de Terol, en febrer 
de 1938, i del trencament del front re-
publicà d’Aragó que va portar les tropes 
rebels a dividir el territori lleial en con-
querir Vinarós i Benicarló el 15 d’abril, el 

general Franco va decidir la conquesta 
de València per tal d’aïllar Madrid de 
la seua principal font de subministra-
ments i aconseguir, així, un final ràpid 
de la guerra. L’eufòria de l’exèrcit rebel a 
causa de les victòries aconseguides va 
fer pensar que seria una missió més bé 
fàcil. La campanya per València, dirigi-
da pel general Aranda, va començar als 
Ports (Castelló) el 18 d’abril de 1938. Se 
li va sumar el general Varela des del Ma-
estrat que avançava lentament per la 
resistència republicana, reforçada per 
la ràpida construcció de l’ultima línia de 
resistència: XYZ o Línia Matallana. El 
conjunt d’operacions va aconseguir la 

De la Batalla de Llevant a l’impacte de 
la violència política de postguerra a 
Benicolet. Història i memòria.
Josep Màrius Climent i Prats
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conquesta de Castelló de la Plana el 8 
de juny. La confiança en la victòria ràpi-
da i total era el sentiment regnant entre 
els sollevats a l’inici de la batalla el 13 de 
juliol. Era comprensible davant el dese-
quilibri en recursos bèl·lics i la baixa mo-
ral de combat d’un exèrcit republicà en 
retirada; més encara quan Franco havia 
transmés als seus generals el seu desig 
que el 25 de juliol, dia  de Sant Jaume, 
patró d’Espanya, el celebraren en la ca-
tedral de València.2

En març de 1938, com a conseqüència 
de la derrota republicana al front d’Ara-
gó, es produeix una important crisi en 
el Govern del Front Popular a causa 
del derrotisme  d’Indalecio Prieto, mi-
nistre de Defensa, i del propi Azaña; 
tots dos consideraven que la guerra 
estava ja perduda. Prieto és cessat el 
dia 6 d’abril i la seua cartera assumida 
per Juan Negrín , president del Govern. 
Coincidint amb el 1º de Maig, el doctor 
Negrín fa pública una declaració progra-
màtica, que es va popularitzar com “els 
tretze punts de  Negrín”, entre els qual 
es llançava als rebels una proposta de 
discussió per a una pau negociada. Una 
proposta de pau que, en cap cas, tenia 
caràcter de rendició.  Tanmateix, el ge-
neral Franco no volia saber res d’aturar 
el foc, ni negociacions; estava guanyant 
una guerra que va comptar amb el su-
port de les potències feixistes, abans i 
tot  que ell i els altres militars sollevats 
la provocaren el 17 i 18 de juliol de 1936, 
per a destruir la democràcia i el  règim 
liberal a Espanya. Negociar significava 
considerar i respectar l’enemic i això 
era incompatible amb els plans d’es-
tablir una dictadura militar de classe 
que requeria la destrucció de qualsevol 
oposició. Postura reforçada pel comte 
Ciano, ministre d’afers extrangers italià 
i gendre de Mussolini, que el 20 de juny 
del mateix any contestaria a la propos-
ta soviètica de pau que en les guerres ci-
vils no hi ha possibilitat de compromís.3

Esta nova ofensiva va significar la mobi-
lització total de la rereguarda valencia-

na amb la crida de les quintes de 1941 i 
1927 en abril  (joves de 17-18 anys i adults 
de 32 respectivament), seguida de les 
de 1926 i 1925, en maig;  més una recluta 
voluntària per als qui tenien entre els 17 
i els 45 anys, no compresos en les quin-
tes ja cridades, que serien destinats als 
fronts de guerra o a la rereguarda, so-
bretot, a fortificar.  Es tractava d’evitar 
els errors comesos a Terol construint 
sistemes defensius consistents en tres 
grans línies de resistència ( XYZ, Inter-
media i Inmediata), entre  els fronts 
del sud de Terol i nord de Castelló i la 
ciutat de València.  Aquesta nova crida 
va tenir una resposta desigual entre 
els afectats de Benicolet, que potser 
expressió d’una situació que es repetia 
a altres municipis, perquè els nous re-
clutes sabien que anaven a ser enviats 
directament a primera línia de combat  
i amb  escassa instrucció militar prèvia. 
El perill de morir en combat era una re-
alitat evident. Gràcies al testimoniatge 
d’un estos soldats podem conéixer de-
talls que ens apropen a l’ambient i les 
actituds de l’anomenada “Quinta del bi-
berón”, a Benicolet, en aquell any decisiu 
de la contesa.

La quinta de 1941

Enrique Martínez Lorente pertanyia al 
reemplaçament de 1941, va ser cridat 
pel CRIM nº 11 d’Albaida (Caixa de Reclu-
tes, Instrucció i Mobilització) a la base 
de l’Olleria, a finals d’abril de 1941.  Allà 
va fer un període d’instrucció breu de 
dues setmanes  amb roba pròpia i sen-
se armes, després del qual els quintos 
tornaren a Benicolet a acomiadar-se 
de la família. El cap de setmana que se 
n’anaven  es va fer un dinar de germanor 
a Llocnou de Sant Jeroni,  juntament 
amb els reclutes saforencs de Ròtova,  
Castellonet i Almiserà. Es tornaren a 
concentrar a l’Olleria, on s’allotjaren en 
cases particulars i feien instrucció si hi 
eren, sinó, no, perquè mentre arribava 
l’ordre de partida a Xàtiva, hi havia qui 
se’n tornava a casa fins que eren cridats 
per a ser retornats a l’Olleria.4 Cap a 

mitjans de maig el van destinar al front 
de Terol a cobrir les baixes de la 16 Bri-
gada Mixta (formada pel batallons 61 al 
64, amb uns 2.500 homes de diferents 
armes) adscrita a la 64 divisió de l’Exèr-
cit de Llevant ( XIX Cos de Exèrcit de 
Llevant), on és molt probable que foren 
destinats bona part dels valldalbaidins 
d’esta quinta, segons testimoni d’altres 
soldats.5

La Brigada havia participat al front de 
Jaén, i a les batalles de Brunete i Te-
rol, i ara estava destinada al sector de 
Villastar-Vilell-Cascante del Río, en la 
carretera d’Ademús a Terol i amb base 
a Minas de Libros. Enrique recordava 
els noms dels comandaments (Bala i 
Cantó). Es referia, sens dubte, al cap de 
la Brigada, el comandant d’infanteria 
José Balas Lopez i, probablement, al 
comissari polític encarregat de man-
tenir la moral de les tropes, José Cas-
tro Sánchez. Esta era la raó per la qual 
estava formada per reclutes joves i ve-
terans, però també hi havia voluntaris 
de 16 anys procedents d’Almeria que 
havien destinat al front en lloc de a la 
rereguarda. Enrique va participar en 
ofensives contra “La Muela” de Terol a 
finals de juny i va patir els bombardejos 
de la aviació  que: 

“llançaven bombes de fragmentació 
i en aquells camps de blat crescut, 
ple de calcigues, no sabies si era 
millor tirar-te a terra o quedar-te 
parat, perquè no explotaven en te-
rra i quan ho feien escampaven gran 
quantitat de metralla.”

 Quan van acabar l’atac vam tornar 
a la fortalesa del Pico del Zorro (en-
front de La Muela).

 “Jo estava mort de set i mos diuen 
que ixa nit hem de tornar a primera 
línia i a penes si teníem aigua”.6 

La inferioritat en material bèl·lic i d’in-
tendència la tenia ben present en la 
memòria:
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  “la línia de trinxera que defensàvem 
tenia 4 metralladores quan n’havia 
d’haver 8, com enfront. Mos havien 
de portar la manta el plat i la cullera 
de casa. Quan apareixia l’aviació [fran-
quista] l’única defensa era córrer o 
amagar-se, cosa complicada perquè 
allò era una explanada molt gran”

 Estos records coincideixen amb les me-
mòries que van deixar per escrit altres 
soldats de la mateixa recluta, per les 
mateixes dates en altres sectors de la 
batalla de Llevant: La superioritat aèria 
dels insurrectes, gràcies al suport cons-
tant nazi-feixista, i l’actitud del “Comi-
té de no Intervenció” que ho permetia, 
mentre negaven l’aprovisionament al 
govern republicà, és palpable. L’única 
resposta que Enrique refereix a estos 
atacs aeris provenia dels seus trets des 
de les trinxeres.

“Después del bombardeo, aparecen 
seis aviones, sin oposición alguna 
se inician un intenso bombardeo y 
ametrallamiento. Secuencia repe-
tida durante todo el día: artillería y 
aviación… La cota que estamos se 
está temblando, parece un infier-
no. Entre obuses y bombas todo es 
humo y polvo. Aquí no se ve nada, las 
ametralladoras empiezan a dispa-
rar contra la aviación, nosotros, con 

los fusiles, disparando a discreción 
ladera abajo. Esto parece una casa 
de locos; una hora, otra y así esta-
mos todo el día. …”7

A esta situació, en el cas d’Enrique, 
s’afegia que des que va arribar al front 
es va sentir observat i vigilat pels sotso-
ficials, “com si algú del poble haguera dit 
que jo no era dels republicans”. Enrique 
era estudiant i catòlic i comptava amb el 
germà major en el front de Madrid que 
havia estat membre del Comité local i 
del Consell municipal en 1936 i 1937.  En 
la trinxera, quan tenia guàrdia noctur-
na amb metralladora, sempre tenia un 
caporal al costat, vigilant-lo.

 “Estaven sobre mi. Des del moment 
que em van prendre la filiació, l’ac-
titud dels comandaments republi-
cans contra mi era manifesta. Pense 
que va ser per una carta que em va 
enviar José Climent Martínez, un 
“amic” del poble, de forma simulada 
des del front d’Extremadura quan ell 
estava amagat al poble  però me la 
va enviar com si estiguera en el front 
i em contava coses d’allà. Jo, que no 
sabia res, vaig mostrar la carta a l’Al-
calde i dic jo si ho comunicaria i clar! 
els dels Canguro sabien que en el 
front no estava i sospitarien i jo tin-
dria alguna tramoia amb ell”.

Efectivament, al llarg de 1938 les ac-
tivitats de la “Quinta Columna” (par-
tidaris de Franco en la rereguarda 
republicana) es van fer més evidents 
cridant a la deserció de quintos.8 A Be-
nicolet, com a altres municipis, sabem 
que molts d’ells que es van “emboscar”, 

Fortificacions del Pico de Zorro.  Al fons, La Muela (Terol).

 Soldats escrivint des del front.
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fugint del front o no presentant-se a la 
unitat a què havien estat destinats. En-
tre les raons d’aquesta actitud, la pri-
mera, tractar de salvar la vida evitant 
anar a primera línia, que podien barre-
jar-se amb qüestions ideològiques en 
un poble de tradició conservadora. Els 
reclutes podien estar a casa o amagats 
pel terme (corrals, coves, per la serra).9 
Com recordava Enrique Martínez, una 
de les estratagemes per a protegir 
l’emboscat i, també, la família, quan 
arribava el vehicle de recuperació amb 
base a Castelló de Rugat  - El Cangu-
ro-  inquirint per l’emboscat, els pares 
o algun germà els mostraven la carta 
remesa des del front per algun amic o 
veí que si que hi era,  havent acordat es-
criure a la família amb el nom de l’ama-
gat que, en ser avisat de la presència 
del cotxe de recuperació, s’escapolia 
cap un altra casa o cap a un amagatall 
a prova d’escorcoll.10

Com podem veure, quasi el 50% dels 
reclutes de 1941 va optar per “embos-
car-se”, per tal d’evitar el front d’una 

guerra que s’estava perdent, seguint 
l’exemple d’altres de quintes anteriors 
que ja ho havien fet, mentre que un 
altre havia mort, Joaquín Alborch Ca-
talà, l’11% de la quinta. Si afegim que 
Enrique se’n va passar a les files fran-
quistes, podem concloure que l’actitud 
de la majoria del reemplaçament local 
transitava, en esta fase de la contesa, 
entre el pro franquisme i la contrària a 
seguir lluitant, preferint que s’acabara 
per fi la guerra, fos quin fos el resultat. 
Efectivament, en la primavera-estiu de 
1938 ens trobem molt lluny dels primers 
mesos de la contesa on regnava l’entu-
siasme revolucionari i per una victòria 
ràpida que va animar molts joves, tam-
bé de Benicolet, a allistar-se voluntaris.  
Dels qui no s’han trobat dades en cap de 
les fonts consultades és molt probable 
que sí que hi anaren i romangueren en 
l’exèrcit, perquè quan es va fer la clas-
sificació política en la postguerra se’ls 
va considerar indiferents, mentre que 
els emboscats i passats a l’exèrcit fran-
quista van ser classificats com addictes 
al règim. 

 

A més, per entendre estes actituds, no 
hem de perdre de vista que estem en 
una guerra civil on els enemics eren les 
idees, les ideologies y estes podien de-
fensar-les els seus amics, els seus veïns 
o els seus familiars:

  “en una guerra entre naciones los 
enemigos normalmente son cons-
trucciones retóricas y no existe un 
periodo de convivencia previo como 
el que se quiebra el 18 de julio de 
1936 en España.”11

Un soldat de l’Olleria declarava en el 
consell de guerra que li obriren en la 
postguerra per deserció, que se’n va 
passar als franquistes perquè el ger-
mà havia caigut presoner i no volia tro-
bar-se en la situació d’haver de lluitar 
contra ell. Quan va saber que havia mort 
en combat, se’n va tornar a passar a les 
files republicanes i, malgrat els reco-
neixements per aquesta acció, ja no va 
voler tornar al front i també es va em-
boscar.12

Al cap d’un mes i mig d’estar en el front, 
Enrique Martínez Lorente va decidir 
aprofitar l’oportunitat que se li va pre-
sentar per a passar-se als franquistes.

“Estaven sobre mi. Pense que ana-
va marcat per això de la carta i no 
em llevaven l’ull de damunt. Quan 
hi havia alguna conversa entre els 
comandaments i arribava jo calla-
ven. En la meua companyia mos van 
barrejar amb voluntaris d’Almeria de 
15 o 16 anys. Jo tenia 18 anys i  veia 
que allò s’enredrava. Un Sergent em 
va arrencar una medalleta que por-
tava”.

 A principis de juliol i enmig d’un atac so-
bre la seua trinxera:

 “Jo i dos espontanis més (un de Be-
llreguard i un d’Oliva) aprofitant que 
ens atacaven, vaig agarrar el forre-
llat de la metralladora i la munició 
del mosquetó i vam saltar la trinxera 

Cognoms i nom Situació durant       
la guerra

Classificació política 
en 1940

Alborch Català, Joaquín Soldat, mort al front  

Boronat  Prats, Juan Soldat, front Terol Desafecte (al règim 
franquista)

Català Alborch, Joaquín Emboscat Afecte

Català Prats, Miguel Emboscat Afecte

Climent Climent, Manuel Sense dades Indiferent

Ferrando Català, Antonio Emboscat Afecte

Prats Climent, Ernesto Fugit i emboscat Afecte

Facundo Soler Català Sense Dades Indiferent

Martinez Lorente, Enrique
Soldat, front de Llevant; 
Soldat exèrcit franquista, 
front de Llevant.

Afecte, afiliat a FET.

 Cuadre nº 1.  Benicoletans de la quinta de 1941 cridats a files en 1938.

Fonts: Enrique Martínez Lorente, Amélia Ferrando Catalá, Eduardo Alborch Català; Arxiu Municipal de 
Benicolet, expedient de quintes 1936-1941, Caixa 65; AMB expedients de Falange, sense número; Arxiu 
General Militar de Guadalajara, Zona de Reclutament de València.
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si atenem a les pèrdues reconegudes 
d›un i altre exèrcit, i si ho relacionem 
amb els lents avanços dels atacants, 
que va obligar a replantejar l’ofensiva 
el dia 24. A més, des de Catalunya 
encara es va poder organitzar el pas 
de l’Ebre, que començava la mitjanit 
del 25 de juliol per a desactivar la 
pressió sobre València. A la Batalla de 
l’Ebre, que va durar quatre mesos, va 
desaparéixer un altre benicoletà: Juan 
Canet Climent, juntament amb bona 
part de les possibilitats de resistència 
d’una República a qui les potències 
feixistes i democràtiques decidieren 
abandonar en mans de Franco en 
l›anomenat Pacte de Munich, el 29 i 
30 de setembre de 1938, alhora que 
lliuraven Txecoslovàquia a Hitler, obrint 
el camí cap a la II Guera Mundial. 

L’impacte de la violència de postguer-
ra a Benicolet

 Si en l’àmbit acadèmic s’ha investigat 
i publicat molt en les dos útimes dèca-
des, no es menys cert que les investiga-
cions no acaben d’arribar al conjunt de 
la població. A molta gent no li agrada re-
menar el passat, perquè els pot produir 
conflictes amb els veïns o amb la famí-
lia. I quan això passa i s’imposa l’oblit, el 
que es produix és el falsejament d’eixe 
passat plasmat en la persistència dels 
tòpics i els relats que va establir la pro-
paganda dels vencedors de la Guerra 
Civil. Malgrat l’enorme esforç d’univer-
sitats i entitats memorialístiques, enca-
ra està per determinar el cost humà real 
de la Guerra Civil (tampoc de la post-
guerra), que els últims estudis xifren 
en no menys de 540.000 morts i que a 
Benicolet sabem que no va baixar dels 
sis veïns.14

Huitanta anys després de la fi oficial del 
conflicte cal preguntar-nos si és pos-
sible establir algun balanç, ni que siga 
provisional, de l’impacte de la repressió 
de postguerra a este petit municipi de 
la comarca que ens ajude a entendre 
fins on, fins a qui i de quina manera es va 

implementar, i amb quin grau d’eficàcia, 
en relació amb la consolidació del nou 
règim en el nivell local i rural. 

Si ens endisem en este complex tema 
hem de tractar d’explicar abans el ven-
tall de jurisdiccions repressives que 
els militars que es van rebel.lar el 1936 
van idear, organitzar i executar, abans, 
durant i després del colp d’Estat que 
va provocar la Guerra Civil, i d’on va 
sorgir la dictadura del general Franco. 
El principal mitjà d’imposició del règim 
franquista a la nostra comarca, com a 
tota Espanya, fou la violència plasmada 
en instruments punitius com la Ley de 
Responsabilidades Políticas (1939); la 
Ley de Represión de la Masonería y el 
Comunismo (1940); la Ley de Seguridad 
del Estado (1941), la creació de “camps 
de concentració” (1936) i de “batallons 
de treballadors forçats” (1937) per a 
presoners de guerra i desafectes al rè-
gim.  A tot este ventall de jurisdiccions 
repressives, s’hi sumava l’empresona-
ment massiu de denunciats i sospitosos 
d’activitats contra el sollevament, que 
romanien en la presó mentre s’instruïen 
els judicis sumaríssims, fruit de l’exten-
sió de la jurisdicció militar sobre la civil. 
En aplicar la “justícia a l’inrevés”, que im-
plicava el delicte de  rebel·lió militar de 
què s’acusava a qui es va mantenir lleial 
a l’ordre constitucional vigent, els tribu-
nals militars dictaven penes de mort o 
llargues condemnes de reclusió; sense 
perjudici del terror que va significar la 
violència extrajudicial, en els territoris 
ocupats, en finalitzar la guerra, impul-
sada i emparada per l’exèrcit d’ocupa-
ció, en aplicació del “Bando de Guerra” 
imposat per la Junta Militar de Burgos 
el 28 de juliol de 1936. El manteniment 
d’estos mitjans coercitius i intimida-
toris amb què es va dotar la dictadura 
per a perseguir l’enemic intern, va im-
possibilitar la reconciliació durant la 
postguerra en mantenir la divisió entre 
vencedors i vençuts com la base políti-
ca sobre la que se sostenia el nou règim. 
Així, des del començament de la guer-
ra, es va obrir un procés de depuració 

i correguérem a la d’enfront. Mos 
va eixir un comandant italià indi-
cant-nos per on devíem d’anar. Aixi-
na i tot encara mos van tirar i de poc 
que no em maten”. 

Enrique va ser traslladat a Terol i des-
prés a Saragossa, on va ser interrogat. 

“Degut a la pressió perquè diguera 
(denunciara) qui havia comés “delic-
tes” en el poble, vaig nomenar a uno 
que no vivia en Benicolet i vaig insis-
tir que jo. en 1936, vivia  en una casa 
de camp i no havia vist res.”  

Com que va ser ferit en l’acció, això 
constituïa la millor prova de la seua 
adhesió a les tropes franquistes.  Es va 
quedar en reserva fins que la seua quin-
ta va ser cridada per Franco durant el 
mes d’agost. Entre la documentació de 
FET local i el seu expedient militar po-
dem reconstruir el seu periple durant 
la guerra: es va evadir a “zona nacional” 
el 5 de juliol de 1938; va ingressar en el 
Regiment Aragó nº 17, 122 batalló Épila, 
romanent en situació d’instrucció  en 
Alcanyís i Vinaròs fins a desembre, que 
és destinat al front de Llevant, sector 
Serra d’Espadà. Una destinació tranquil.
la ja que, segons recordava, no va haver 
de disparar un tret perquè als pocs dies 
es va emplear en les oficines del Batalló 
fins pràcticament el final de la guerra. 
El 28 de març de 1939 embarcava en 
Castelló en el vaixell minador Velasco i 
“toma parte en la liberación de Valencia 
y Alicante”, on s’encarregava de la buro-
cràcia de les forces d’ocupació de què 
formava part el seu batalló. 13

La formidable ofensiva franquista 
sobre València, que va arribar al seu 
clímax en el front de Llevant el 23 de 
juliol, va xocar contra una endurida re-
sistència republicana en la Línia XYZ, 
que va aturar l’avanç italià i dels mer-
cenaris marroquins. Malgrat la inferio-
ritat de mitjans humans i bèl·lics, l’exèr-
cit republicà de Llevant va ser capaç 
d›aconseguir una victòria defensiva, 
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polític-ideològic integral de la societat 
sotmesa als militars sollevats que va 
afectar des dels empleats públics de 
l’administració, el magisteri o les forces 
de seguretat, a membres de les forces 
armades republicanes (un milió i mig de 
mobilitzats), que es va fer extensiu als 
treballadors i treballadores de les em-
preses privades.

L’únic veí de Benicolet que tenim cons-
tància que se li va obrir un Consell de 
Guerra Sumaríssim fou a Rafael Boro-
nat Prats, nascut a Castelló de Rugat el 
1906 i que es va traslladar a viure a Be-
nicolet de menut, el poble de sa mare. 

El 30 de març de 1939,  l’exèrcit  vence-
dor proclamava l’Estat de Guerra a Va-
lència i s’ordenava que tots els oficials 
i soldats de l’exèrcit republicà, que no 
havien caigut presoners, així com els 
membres de les forces de seguretat, 
havien de presentar-se als llocs de con-
centració ordenats per les noves auto-
ritats militars, per a tenir-los controlats 
i iniciar immediatament el procés de 
depuració. Quan va ser detingut, Rafa-
el Boronat es trobava immers en este 
procés.15 

Denunciat per mantenir una conversa 
“sediciosa”, va ser detingut  en juny de 
1939. Mentre era a la presó, se li va obrir 
el procés de depuració l’11 de novembre 
del mateix any, com a Guàrdia del Cos 
de Seguretat i Assalt de la guarnició de 
València:

“en averiguación de la conducta, ac-
tuación e ideología política que ha 
observado durante su permanencia  
en la zona roja”

El procés consistia a contestar un qües-
tionari per part del sotmés a depuració, 
en  la declaració d’altres guàrdies (que 
també havien de passar pel mateix 
procés) que pogueren testificar en ha-
ver estat companys seus, confirmant 
o refusant les respostes d’aquell. Es va 
allargar fins el 22 de febrer de 1940 i van 

llogar terres i va obrir una taverna que 
va regentar fins que va morir en 1962.

Les responsabilitats polítiques. La re-
pressió absoluta                          

La Llei de Responsabilitats Polítiques 
es va aprovar el 9 de febrer de 1939 
(BOE del 13),  quan la fi de la guerra 
pareixia estar molt pròxima, amb la in-
tenció d’agrupar i sintetitzar les lleis 
i accions confiscatòries que venien 
donant-se des de l’inici de la guerra. 
Era una Llei que pretenia ser un càstig 
col·lectiu a tots aquells que hagueren 
militat en partits i sindicats del Front 
Popular, o en qualsevol organisme nas-
cut en el context bèl·lic. Hi havia tot un 
repertori de sancions i condemnes que 
anaven, des de la presó i el confinament 
al desterro i la pèrdua de la nacionalitat. 
Ara bé, la Llei de Responsabilitats Polí-
tiques establia sancions econòmiques i 
confiscacions que afectaven, tant a par-
ticulars com a béns mobles i immobles 
de partits, sindicats, associacions afec-
tes al Front Popular o a la Maçoneria.17

 “Las persones tanto jurídicas como 
físicas, que desde el primero de oc-
tubre de 1934 y antes del 18 de julio 
contribuyeron a crear o agravar la 
subersión de todo orden de la que 
se hizo víctima a España y de aque-
lles otras que, a partir de la segunda 
de dichas fechas, se hayan opuesto 
o se opongan  al Movimiento Nacio-
nal con actos concretos o de pasivi-
dad grave.”

Com diu Maria Jesús Pérez Espí, esta 
llei trencava amb el principi de “nullum 
crimen sine lege” (No hi ha delicte sense 
llei que el contemple), recollint el que ja 
havia establert el decret 108, de 13 de 
setembre de 1936 de la Junta Militar 
rebel, que eren il·legals tots els partits 
integrants i simpatitzant del Front Po-
pular, així com els partits nacionalistes. 
El tribunal estava format per cinc mem-
bres. El president nomenat pel Govern 
podia ser civil, militar o jutge, els res-

prestar declaració fins a cinc guàrdies 
que tingueren relació amb ell.

 Quan el jutge instructor va elevar les 
seues conclusions per a resolució defi-
nitiva el va acusar:

a) De ser d’esquerres, a partir de les 
declaracions dels antics companys, 
quan ningú va poder demostrar que mi-
litara en cap partit en guerra, però un va 
dir que havia malparlat dels generals 
rebels.

b) Haber sostenido correspondencia 
con el político Azaña, tot i que ell va al-
legar que va ser son pare i no ell qui, per 
qüestions laborals (son pare i ell mateix 
en foren empleats en els seus rajolars 
durant les primeres dècades de segle 
passat) sí que en va mantenir entre 
1904 i 1906. 

c) Per haver estat al Front i no haver-se’n 
passat als rebels a la primer oportunitat 
i, sobretot, perquè quan es van tallar les 
comunicacions terrestres entre Barce-
lona i València, en abril de 1938, “Haber-
se trasladado a Valencia utilizando una 
barca”, en lloc d’aprofitar l’ocasió per a 
entrar en zona rebel. 

De res li van valdre els descàrrecs que 
va al·legar,  què  mai va estar a primera 
línia;  ell era cuiner de la seua unitat de 
guàrdies d’assalt; havia de mantenir dos 
fills en la rereguarda o que havia donat 
refugi i protecció a religioses i un met-
ge, segons els avals aportats en le seu 
consell de guerra. 16 

En realitat, la Comissió Depuradora 
considerava que Rafael s’havia mantin-
gut lleial a la Constitució de 1931, que 
havia jurat defensar en entrar al Cos i 
al Govern legítim emanat d’aquella i per 
això no se n’havia passat als rebels i esta 
era, per damunt de tot, la raó de més pes 
perquè, segons decret del Ministeri de 
Governació del 17 d’agost de 1940, fora 
apartat definitivament del Cos. En per-
dre la feina, va tornar a Benicolet on va 
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reformar la llei, per la incapacitat dels 
jutjats de tramitar l’enorme quantitat 
d’expedients incoats i perquè les fortes 
multes i sancions que s’imposaven eren 
impossibles de cobrar, per la situació 
de pobresa i precarietat econòmica de 
la majoria dels encausats. Es va decidir, 
per això, el sobreseïment dels expe-
dients de tots aquells que no tingueren 
un patrimoni superior a 25.000 pesse-
tes (150 euros).19 Ara bé, entre l’inici del 
procés i el sobreseïment podien passar 
anys.  El que coneguem no es va tancar 
fins a 1945 i de la resta no sabem si van 
haver de pagar multes o fer front a algu-
na altra sanció. Els encausats van haver 
de buscar-se avals i ajut legal per a fer 
front a unes acusacions que podien re-
caure sobre qualsevol que fora denun-
ciat. Amb este sistema s’escampava 
la por entre la població que veia com 
s’assenyalava, excloïa i castigava els qui 
van gosar participar de la resistència 
republicana i com esta repressió podia 
arribar a qualsevol veí, més enllà de la 
seua militància passada o ideologia 
política, paralitzant així qualsevol tipus 
d’oposició o crítica contra el nou règim, 
davant l’amenaça constant de la denún-
cia i la sanció. 

D’altra banda sabem que, com a mínim, 
un benicoletà va passar per camps de 
concentració. Comptem amb el testi-
moniatge d’Eduardo Català Alborch, del 
reemplaçament de 1938, que va ser  mo-

tants provenien de l’exèrcit, de FET de 
las JONS i de la Magistratura. L’inici dels 
tràmits era competència exclusiva dels 
Tribunals Regionals i podia ser impul-
sat per iniciativa pròpia, per denúncies 
de particulars, per comunicació de les 
autoritats militars o com a resultat de 
sentències militars anteriors.18

A Benicolet el Tribunal de Responsa-
bilitats Polítiques va obrir expedient a 
17 veïns (15 identificats) després de la 
guerra,  el 3’11 % de la població, entrant 
en el llistat de pobles de menys de 600 
habitants que concentren el major per-
centatge de la comarca, i confirmant 
la tendència que, quan més menut era 
el municipi, més incidència traçable va 
tenir la depuració política.  Es tracta 
de causes obertes a partir de 1940-41. 
No coneguem les sentències, ni com 
es van iniciar els expedients, per haver 

desaparegut la majoria de les causes 
del Partit Judicial d’Albaida. Només hem 
tingut accés a una d’elles, dipositada a 
l’Arxiu Històric Provincial de Salamanca,  
que pot ser indicativa del que passaria 
amb la resta d’encausats. El 1942 es va 

Nom Professió Sentencia 
TRP Filiació Càrrec 

Juan Boronat Prats

Joaquín Boronat Prats

Miguel Botella Català Llaurador UGT **CM 1938

Federico Botella Català UGT CM 1937

Domingo Canet Climent UGT

Vicente Canet Climent Llaurador UGT  CM 1938

Vicente Català Ferrando Llaurador *CMT 1936

Miguel Català Prats CMT

Juan Climent Ferrando Llaurador CNT CM 1937

Francisco Estornell Climent Sobresegut CMT 18-7-1936.

Juan Huguet Prats Llaurador CNT CMT

Vicente Martínez Lorente Propietari IR CMT, CM 1937

Marco Prats Català

Ramón Prats Gregori

Miguel Prats Prats CMT

  Quadre 2. Benicoletans amb expedient en el TRP del Partit Judicial d´Albaida.

Font: Antonio Calzado. Entre la nit i el Marasme, la Vall d´Albaida 1939-1952. Arxiu Municipal de Beni-
colet. Llibre d´Actes de l´Ajuntament, 1936-1939; *CMT Comité de Front Popular, 1936. **CM Consell 
Municipal.

Expedient  del T.R.P. d´un benicoletà. -  Font: Arxiu Històric Provincial de Salamanca. 
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bilitzat en  setembre de 1937 i va roman-
dre en el front en Sierra Nevada fins a la 
fi de la guerra, destinat a sanitat. Com a 
presoner de guerra va ser conduït  a la 
plaça de bous de Granada i d’allà a un 
camp de concentració per a ser interro-
gat i classificat: 

“Mentre vaig estar en la guerra no 
vaig tocar un fusell, dissimulava  que 
em pillaren una mala paraula i sabe-
ren que era de dretes. Mos van fer 
presoners, quan va acabar la guerra 
i mentre estiguèrem allà,  el menjar 
poc i roí: un xusquet de pa i una pas-
tilla de xocolate per a tot lo dia; inte-
rrogatoris  matí i vesprà. Jo veia que 
la cosa s’enredrava; als de la CNT ve-
nia un camió i se’ls emportava i dien 
que els mataven i jo sempre decla-
rava lo mateix. Tot eren crits, insults 
i vara perquè jo no sabia fer la ins-
trucció, era camiller. Vaig eixir d’allà  
al cap de trenta-cinc dies i después 
que l’Alcalde m’enviara no un, sinó 
tres avals. Passaven els dies i l’aval 
no venia i, com que l’aval no arribava, 
van enviar que el portara a José Ma-
ria Soler Català.  L’alcalde va  enviar 
a què me’l portaren en mà. Vaig eixir 
d’allí esbalaït i vaig arribar a casa sen-
se espardenyes i quasi camisol. No 
quedava de mi.”20

Si sumem els dos veïns que van estar 
en Batallons de Treball Forçat (Mateu 
Prats Català i Jesús Puchol Climent), 
podem dir que els afectats directes pel 
procés depurador de postguerra foren, 
com a poc, vint (nombre que s’ha de 
multiplicar en considerar les víctimes 
indirectes, com les famílies). Això puja el 
percentatge del total de víctimes de la 
repressió del 3,11 apuntat al 3,66 % de la 
població. Benicolet se situaria, així, en el 
tercer lloc pel que fa a la incidència de la 
violència política de postguerra d’entre 
els pobles de menys de mil habitants de 
la comarca (amb qui s’ha d’acomparar), 
estant  només superat per Carrícola i  Pi-
net, amb menys habitants. Confirmant, 
doncs, amb la tendència apuntada.  

Els camins de la Memòria

El 2018 vaig realitzar una visita per les 
fortificacions que hi ha al voltant de la 
ciutat de Tarifa (Cadis), bastides a par-
tir de 1939 dins de l’anomenat “Plan de 
Defensa del Estrecho” que tenia per ob-
jectiu assaltar Gibraltar en una operació 
militar conjunta amb l’Alemanya nazi. En 
la seua construcció hi participaren com 
a treballadors forçats, milers de desa-
fectes valencians al règim, enquadrats 
en 16 batallons que hi foren destinats 
en 1940, amb  presència significativa 
dels qui provenien de la Vall d’Albaida. 
Tenim constància de la mort d’un onti-
nyentí a causa del càstigs i les tortures 
a què va ser sotmés en Sierra Carbonera 
(San Roque).21  La visita va transcòrrer 
entre l’interés, el record a les víctimes 
i també l’emoció de conéixer, per fi, les 
obres que havien estat objecte d’anys 
de recerca. La visita guiada, organitza-
da per la “Asociación Cultural Ruta de 
los Búnkers” que dirigia un comandant 
d’artilleria retirat i en col·laboració amb 
la regidoria de cultura i turisme de l’Ajun-
tament de San Roque, es va centrar en 
les restes del Sector “Cerro El Camorro”, 
a l’est de Tarifa, on estigué destinat el 
batalló disciplinari de soldats treballa-
dors nº 27, conformat per desenes de 
valldalbaidins. 

Allà vam poder comprovar la magnitud 
d’unes obres que inclouen emplaça-
ments fortificats per a artilleria pesada, 
búnkers, magatzems subterranis per a 
polvorins, refugi de la tropa o sistemes 
mecanitzats de transport d’obusos. Un 
autèntic complex  artiller  que ocupa un 
turó de milers de metres quadrats comu-
nicats per centenars de metres de corre-
dors i passadissos excavats en la roca a 
fes i pala; que apunta i controla el pas i la 
navegació en una de les zones més pro-
peres d’Àfrica, l’Estret de Gibraltar. Quan 
es recorren aquelles restes és quan es 
pot apreciar l’enorme cost econòmic i la 
quantitat de recursos que s’hi abocaren 
en les més de quatre-centes actuacions 
d’arquitectura militar de tot el Pla. En 
una època, els anys quaranta del passat 
segle, en què la població espanyola patia 
greus mancances alimentàries. Un cost 
per quantificar, sobretot, perquè encara 
desconeguem el seu impacte humà real: 
el nombre de morts, ferits, malalts, in-
capacitats i famílies destruïdes pel tre-
ball forçat, sobre les quals es van bastir. 
Unes restes que també formen part de 
la història i la memòria dolent de la Vall 
d’Albaida. 
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12 Procés Sumaríssim per deserció contra José 
BELDA RAUSSELL, AHD, fondo Valencia, causa 
16.818, caixa 19.022/6 
13 AGMG,  ZOR/VALENCIA, R/1941,  Lligall 14. 
14 VV.AA. Los mitos del 18 de Julio, Barcelona, 
Crítica, 2013; Ángel Viñas: ¿Quién quiso la Guer-
ra Civil? Historia de una conspiración, Barce-
lona, Crítica, 2019, pàg. 405. Llibre de Festes 
de Benicolet de 2014. José Boronat Prats, del 
reemplaçament de 1935 va morir en 1957 per 
tubercul.losi adquirida durant la guerra.
15 CLIMENT I PRATS, Josep Màrius. “El consell 
de guerra a un guàrdia d’assalt de Benicolet”, 
Almaig XXIX, Ontinyent, 2013, pàgines 143-155. 
Archivo General de la Dirección General de la 
Policia y de la Guardia Civil, Madrid, Secretaria 
General Técnica. Expediente personal y de de-
puración, signatura 76.226. Testimoniatge d’Oc-
tavio BORONAT SOLER, juliol de 2013. 
16 CLIMENT I PRATS, Josep Màrius. El consell 
de...idem. 
17Antonio CALZADO ALDARIA: Entre la Nit...pp 
124-142.
18 PÉREZ ESPÍ, Maria J.: La repressió fran-
quista a Llutxent, 1939-1944, Llutxent, Genera-
litat Valenciana i Ajuntament de Llutxent, 2019. 
19 BOE nº 66, 7 de març de 1942.
20 CATALÀ ALBORCH, Eduardo, entrevistat en 
maig de 2006.
21 CLIMENT I PRATS, Josep Màrius. El Treball  
esclau durant el franquisme. La Vall d’Albaida, 
1938-1947. PUV, València, 2016.
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Guerra a Quatretonda 1931-1939, Quatretonda, 
Biblioteca Quatretondenca. Sèrie Mig Almud, 3, 
2005.
9 CLIMENT I PRATS, J. Màrius: Ara fa 100 anys i 
altres dates per a la memòria col.lectiva, Llibre 
de festes patronals de 2014.
10 FERRANDO CATALÀ, Amèlia,  nascuda en 
1923 i entrevistada en  juny de 2015. Un germà 
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11 LEIRA CASTIÑEIRA, Francisco J.,  Los «sol-
dados de Franco». Entre la movilización ciu-
dadana y el reclutamiento militar obligatorio. 
Galicia, 1936-1939. RUHM 4, volumen 2, 2013.
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Al escuchar manifestaciones de 
personas que han presenciado 
un suceso o hecho extraordi-

nario –ya sea un incendio forestal, una 
lluvia que desborda cauces de ríos, una 
nevada que blanquea hasta el infinito— 
resulta habitual oírlos decir que “que 
nunca antes se había visto nada igual”. 
La memoria de los seres humanos tiene 
registros que no siempre coinciden con 
la almacenada en archivos, bibliotecas, 
videotecas… Porque aguaceros torren-
ciales, incendios devastadores y copio-
sas nevadas, las ha habido en número y 
cantidad a lo largo de la historia como 
para que un nuevo suceso o fenómeno 
meteorológico no tenga porqué sor-
prendernos como si nunca antes se hu-
biese visto o sufrido sus consecuencias.

Las lluvias caídas sobre Ontinyent y 
comarca, sobre todo las registradas 
durante la madrugada y buena parte 
de la mañana del 12 de septiembre de 
2019, tienen la condición de extraor-
dinarias, pero no resultan inusuales ni 
más cuantiosas que otras de las que 
se tiene constancia. Los pluviómetros 
instalados en diversos puntos de la 
ciudad arrojaron un promedio de 300 
litros por metro cuadrado el día 12, lo 
que provocó el desbordamiento del río 
Clariano que anegó las casas situadas 
en la parte más baja del barrio de la 
Cantarería, junto al Matadero Muni-
cipal, que también resultó afectado 
por la inundación. La cuantiosa can-
tidad de agua que llevaba el Clariano 
provocó los mayores daños en la des-

trucción de todas las canalizaciones 
de las aguas residuales, que desde ese 
momento dejaron de llegar a la depu-
radora y acabaron siendo arrojadas 
al río provocando un grave problema 
medioambiental. 

Unos días después de estos hechos, 
el cronista oficial de Ontinyent, Al-
fred Bernabeu, daba relación en un 
documentado artículo publicado en el 
semanario LOCLAR, de las más cuan-
tiosas lluvias habidas en Ontinyent en 
diversos años de los que se tienen da-
tos o memoria escrita. Me parece del 
todo interesante y oportuno reproducir 
algunos de sus más ilustrativos párra-
fos: ”No era la primera vegada que els 
ontinyentins patíem el desbordament 

Lluvias torrenciales y oficios perdidos

José Luis Torró

12 de septiembre de 2019. El río Clariano a su paso por la Cantereria.
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d’aigües torrencials causades per una 
gota freda.  La història guarda en els 
seus arxius memòria d’estes grans 
inundacions:   9 de setembre de 1597; 21 
de desembre de 1689 –que va destruir 
el pantà, situat amunt del Pou Clar-; 11 
d’octubre de 1797 -de la qual el músic 
Melcior  Gomis, un xiquet de sis anys, 
va ser testimoni directe- i l’ocorreguda 
els dies 4 i 5 de novembre de 1884, que 
va marcar tant als nostres avantpas-
sats que eixe any va ser conegut com 
“el del diluvi”. En tots els casos, el pont 
Vell va resistir...

Aquella tempesta es va iniciar a les sis 
de la vesprada i va proseguir fins a les 
set del matí del dia següent. La nit va 
ser horrorosa. A les 12 h. un riu embravit 
sobrepassava per damunt el pont Vell; 
a la una, atemorits, els veïns del carrer 
San Jaume, plaça de Baix i Cantereria 
evacuaven les cases. Les impetuoses 
aigües inundaren les tendes de la plaça 
Major emportant-se per davant totes 
les mercaderies”. 

La documentació municipal mostra les 
grans destrosses materials que causà 
l’avinguda d’aigües. Sèquies, camins i 
ponts foren destruïts; cavalleries i al-
tres animals domèstics aparegueren 
morts. Les pèrdues econòmiques fo-
ren quantioses; noranta cases patiren 
greus desperfectes. El riu s’emportà 
per davant una casa al Carril; les set 
persones que hi vivien foren arrossega-
des i sols es pogué recuperar el cadàver 
d’una dona. 

Les aigües arribaren a una alçada de 
2’80 metres en l’anomenat carreró del 
Marqués (de Vellisca). El ric mobiliari 
del palau va ser arrasat i 700 arroves 
d’oli (8.400 litres) perduts. Els cellers, 
que guardaven el vi acabat de vere-
mar, arruïnats. Els molins i altres arte-
factes moguts per la força hidràulica 
quedaren inservibles. Els jornalers es 
quedaren sense treball pels greus des-
perfectes ocasionats pel temporal en 
les terres de conreu”.

Lluvias registradas en Ontinyent el día 12 de septiembre de 2019

Lluvias registradas en Ontinyent el día 13 de septiembre de 2019

Lluvias registradas en Ontinyent el día 14 de septiembre de 2019
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La falta de observatorios meteorológi-
cos y los instrumentos de medición de 
la lluvia en los años de los que da cuenta 
Alfred Bernabeu pueden ser suplidos con 
la apreciación de los daños relatados por 
los cronistas de la época. Y, ciertamente, 
algunos de los datos aportados apabullan 
y nos permiten establecer paralelismos 
entre la contumacia de aquellas lluvias 
y las recientes, que han sido medidas de 
modo exhaustivo según se pone de mani-
fiesto en el cuadro adjunto, que da cuenta 
de las diferentes cantidades de lluvia re-
gistradas en nuestro término según esté 
ubicado el pluviómetro que la mide.

Polémicos cañares

Cada vez que sufrimos un daño ya sea 
en forma de incendio, o de desmesurada 
crecida de las aguas por nuestros ba-
rrancos, resurge la polémica sobre la in-
cidencia y afectación que las nuevas pro-
puestas ecológicas y conservacionistas 
de un lado, y las disposiciones y prohi-

biciones administrativas de otro, tienen 
sobre nuestros montes y ríos.  La flora de 
nuestros cauces, ríos y barrancos ha su-
frido profundos cambios en las últimas 
décadas. Con las aportaciones verbales 
de quienes los conocen por oficio y curio-
sidad, podemos denunciar la presencia 
invasiva de los polémicos cañares que 
han conseguido colonizar y adueñarse 
de una gran parte de los cauces.

La prohibición de cortar cañas, que el 
agricultor se procuraba hasta no hace 
muchos años, para levantar las barracas 
con las que sujetar las tomateras, entre 
otras utilidades, ha permitido la prolife-
ración de esta especie que no deja de ser 
invasiva. A la perdida de choperas, que a 
su vez suponían un freno para el desarro-
llo de los cañares, se ha unido el desuso 
de materias primas como los mimbres y 
eneas que servían en la industria artesa-
nal de la cestería y el mueble, así como en 
el cordado de respaldos y posaderas de 
sillas (embogar les cadires).

En los días semanas posteriores a las 
riadas, se han escuchado y leído acusa-
ciones desde ayuntamientos y de la Di-
putación Provincial de Valencia contra la 
Confederación Hidrográfica del Júcar, a 
la que culpan de su tozudez al no permitir 
limpiezas reguladas de los cauces. Des-
de la CHDJ rebaten esas acusaciones, al 
tiempo que culpan a los ayuntamientos 
por no limpiar los cauces de los ríos. 

Esta falta de actuaciones se ha traduci-
do en el notable incremento de la pobla-
ción de la caña que, por cierto, se trata 
de una planta que está incluida por la 
Unión Internacional para la Conserva-
ción de la Naturaleza en la lista de las 

cien especies exóticas invasoras más 
dañinas del mundo. En las Islas Canarias 
está prohibida su tenencia, comercio y 
propagación por ser consideras espe-
cie invasora. No tiene, por tanto, fácil 
explicación ni sentido la protección 
con que cuenta la caña hoy en día. Esta 
especie vegetal es considerada por los 
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expertos como una de las causantes de 
mayores daños cuando se produce una 
avalancha de aguas fluviales, como lo 
han sido las del pasado mes de septiem-
bre en Ontinyent. La mayor parte de los 
cañares desaparecen arrastrados ape-
nas el caudal de agua se incrementa de 
modo considerable, lo que contribuye 
a que pronto queden cegados ojos de 
puentes, viaductos y pasarelas por la 
ingente cantidad de dañas arrastradas, 
y provocando un efecto pantano. La 
momentánea retención de agua dará 
paso a un incremento del nivel del rio 
y un inmediato embravecimiento del 
caudal, una vez  superado o derribado 
el obstáculo, que puede ser un  puente 
como ha sido el caso del conocido como 
el de Allà Baix, de Aielo de Malferit, 
que  Ello provoca que las embravecidas 
aguas, al no encontrar obstáculos como 
los que ofrecerían adelfas, mimbres, 
juncos  y eneas –especies en retroceso 
o desaparecidas por la competencia de 
la caña—  discurran a mayor velocidad 
e incrementando su poder destructivo.

Gravas y eneas

La colmatación de los cauces de los 
ríos por la sucesiva aportación de tie-
rras, arenas y piedras ha disminuido 
su cubicaje, lo que hace posible que las 
aguas discurran a un mayor nivel.  A ello 
ha contribuido el forzado abandono –
consecuencia de otra prohibición que a 
la vista de los hechos resulta aún más 
incomprensible– de la extracción de 
gravas para su uso en la construcción de 
edificios y caminos que fue práctica ha-
bitual para proveerse de material usado 
en autoconstrucción y como pequeño 
negocio para quienes manualmente 
efectuaban este tipo de trabajos, va-
liéndose para el transporte de carros, 
conocidos como pasteres, tirados por 
tres o cuatro caballerías.

A poco que se quiera comprobar la uti-
lización de estos elementos de aluvión 
en la construcción, bastará que visite-
mos la ermita de Sant Vicent, junto la 

carretera de Valencia, y en la partida del 
Pla que lleva el nombre del santo valen-
ciano. En sus paredes exteriores se po-
drá ver que la piedra usada son cantos 
rodados aportados por el río Clariano 
que transcurre en sus cercanías.

Otros oficios vinculados al río eran el 
practicado por ambogaores, que con la 
enea (boga) producida en los márgenes 
del rio se aprovisionaban de la materia 
prima con la que trenzar los asientos 
de sillas y que también permitía hacer 
artesanos trabajos de cestería. La enea, 
además de las hojas largas y que una 
vez secas servían para el uso ya indica-
do, producía una mazorca de gran pa-
recido a un cigarro puro que fue usado 
como elemento decorativo.

Junto al río Clariano, en lo que ahora 
está la fundación Salvador Mollá, esta-
ba la instalación artesanal de un filaner, 
cuyo ir y venir trenzando y tensado la fi-
bra obtenida de las piteras, era posible 
ver desde el camino, en la otra orilla. La 
actividad de este finaler, de la familia 
Ramos, se prolongó hasta inicios de la 
década de los sesenta del pasado siglo.

Horneros y pastores 

Hagamos la debida remembranza de 
algunos otros oficios ya perdidos, pero 

que en buena medida contribuían a 
mantener un equilibrio con la naturale-
za, tanto en los cauces de los ríos como 
en nuestros montes, sobre los que tam-
bién pesan toda clase de prohibiciones.  
Mi memoria, que puede alargarse hasta 
poco más allá de los sesenta años, me 
permite traer a estas líneas el recuer-
do de los horneros que, caída la tarde, 
volvían a sus casas con las caballerías, 
mulos, burros, llevando sobre sus lomos 
una enorme carga de ramas de pino, ro-
mero, aliagas. Ese era el material com-
bustible que al día siguiente reactivaría 
el fuego de los hornos que, en todos los 
barrios de la Ciudad, la Vila, Canterería, 
la Ermiteta, Poble Nou, se encendían y en 
los que se cocía el pan, la cassola al forn, 
y según las épocas del año la coca de fira 
con su buen surtido de llonganissa, boti-
farra, cansalà entreverà i pebrassos. O 
las monas de Pasqua, las cocas de llan-
da, los pastissets de boniato, la coca de 
pimentó i tomata, o la carabassa torrà, 
todas ellas delicias gastronómicas que 
hemos recibido en herencia y cuya vigen-
cia está fuera de toda duda. 

Cocer el pan fue, desde tiempo inme-
morial, la principal dedicación de los 
hornos estratégicamente situados en 
la antigua villa.  Un pan amasado por las 
diestras manos de mujer que lo traspor-
taban desde sus casas en tablas cono-
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cidas como pastaor o posteta que co-
locaban sobre sus cabezas. Las piezas 
de pan se cubrían con una impoluta tela 
para impedir que nada pudiese caer so-
bre la masa ya moldeada y fermentada.  
Un pan asaonat que no sólo sería cocido 
y dorado por el fuego, sino que, además, 
este regalaba las esencias contenidas 
en las ramas y hojas del combustible. 
La presencia de un horno se podía de-
tectar por los aromas que callejeaban 
en sus proximidades tanto o más que 
por el ir y venir de mujeres afanadas en 
llevar y traer los alimentos sometidos a 
cocción. 

Los horneros se proveían de material 
combustible llegando hasta las estri-
baciones montañosas tanto de Umbría 
como de Solana. Ellos conocían mejor 
que nadie, e incluso del más cualificado 
ingeniero forestal, donde cortar esta 
rama o aquel arbusto y hacerlo con co-
nocimiento de causa y afán proteccio-
nista porque ellos eran los primeros que 
podían sufrir las consecuencias a poco 
que su poda fuese contra natura.

Pastores, carboneros…

La prohibición de usar combustible ve-
getal en los hornos urbanos, así como 
la competencia surgida por la indus-
trialización en la elaboración del pan y 
su venta en supermercados y hasta en 
kioscos y gasolineras, supuso un nota-
ble cambio en los usos y costumbres 
que tenían que ver con el considerado 
nuestro alimento básico, lo que a su 
vez propició la desaparición del horno 
tradicional. La del hornero fue uno de 
los oficios que dejaron de efectuar la 
cotidiana labor de limpieza en el monte, 
al igual que los pastores, a los que se les 
prohibió que sus cabras y corderos pas-
tasen en el monte público. Otros oficios 
que perdieron la posibilidad de sobrevi-
vir por la competencia que les plantea-
ron los nuevos combustibles, petróleo 
o gases derivados del mismo como el 
butano y propano, o las pinturas sintéti-
cas, fueron los carboneros y los caleros, 

de los que ya apenas si queda memoria 
de quienes fueron los últimos en desa-
rrollar estos oficios. 

Unos oficios y trabajos cuya actividad 
diaria incidía en el buen estado de con-
servación del monte. El peligro de in-
cendio que siempre se cierne sobre las 
masas forestales se veía reducido por la 
actividad de los profesionales citados, 
amén de la limpieza y desbroce de los 
llamados cortafuegos, amplias áreas de 
monte a las que se las pelaba con el fin 
de que aquella tonsura impidiese, llega-
do el fuego, a que siguiese avanzando.

 A quienes las desarrollaban segura-
mente estos oficios en nuestros mon-
tes les cuadraría la consideración de 
ecologistas y conservacionistas bas-
tante mas que a muchos que presumen 
de serlo sin haber pateado el monte en 
ningún momento, ni siquiera para gozar 
del regalo de sus plantas aromáticas, 
sus vistas o paisajes.

El diluvio de 2019

El último episodio de fuertes y torren-
ciales lluvias sufrido en Ontinyent ocu-
rrió el pasado mes de septiembre, tal 
como decíamos al inicio de este artícu-
lo. En el momento de cerrar esta edición 
de L’Almaig, las consecuencias de tan 
copiosos aguaceros todavía se hacían 
de notar, sobre todo por lo muy grave y 
preocupante que para el ecosistema del 
río Clariano suponía el vertido de todas 
las aguas negras de las poblaciones de 
Ontinyent y Agullent, así como las pro-
ducidas por la actividad industrial. La 
rotura de todas las canalizaciones que 
conducían las aguas residuales hasta la 
depuradora, que quedó del todo inutili-
zada, supuso el vertido de las mismas al 
río Clariano durante varias semanas. 

Importantes fueron los daños ocasio-
nados en los caminos que transcurren 
por nuestro diseminado, resultando los 
más perjudicados el Camí de la Purissí-
ma, junto al barranco del mismo nom-

bre, que sucumbió por el ímpetu de las 
aguas. Muy castigado también lo fue el 
Camí de la Costa, cuyo acceso desde el 
Carril quedó cerrado por estar intransi-
table en la parte más próxima al rio, que 
en ese punto ya ha recogido las aguas 
procedentes del barranc de Morera. 
Notablemente perjudicado quedaron 
parte de las naves de la Fundación Sal-
vador Mollá, anotándose como pérdi-
das más destacadas las salas y todo su 
contenido, formado por las pinturas y 
los artefactos salidos del desbordado 
magín de una controvertida figura lo-
cal como los fue José María Bartolomé, 
más conocido como Manduca.

El cantautor de Xàtiva, Ramón Pelejero, 
Raimon, recuerda en una de sus cancio-
nes una verdad que puede servir de epí-
logo a estas líneas y que dice así: “Al meu 
país la pluja no sap ploure:/ o plou poc o 
plou massa;/si plou poc és la sequera, / 
si plou massa és la catástrofe”.

En esta ocasión, y por lo que hace a On-
tinyent, Moixent, la Vega Baja del Segu-
ra… la lluvia ha vuelto a demostrar que 
no ha aprendido la lección y que, por no 
saber, ahora ya tampoco si es gota fría 
o DANA, ha sido la catástrofe. Y las que 
vendrán, porque el cambio climático no 
hará sino agravar las precedentes de las 
que se guarda memoria.
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Posada en valor del 
“Meló d’Or d’Ontinyent”
Salvador Soler, Maria Rosario Figàs, Cristina Casanova, Elena Soler, María Dolores Raigón, Resurrección Burguet i Jaime Prohens 
Institut de Conservació I Millora de l’Agrodiversitat Valenciana. Universitat Politècnica de València.

1.- INTRODUCCIÓ

El “Meló d’Or d’Ontinyent” és un pro-
ducte únic cultivat a les terres de 

secà del municipi d’Ontinyent situat a la 
comarca valenciana de la Vall d’Albaida. 
Aquests melons són en veritat excel-
lents d’or, com a Ontinyent se’ls anome-
na, no només pel seu color groc i forma 
regular, sinó més aviat pel seu sabor 
exquisit. Aquesta qualitat és el resul-
tat del seu cultiu en règim de secà, els 
contrastos de temperatura propis del 
clima de la comarca i el saber fer dels 
agricultors d’Ontinyent; seleccionant 
durant segles les varietats que cultiven. 
Aquest tipus de meló es caracteritza 
per ser un meló groc de carn compacta, 
dolça i blanca, amb un equilibrat contin-
gut en sucres.

L’excepcionalitat del “Meló d’Or d’Onti-
nyent”, del qual es té constància docu-
mentada des de 1424, s’explica en part 
per la  puresa. Així, és una varietat que 
no s’ha hibridat mai amb altres. Se-
gons indiquen estudis previs realitzats 
a l’Institut de Conservació i Millora de 
l’Agrodiversitat Valenciana (COMAV), és 
genèticament una varietat única al món 
amb més de set segles de cultiu ininter-
romput en els camps d’Ontinyent. Així, 
un llibre de multes del segle XIV ja parla 
del meló d’or. Es parla de com multaven 
als que furtaven fruits d’aquesta varie-
tat. En segles posteriors es reproduei-
xen les cites que fan referència a aquest 
producte agrícola valencià de carac-
terístiques excepcionals (AMO, 1763; 
1800-1804; 1943; 1945; Martínez, 2007).
Així, els estudis realitzats a l’arxiu mu-
nicipal d’Ontinyent constaten que, el 
1793, el botànic Antonio Cavanilles va 
anotar al seu quadern d’observacions 

que en aquest municipi es produïa apro-
ximadament 270.000 unitats d’aquesta 
varietat (Cavanilles, 1795-1797). Aquest 
volum de producció indica que amb tota 
seguretat en aquesta època ja es produ-
ïa no només per a la  venda en la comarca 
sinó també a altres zones amb fins co-
mercials (Bernabeu et al., 2004). El seu 
incomparable sabor va fer possible que 
un dels agricultors que ho conreaven 
fos proveïdor de la casa reial espanyola. 
Fins i tot el propi Winston Churchill en 
un discurs de 1940 va afirmar: el soldat 
imperial (britànic) és tan bo o millor, que 
els melons d’or (coneguts com Golden 
Melons en el mercat de Covent Garden 
a Londres, on es podien adquirir) (Ber-
nabeu et al., 2004).

El cultiu d’aquest meló és de secà i amb 
tècniques tradicionals. Aquest s’inicia 
a l’ abril i els seus fruits es recullen 
durant juliol, agost i setembre, i poden 
conservar fins a final de Nadal i fins i 
tot fins a Pasqua; d’aquí la seua deno-
minació popular valenciana de “meló 
de tot l’any”. Els melons d’altres varie-
tats que trobem al mercat solen ser de 
regadiu, de manera que no aguanten 
molt de temps a casa i no reuneixen les 
característiques de qualitat del meló 
que es referència en aquest projecte.
La secció hortofructícola de la Coo-
perativa d’Ontinyent és l’encarregada 
de la  comercialització sota la marca 
comercial “Meló d’Or”, propietat de 
l’ajuntament d’Ontinyent. No obstant 
això, en l’actualitat només produeixen 
aquest tipus de meló a Ontinyent 4 
agricultors, 2 d’ells havent-se incorpo-
rat a un sistema de producció ecològi-
ca. En aquest sentit, es fa necessària 
una potenciació del cultiu del “Meló 

d’Or d’Ontinyent” que en el possible es 
traduïsca en un increment del nombre 
d’agricultors que ho produïsquen, sota 
un sistema de cultiu ecològic respec-
tuós amb el medi ambient i associant 
a la marca comercial que actualment li 
dóna prestigi, figures de qualitat reco-
negudes que contribuïsquen a la seua 
diferenciació com un producte de qua-
litat excepcional.

2.- OBJECTIUS DEL PROJECTE PLAN-
TEJAT
En el context descrit abans es va de-
manar a la Conselleria de Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència 
Climàtica i Transició Ecològica el finan-
çament d’un projecte destinat como bé 
diu el títol d’aquest article a la “ POSA-
DA EN VALOR DEL MELÓ D’OR D’ONTI-
NYENT”. Aquest projecte va ser aprovat 
(número de resolució 2019/VALORA/
VSC/001) i s’ha pogut executar. De fet, 
està acabant-se d’executar en l’actu-
alitat. La “Posada en valor del Meló 
d’Or d’Ontinyent” planteja una valorit-
zació del “Meló d’Or d’Ontinyent” fent 
d’aquest un producte diferenciat d’alta 
qualitat i prestigi en el mercat, la qual 
cosa permeta augmentar la rendibilitat 
per als agricultors que ho conreen, con-
tribuint a la consolidació de la seua acti-
vitat agrícola a la comarca de la Vall d’Al-
baida. Per aconseguir aquest objectiu 
s’han plantejat les següents activitats:
1.- Avaluació i selecció del “Meló d’Or 
d’Ontinyent”.
2.- Tipificat del “Meló d’Or d’Ontinyent”.
3.- Registre del “Meló d’Or d’Ontinyent” 
com a varietat de conservació.
4.- Avaluació i selecció del “Meló d’Or 
d’Ontinyent” baixa un sistema d’agricul-
tura ecològica.
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5.- Desenvolupament d’un Reglament 
de Qualitat del “Meló d’Or d’Ontinyent”.
6.- Obtenció de seleccions de “Meló d’Or 
d’Ontinyent” resilients a plagues i malal-
ties.

3.- RESULTATS OBTINGUTS

3.1.- Avaluació i selecció del “Meló d’Or 
d’Ontinyent”.
S’han avaluat les distintes varietats 
de “Meló d’Or d’Ontinyent” utilitzades 
pels agricultors que cultiven aquest 
tipus de meló a l’actualitat (taula 1). 
Aquesta avaluació ha permés, en pri-
mer lloc, quantificar la variabilitat dels 
materials utilitzats, tenint en compte la 
procedència de les varietats, i, si escau, 
practicar la selecció necessària que 
permeta obtenir un producte que li con-
fereixi una més uniforme qualitat visual 
i nutritiva.

De cadascuna de les varietats utilit-
zades (V1, V3, V4.1 i V4.2) s’han avaluat 
12 plantes de las 4 selecciones situa-
des en 4 camps dels 4 agricultors que 
produeixen en l’actualitat “Meló d’Or 
d’Ontinyent” per a la comercialització 
mitjançant la Secció Hortofrutícola de 
la Cooperativa d’Ontinyent (figura 1). 
Només a la combinació Vicent-V1-SR 
s’han avaluat 9 plantes. En cada una de 
les plantes s’han avaluat una sèrie de 
característiques o descriptors morfo-
lògics, agronòmics i de qualitat o com-
posició. Aquesta caracterització s’ha 
dividit en característiques vegetatives, 
característiques de fruit, característi-
ques de composició, característiques 
de llavor i característiques de conser-
vació post-collita del producte confec-
cionat.

3.1.1.- Característiques vegetatives
S’han mesurat un total de 28 caracterís-
tiques vegetatives desglossades en la 
taula 2. A cadascuna de les caracterís-
tiques se li associava un codi o nivell, o 
una mesura depenent del cas. Aquestes 
característiques foren mesurades a ni-
vell de camp (figura 2).

Llaurador Varietat Procedència Existència de reg Nº de plantes 
avaluades

Codi utilitzat

Vicent Soler V1 Ontinyent Amb reg localitzat 12 Vicent-V1-R
Vicent Soler V1 Ontinyent Sense reg 9 Vicent-V1-SR
Rafael Francés V1 Ontinyent Amb reg localitzat 12 Rafael-V1-R
Rafael Francés V1 Ontinyent Sense reg 12 Rafael-V1-SR
Pep Tolsà V1 Ontinyent Sense reg 12 Pep-V1-SR
Pep Tolsà V3 Ontinyent Sense reg 12 Pep-V3-SR
Carlos Valls V1 Ontinyent Sense reg 12 Carlos-V1-SR
Carlos Valls V3 Ontinyent Sense reg 12 Carlos-V3-SR
Carlos Valls V4.1 Fontanars dels Alforins Sense reg 12 Carlos-V4.1-SR
Carlos Valls V4.2 Fontanars dels Alforins Sense reg 12 Carlos-V4.2-SR

Figura 1.- Un dels camps de “Meló d’Or d’Ontinyent” inclòs al projecte. Es poden vore les plantes marca-
des amb una vara de fusta i una etiqueta de color rosa per a ser avaluades.

Figura 2.- Camp amb plantes que estan sent avaluades i es pot observar les vores del camp sense plan-
tes que han sigut menjades pels conills.

Taula 1.- Llista de llauradors i varietats avaluades al projecte.
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Taula 2.- Característiques vegetatives 
avaluades.

CARACTERÍSTICA CODIFICACIÓ O UNITAT DE MESURA

1.- Intensitat de creixement de la planta (abans de floració). 3:baix;5:mig; 7:alt

2.- Intensitat de creixement de la planta (després de floració). 3:baix;5:mig; 7:alt

3.- Hàbit de creixement (avaluat al principi de floració). 
1:compacte (entrenusos entre 0,5 i 2,5 cm); 
2:nan (entrenusos entre 4 i 6 cm); 3:determinat 
(es determinen a flor les tiges); 4:indeterminat 
(no es determinen les tiges ); 5:multilateral

4.- Nombre de nusos fins al primer circell. Numero

5.- Longitud del entrenús (mesurat en entrenús 10-15 tija prin-
cipal). 

1:molt curt (aprox. 1 cm); 2:curt (aprox. 5 cm); 
3:curt-intermedi (aprox. 5 cm en planta jove 
i després augmenta); 4:intermedi (aprox. 10 
cm); 5:llarg (aprox. 15 cm).

6.- Nombre de nusos fins al primer fruit. Numero

7- Gruix de la tija principal entre el nus 10 i 11. mm

8.- Forma del full (full expandida de meitat tija principal). 1:sencera; 2:trilobulada; 3:pentalobulada; 
4:palmat lobulada 3; 5:palmat lobulada 5).

9.- Forma dels lòbuls. 3:suaus; 5:intermedis; 7:profunds

10.- Color de la fulla. 1:verd clar; 2:verd; 3:verd fosc

11.- Brillantor del full. 3:brillant; 5:intermèdia; 7:mat

12.- Prominència de la vena del full. 0:absent; 1:present

13.- Pigmentació de la vena. 0:absent; 1:present

14.- Ràtio longitud / amplada de la fulla. cm

15.- Longitud del pecíol de la fulla. 3:curt (aprox. 3 cm); 5:mig (aprox. 10 cm); 
7:llarg (aprox. 15 cm)

16.- Posició del pecíol de la fulla. 1:erecte; 2:semierecte; 3:horitzontal

17.- Circells del full. 1:curts; 2:mitjans; 3:llargs

18.- Persistència de les fulles. (80% de fruits madurs). 3:baixa; 5:moderada; 7:alta

19.- Tipus sexual. (Tija principal amb primer fruit quallat). 
1:monoic masculina i femenina; 2:andromonoi-
co masculí / femení i masculí; 3:ginoico femení; 
4:esterilitat masculina; 5:esterilitat femenina

20.- Esterilitat masculina. 
0:sense pol·len en flors masculines o herma-
frodites; 1:pol·len en flors masculines o herma-
frodites

21.- Ràtio de flores femenines/masculines. 
1:solo femenines; 2:predominan femenines; 
3:igual; 4:predominan masculines; 5:sólo 
masculines

22.- Precocitat de floració masculina. 3:primerenca; 5:intermèdia; 7:tardana

23.- Precocitat de floració femenina . 3:primerenca; 5:intermèdia; 7:tardana

24.- Longitud del peduncle de la flor. cm

25.- Longitud del pètal. cm

26.- Amplada del pètal. cm

27.- Color de la flor. 1:blanc groguenc; 2:groc crema; 3:groc; 4:groc 
fosc; 5:taronja; 6:verd

28.- Mida del sèpal. 1:petit; 2:tipus full

A nivell de planta, totes les varietats ava-
luades han presentat plantes compactes 
amb una intensitat de creixement entre 
baix i mitjà, tant abans com després de la 
floració, hàbit de creixement determinat 

i forma de la fulla sencera pentalobulada 
(figura 3, 4 i 5). Totes les varietats pre-
senten fulles de color ver mig mate, vena 
no prominent i sense pigmentació an-
tociànica. Totes les varietats avaluades 

son andromonoiques, sense esterilitat 
masculina, amb una predomini de flors 
masculines i aquestes sempre apareixen 
abans que les femenines. Les flors són 
grogues i de sèpals molt reduïts.
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En els caràcters avaluats quantitatius 
s’ha detectat variació, però en cap cas 
es destaca una varietat respecte de les 
altres. Es el cas de el nombre de nusos 
fins el primer circell i fins el primer fruit 
(gràfic 1), longitud del pecíol de la fulla 
i longitud del circell de la fulla (gràfic 
3) i longitud del peduncle de la flor, 
longitud del pètal i amplària del pètal 
(gràfic 4). Aquesta variació creguem 
que es deguda sobre tot més a l’efecte 
de llaurador que al de varietat. Així la 
varietat V1 presenta el major valor de 
nombre de nusos fins el primer circell i 
a altres camps presenta els valors mes 
reduïts. A més a més, hi ha caràcters 
com la longitud i amplària de la fulla, 
i el gruix de la tija que han sigut molt 
pareguts entre les distintes varietats 
i entre una mateixa varietat cultivada 
a camps diferents (gràfic 2 i 3). Açò, ja 
pareix indicar que no hi ha diferències 
entre les varietats assajades i compar-
teixen un origen comú. 

Esta situació és diferent a la variació 
originada pels llauradors en altres pa-
ïsos, on també la selecció practicada 
per ells ha originat un gran nombre de 
varietats diferents per a distints tipus 
de característiques (NarouiRad et al., 
2017). Per una altra banda no s’ha ob-
servat un efecte positiu quan a gran-
dària del grandària de la fulla como a 
resultat d’efectuar regs d’auxili (Rafa-
el-V1-R i Vicent-V1-R).

Figura 3.- Grup de plantes joves de “Meló d’Or 
d’Ontinyent”.

Figura 4.- Planta de “Meló d’Or d’Ontinyent” 
adulta amb dos fruits ben formats en procés de 
maduració.

Figura 5.- Tiges de planta de “Meló d’Or d’Onti-
nyent” amb una flor hermafrodita quallant i una 
flor masculina oberta.

 

Gràfic 1.- Comparativa entre varietats per al nombre de nusos al primer circell i 
nusos al primer fruit en les varietats avaluades. 

 

Gràfic 2.- Comparativa entre varietats per a longitud de fulla, amplària de fulla i 
ràtio entre ambdues. 

 
Gràfic 3.- Comparativa entre varietats per al gruix de la tija, longitud del pecíol 

de la fulla i longitud del circell. 
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Gràfic 1.- Comparativa entre varietats per al nombre de nusos al primer circell i nusos al primer fruit 
en les varietats avaluades.

Gràfic 2.- Comparativa entre varietats per a longitud de fulla, amplària de fulla i ràtio entre ambdues.

Gràfic 3.- Comparativa entre varietats per al gruix de la tija, longitud del pecíol de la fulla i longitud del 
circell.
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3.1.2.- CARACTERÍSTIQUES DE FRUIT
S’han mesurat un total de 34 caracterís-
tiques de fruit desglossades en la taula 
3. A cadascuna de les característiques 
se li associava un codi o nivell, o una me-
sura depenent del cas. Aquestes carac-
terístiques foren avaluades al laborato-
ri de l’Institut de Conservació i Millora 
de l’Agrodiversitat Valenciana (COMAV) 
de la Universitat Politècnica de València 
(UPV).

Taula 3.- Característiques de fruit ava-
luades.

CARACTERÍSTICA CODIFICACIÓ O UNITAT DE MESURA

1.- Forma del fruit. 1:globular; 2:aplastat; 3:oblong; 4:el·líptic; 5:piriforme; 6:ovat; 7:acorn; 
8:elongat; 9:escalop

2.- Grandària del fruit.
1:molt xicotet (<100 g); 2:molt xicotet a xicotet (aprox. 200 g); 3:xicotet 
(aprox. 450 g); 4:xicotet a intermig (aprox. 800 g); 5:intermig (aprox. 
1200 g); 6:intermig a gran (aprox. 1600 g); 7:gran (aprox. 2000 g); 8:gran a 
molt gran (aprox. 2600 g); 9:molt gran (>3000 g).

3.- Ràtio longitud/amplària del fruit. cm

4.- Variabilitat en el grandària del fruit. (pes més desviació estàndard)

5.- Temps de maduració. 1:primerenc (<70 dies); 2:intermèdia (70-90 dies), 3:tardà (91-110 dies); 
4:molt tardà (>110 dies)

6.- Producció per planta. Kg

7.- Segon cicle de producció. 0:absent; 1:present

8.- Color predominant del fruit. 1:blanc; 2:groc clar; 3:crema; 4:verd pàl·lid; 5:verd; 6:verd fosc; 7:verd 
negrenc; 8:taronja; 9:marró; 10:gris; 11: groc or

9.- Color secundari del fruit. 1:blanc; 2:groc clar; 3:crema; 4:verd pàl·lid; 5:verd; 6:verd fosc; 7:verd 
negrenc; 8:taronja; 9:marró; 10:gris; 11: groc or

10.- Brillantor pell del fruit. 3:brillant; 5:intermedi; 7:mate

11.- Patró secundari de color. 0:sense color secundari; 1:spots <0.5 cm; 2:spots >0.5 cm; 3:estriat; 4:es-
triat curt; 5:estriat llarg

12.- Superfície del fruit.
1:suau; 2:granillosa; 3:finament arrugat; 4:profundament arrugat; 5:poc 
ondulat; 6:averrugat; 7:molt arrugat; 8:lleugeramente escripturat; 9:for-
tament escripturat; 10:amb sutures

13.- Distribució del escripturat.  3:parcialment; 5:intermedi; 7:tot el fruit

14.- Intensitat del escripturat. 3:superficial; 5:intermedi; 7:pronunciat

 

 

Gràfic 4.- Comparativa entre varietats per a la longitud del peduncle de la flor, 
longitud i amplària del pètal. 
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Gràfic 4.- Comparativa entre varietats per a la longitud del peduncle de la flor, longitud i amplària del 
pètal.
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15.- Acostellat del fruit. 3:superficial; 5:intermedi; 7:profund

16.- Aparença del terminal de floració 1:fosc; 2:intermedi; 3:clar

17.- Grandària de la cicatriu del terminal 
de floració. 3:xicotet; 5:intermedi; 7:gran

18.- Forma del terminal de floració. 1:indentat; 2:aplanat; 3:redó; 4:apuntat

19.- Separació del peduncle del fruit. 3:fàcil; 5:intermedi; 7:difícil

20.- Esquerdat del fruit. 1:superficial (<1 mm); 2:intermedi (1-3 mm); 3:profund (>3 mm).

21.- Freqüència de esquerdat. 3:baixa; 3:intermedia: 7:alta

22.- Capacitat d’emmagatzematge. 1:baixa (aprox. 1 setmana); 2:intermèdia (aprox. 1 mes); 3:alta (aprox. 3 
mesos).

23.- Duresa de la pell. (duròmetre). 3:bla; 5:intermedi; 7:dur

24.- Duresa de la carn. (duròmetre).  3:bla; 5:intermedi; 7:dur

25.- Color de la carn. 1:blanc; 2:groc; 3:crema; 4:verd pàl·lid; 5:verd; 6:taronja pàl·lid; 7:taronja; 
8:salmó

26.- Intensitat color de la carn. 3:baixa; 5:intermèdia; 7:fosca

27.- Textura carn. 1:suau ferma; 2:granillosa ferma; 3:blana esponjosa; 4:carnosa; 5:fibrosa 
gelatinosa; 6:fibrosa seca

28.- Separació de la llavor i placenta de 
la carn. 3:fàcil; 5:intermèdia; 7:difícil

29.- Espessor de la carn. Mm

30.- Nº de placentes. Nombre

31.- Cavitat buida. 3:marginal; 5:intermèdia; 7:gran

32.- Aroma extern (terminal de floració). 0:absent; 1:present

33.- Aroma intern. 0:absent; 1:present

34.- Quantitat de placenta. 1:baixa (<10 vol.%); 2:intermèdia (10–25 vol.%); 3:alta (>25 vol.%)

Figura 6.- Fruits immadurs de “Meló d’Or d’Ontinyent”.

Figura 8.- Fruits madurs per a avaluar al laboratori del COMAV.

Figura 7.- Fruit de “Meló d’Or d’Ontinyent” amb el característic color groc or.

Figura 9.- Fruits etiquetats per a ser avaluats.
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A nivell de fruit, totes les varietats ava-
luades han presentat una forma el·líp-
tica, el típic color groc or, mate, sense 
color secundari, amb un acostellat molt 
suau, i amb la presència d’infreqüents 
suaus escripturats a la zona de la flor 
(figura 6, 7, 8 i 9). De la mateixa manera 
que en les característiques vegetatives, 
s’ha observat variació per a alguns ca-
ràcters como la longitud i amplària de 
la fulla deguda al efecte de llaurador 
(gràfic 5). Així, si observem el ràtio entre 
aquestes mesures és molt uniforme en-
tre les diverses varietats, encara que si-
guen cultivades per distints llauradors. 
No obstant això, sí que  s’observa una 
disminució del tractament Rafael-V1-R 
a Rafael-V1-SR, així com del tractament 
Vicent-V1-R a Vicent-V1-SR tant en la 
longitud del fruit com en la amplària. 
Açò corrobora els resultats obtinguts 
per altres grups de treball (Simsek i 
Comlekcioglu, 2011; Ibrahim, 2012). En el 
cas del grandària de la cicatriu pistil·lar, 
la variació observada no és tan unifor-
me amb el tipus de varietat (gràfic 6).

Per a les altres característiques quanti-
tatives avaluades com les components 
del color L, a i b de la pell del fruit, de 
la carn, la duresa de la carn, espessor 
de la carn i espessor de la pell (gràfics 
7, 9 i 10) la variació observada ha sigut 
molt baixa, confirmant-se que totes 
les varietats avaluades són molt pare-
gudes i tenen probablement un origen 
comú. Tampoc s’ha observat diferències 
clares de grandària de fruit en les vari-
etats en que s’han aplicat regs d’auxili 
(Rafael-V1-R i Vicent-V1-R). Les diferèn-
cies han sigut més importants al consi-
derar llauradors diferents. 

3.1.3.- CARACTERÍSTIQUES DE COM-
POSICIÓ
 
S’han avaluat un total de 9 paràmetres 
de composició del “Meló d’Or d’Onti-
nyent” desglossades a la taula 4.
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Gràfic 5.- Comparativa entre varietats per a la longitud del fruit, amplària del 
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alguns caràcters como la longitud i amplària de la fulla deguda al efecte de llaurador 
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sí que  s’observa una disminució del tractament Rafael-V1-R a Rafael-V1-SR, així com 
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amplària. Açò corrobora els resultats obtinguts per altres grups de treball (Simsek i 
Comlekcioglu, 2011; Ibrahim, 2012). En el cas del grandària de la cicatriu pistil·lar, la 
variació observada no és tan uniforme amb el tipus de varietat (gràfic 6). 
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Gràfic 5.- Comparativa entre varietats per a la longitud del fruit, amplària del fruit i ràtio entre ambdues.

Gràfic 6.- Comparativa entre varietats per al grandària de la cicatriu del terminal de floració (mm).

Gràfic 10.- Comparativa entre varietats per a les components del color de la pell del fruit L, a i b.

Gràfic 7.- Comparativa entre varietats per a les components del color de la pell del fruit L, a i b.

Gràfic 9.- Comparativa entre varietats per a la duresa de la carn, espessor de la carn i espessor de la pell.

confirmant-se que totes les varietats avaluades són molt paregudes i tenen probablement 
un origen comú. Tampoc s’ha observat diferències clares de grandària de fruit en les 
varietats en que s’han aplicat regs d’auxili (Rafael-V1-R i Vicent-V1-R). Les 
diferències han sigut més importants al considerar llauradors diferents.  

 

 
Gràfic 7.- Comparativa entre varietats per a les components del color de la pell 

del fruit L, a i b. 

 
 

 
Gràfic 9.- Comparativa entre varietats per a la duresa de la carn, espessor de la 

carn i espessor de la pell. 
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Gràfic 10.- Comparativa entre varietats per a les components del color de la pell 

del fruit L, a i b. 

 

 
3.1.3.- CARACTERÍSTIQUES DE COMPOSICIÓ 

  
 S’han avaluat un total de 9 paràmetres de composició del “Meló d’Or 
d’Ontinyent” desglossades a la taula 4. 
 

Taula 4.- Característiques de composició avaluades. 
 

CARACTERÍSTICA CODIFICACIÓ O UNITAT DE MESURA 
1.- Matèria seca % 

2.- Sòlids solubles ºBrix 

3.- Acidesa % àcid cítric 

4.- Ph Unitats de pH 

5.- Àcid cítric g/litre de suc 

6.- Àcid màlic g/litre de suc 

7.- Fructosa g/litre de suc 

8.- Glucosa g/litre de suc 

9.- Sacarosa g/litre de suc 

 
Totes les varietats avaluades han mostrat molt poca variació per al percentatge 

en matèria seca, º Brix i àcid màlic (gràfic 11, 12 i 13). Especialment pareguts han sigut 
els valors corresponents a l’acidesa, el pH i el contingut en àcid màlic. Cal destacar el 
nivell de º Brix obtés (de 10 a 13). Tenint en compte que normalment el contingut 
mínim que es demana a un meló comercial es de 9 a 10, el “Meló d’Or d’Ontinyent” te 
uns nivells d’aquest paràmetre molt interesants. 

 Si analitzem la composició de sucres del “Meló d’Or d’Ontinyent” es pot 
observar com el menys variable és el contingut en fructosa (9,20 a 15,55 g/litre de suc) 
amb un coeficient de variació de 14,8 %, li segueix el contingut en glucosa (10,17 a 
18,75 g/litre de suc) y un coeficient de variació de 15,5 %. Finalment destaca el 
contingut en sacarosa, molt més alt que el dels altres dos sucres (49,72 a 105,97 g/litre 
de suc) i un coeficient de quasi el 18 %.  Aquest nivells són més elevats que els que 
presenten melons de qualitat como el ‘Pell de Sapo’ i el ‘Tendral’ en algunes 
publicacions (Albuquerque et al., 2006). (En qualsevol cas, el més destacable dels 
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Gràfic 13.- Comparativa entre varietats per al contingut en fructosa, glucosa i sacarosa.

Taula 4.- Característiques de composició avaluades.

CARACTERÍSTICA CODIFICACIÓ O UNITAT DE MESURA
1.- Matèria seca %

2.- Sòlids solubles ºBrix

3.- Acidesa % àcid cítric

4.- Ph Unitats de pH

5.- Àcid cítric g/litre de suc

6.- Àcid màlic g/litre de suc

7.- Fructosa g/litre de suc

8.- Glucosa g/litre de suc

9.- Sacarosa g/litre de suc

Totes les varietats avaluades han 
mostrat molt poca variació per al per-
centatge en matèria seca, º Brix i àcid 
màlic (gràfic 11, 12 i 13). Especialment 
pareguts han sigut els valors corres-
ponents a l’acidesa, el pH i el contingut 
en àcid màlic. Cal destacar el nivell de º 
Brix obtés (de 10 a 13). Tenint en comp-
te que normalment el contingut mínim 
que es demana a un meló comercial es 
de 9 a 10, el “Meló d’Or d’Ontinyent” te 
uns nivells d’aquest paràmetre molt in-
teresants.
 
Si analitzem la composició de sucres 
del “Meló d’Or d’Ontinyent” es pot ob-
servar com el menys variable és el con-
tingut en fructosa (9,20 a 15,55 g/litre 
de suc) amb un coeficient de variació 
de 14,8 %, li segueix el contingut en 
glucosa (10,17 a 18,75 g/litre de suc) y un 
coeficient de variació de 15,5 %. Final-
ment destaca el contingut en sacaro-
sa, molt més alt que el dels altres dos 
sucres (49,72 a 105,97 g/litre de suc) i 
un coeficient de quasi el 18 %.  Aquest 
nivells són més elevats que els que pre-
senten melons de qualitat como el ‘Pell 
de Sapo’ i el ‘Tendral’ en algunes publi-
cacions (Albuquerque et al., 2006). (En 
qualsevol cas, el més destacable dels 
resultats descrits es l’elevat contingut 
en sucres, és a dir dolçor del “Meló d’Or 
d’Ontinyent”.

resultats descrits es l’elevat contingut en sucres, és a dir dolçor del “Meló d’Or 
d’Ontinyent”. 

 
Gràfic 11.- Comparativa entre varietats per al contingut en matèria seca, ºBrix, 

acidesa i pH. 

 

 

Gràfic 12.- Comparativa entre varietats per al contingut en àcid cítric i àcid 
màlic. 
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Gràfic 11.- Comparativa entre varietats per al contingut en matèria seca, ºBrix, acidesa i pH.

Gràfic 12.- Comparativa entre varietats per al contingut en àcid cítric i àcid màlic.

resultats descrits es l’elevat contingut en sucres, és a dir dolçor del “Meló d’Or 
d’Ontinyent”. 

 
Gràfic 11.- Comparativa entre varietats per al contingut en matèria seca, ºBrix, 

acidesa i pH. 

 

 

Gràfic 12.- Comparativa entre varietats per al contingut en àcid cítric i àcid 
màlic. 

 

11,93	  

9,83	  
10,88	  

8,69	  
9,31	  

8,17	  

11,14	  

9,36	  

11,93	   11,97	  

10,28	   10,59	   10,29	   9,97	  

11,69	  
12,96	  

11,85	   11,35	  
12,41	   12,05	  

0,15	   0,14	   0,17	   0,14	   0,15	   0,14	   0,17	   0,18	   0,15	   0,13	  

5,54	   5,60	   5,69	   5,91	   6,08	   6,14	   5,78	   5,55	   5,99	   6,09	  

RAFAEL-‐V1-‐R	   RAFAEL-‐V1-‐SR	   VICENT-‐V1-‐R	   VICENT-‐V1-‐SR	   PEP-‐V1-‐SR	   PEP-‐V3-‐SR	   CARLOS-‐V1-‐SR	   CARLOS-‐V3-‐SR	   CARLOS-‐V4.1-‐SR	  CARLOS-‐V4.2-‐SR	  

MATERIA	  SECA	  (%)	   ºBrix	   Acidesa	   pH	  

5,40	   5,62	  
4,82	   5,27	  

3,37	  

4,98	   5,36	  
6,54	   6,03	  

5,14	  

0,37	   0,42	   0,42	   0,61	   0,37	   0,61	   0,42	   0,46	   0,46	   0,59	  

C	  V1	  
SR_PL3_1	  

C	  V3	  
SR_PL4_1	  

PEP	  V3	  SR	   PEP	  V1	  SR	   R	  V1	  SR	   R	  V1	  R	   V	  V1	  R	   V	  V1	  SR	   C	  V4.1	  SR	   C	  V4.2	  SR	  

Àcid	  cítric	  (g/litre)	   Àcid	  màlic	  (g/litre)	  

 
Gràfic 13.- Comparativa entre varietats per al contingut en fructosa, glucosa i 

sacarosa. 

3.2.- Tipificat del "Meló d'Or d'Ontinyent". 

A partir dels resultats de caracterització obtinguts en el punt 3.1 amb les 
seleccions massals del "Meló d'Or d'Ontinyent", s’ha realitzat el tipificat d'aquest tipus 
de meló. És a dir, s’han establert les característiques morfològiques, agronòmiques i de 
qualitat que el defineixen de forma diferencial. 

A nivell de planta, i de manera general, el “Meló d’Or d’Ontinyent” es 
caracteritza per presentar plantes compactes amb una intensitat de creixement entre baix 
i mitjà, Així les plantes presenten tiges que amb una longitud entre 2 i 3 metres es 
determinen a flor. La planta, llavors, rebrota de forma lateral creant-se noves tiges que 
tornen a determinar-se a flor. Es van formant així unes mates de meló molt compactes i 
de grandària definida. Aquesta morfologia de mata es tradueix també amb una longitud 
de entrenús entre 5 i 7 cm (curts a mig, segons el descriptor), un nombre de nusos fins el 
primer tendral entre 4 i 6, i un nombre nusos a primer fruit entre 2 i 7. Quant a la fulla, 
presenta una morfologia típica del meló. És pentalobulada, però cap destacar que els 
lòbuls són molt suaus en les primeres fulles i s’accentuen més conforme la planta va 
creixent. Aquestes fulles, de color verd intens, amb vena no prominent i sense 
pigmentació, presenten una longitud entre 8 i 12 cm, en una amplària entre 11 i 16. És 
de considerar la conservació del ràtio entre aquests dos característiques sempre molt 
propera a 0,7 en totes les varietats estudiades. Aquestes fulles presenten pecíols erectes 
de entre 8 i 16 cm, i amb tendrils d’entre 12 i quasi 18 cm. La planta de meló d’Or es 
caracteritza per ser andromonòica, amb predomini de flors masculines (més 
primerenques) sobre les flors hermafrodites (més tardanes). Els dos tipus de flor 
presenten pètals de color groc i les masculines present peduncle de longitud variable 
(0,8 – 1,4 cm) amb una longitud de pètal entre 1 i 1,5 cm i una amplària entre 0,5 i quasi 
1 cm, presentant sèpals de grandària molt reduït. 

A nivell de fruit el “Meló d’Or d’Ontinyent” es caracteritza de forma coneguda 
pel la forma el·líptica i el seu color groc or. Són fruits de color mate, sense color 
secundari, amb un acostellat molt suau, i amb la presència de forma variable de suaus 
escripturats a la zona de la flor, la majoria de voltes inexistents. Aquests melons tenen 
una longitud entre 17 i 22 cm i una amplària entre 11 i 16 cm. El seu pes mig oscil·la 
entre 1,2 i 2,5 kg i és un meló tardà en presentar un període des del trasplant a collita al 
voltant de 110 dies. Internament, el Meló d’Or destaca per la  carn blanca, de textura 
suau però ferma i l’existència de 3 placentes amb llavor que deixen una cavitat la 
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3.2.- Tipificat del “Meló d’Or d’Onti-
nyent”
A partir dels resultats de caracteritza-
ció obtinguts en el punt 3.1 amb les se-
leccions massals del “Meló d’Or d’Onti-
nyent”, s’ha realitzat el tipificat d’aquest 
tipus de meló. És a dir, s’han establert 
les característiques morfològiques, 
agronòmiques i de qualitat que el defi-
neixen de forma diferencial.

A nivell de planta, i de manera general, 
el “Meló d’Or d’Ontinyent” es carac-
teritza per presentar plantes compac-
tes amb una intensitat de creixement 
entre baix i mitjà, Així les plantes pre-
senten tiges que amb una longitud en-
tre 2 i 3 metres es determinen a flor. La 
planta, llavors, rebrota de forma lateral 
creant-se noves tiges que tornen a de-
terminar-se a flor. Es van formant així 
unes mates de meló molt compactes i 
de grandària definida. Aquesta morfo-
logia de mata es tradueix també amb 
una longitud de entrenús entre 5 i 7 cm 
(curts a mig, segons el descriptor), un 
nombre de nusos fins el primer tendral 
entre 4 i 6, i un nombre nusos a primer 
fruit entre 2 i 7. Quant a la fulla, presen-
ta una morfologia típica del meló. És 
pentalobulada, però cap destacar que 
els lòbuls són molt suaus en les prime-
res fulles i s’accentuen més conforme 
la planta va creixent. Aquestes fulles, 
de color verd intens, amb vena no pro-
minent i sense pigmentació, presenten 
una longitud entre 8 i 12 cm, en una am-
plària entre 11 i 16. És de considerar la 
conservació del ràtio entre aquests 
dos característiques sempre molt 
propera a 0,7 en totes les varietats 
estudiades. Aquestes fulles presen-
ten pecíols erectes de entre 8 i 16 cm, i 
amb tendrils d’entre 12 i quasi 18 cm. La 
planta de meló d’Or es caracteritza per 
ser andromonòica, amb predomini de 
flors masculines (més primerenques) 
sobre les flors hermafrodites (més tar-
danes). Els dos tipus de flor presenten 
pètals de color groc i les masculines 
present peduncle de longitud variable 
(0,8 – 1,4 cm) amb una longitud de pètal 

entre 1 i 1,5 cm i una amplària entre 0,5 
i quasi 1 cm, presentant sèpals de gran-
dària molt reduït.
A nivell de fruit el “Meló d’Or d’Onti-
nyent” es caracteritza de forma cone-
guda pel la forma el·líptica i el seu color 
groc or. Són fruits de color mate, sense 
color secundari, amb un acostellat molt 
suau, i amb la presència de forma vari-
able de suaus escripturats a la zona de 
la flor, la majoria de voltes inexistents. 
Aquests melons tenen una longitud 
entre 17 i 22 cm i una amplària entre 11 
i 16 cm. El seu pes mig oscil·la entre 1,2 
i 2,5 kg i és un meló tardà en presentar 
un període des del trasplant a collita al 
voltant de 110 dies. Internament, el Meló 
d’Or destaca per la  carn blanca, de tex-
tura suau però ferma i l’existència de 3 
placentes amb llavor que deixen una ca-
vitat la majoria de les vegades residual. 
És a dir, és un meló molt ple que presen-
ta un espessor de carn considerable 
d’entre 3,55 i 4,3 cm. Una característica 
molt remarcable és la  conservació en 
òptimes condicions durant més de 3 
mesos.

Pel que fa a les seues característiques 
de composició és destacable l’elevat  
contingut en matèria seca, entre un 8,17 
i 11,97, o el que es el mateix un contingut 
en aigua entre el 88,03 i el 91,83. Pre-
senta una acidesa entre un 0,13 i 0,18 %. 
Esta acidesa obeïx sobretot al seu con-
tingut en àcid cítric (3,37 a 6,54 g/litre 
de suc) més que al contingut en àcid mà-
lic (0,37 a 0,61 g/litre de suc). Però, per 
la característica que ressalta de forma 
més clara el Meló d’Or d’Ontinyent es 
per la  dolçor mesurada en aquest tre-
ball a partir del contingut en sòlids solu-
bles (ºBrix entre 10 i 13, i en alguns casos 
de més de 15). És a dir, és un meló amb 
un important contingut en sucres, espe-
cialment en sacarosa.

3.3.- Registre del “Meló d’Or d’Onti-
nyent” com a varietat de conservació
Tenint en compte les peculiars i excep-
cionals característiques del “Meló d’or 

d’Ontinyent”, el baix nombre d’agricul-
tors que el conreen i el caràcter res-
tringit de la zona on es cultiva (muni-
cipi d’Ontinyent) s’ha considerat molt 
adequat, des del punt de conservació 
de la biodiversitat agrícola Valenciana, 
procedir a la sol·licitud de registre de la 
varietat tipificada de «Meló d›Or d›On-
tinyent» com a varietat de conservació. 
L’anàlisi de les dades generades en la 
caracterització de les varietats de meló 
d’Or d’Ontinyent ha determinat que 
aquest tipus de meló constituïsca un 
cas de varietat de  població de meló tra-
dicional. La realització de la  tipificació 
a la activitat o objectiu 3.2 del present 
projecte s’ha utilitzat per preparar els 
diversos documents necessaris per 
al registre del Meló d’Or d’Ontinyent 
com a varietat de conservació. Per una 
part s’ha emplenat el FORM.TECNICO 
MELON_tcm30-133084 del Ministerio 
de Agricultura Pesca y Alimentación. 
Aquest formulari s’ha preparat amb els 
descriptors de la “Union for the Protec-
tion of New Varieties of Plants” (UPOV) 
que caracteritzen la varietat de meló en 
concret (figura 10).

A aquest formulari s’acompanyarà un 
informe tècnic sobre les característi-
ques morfològiques, agronòmiques i de 
composició del “Meló d’Or d’Ontinyent”, 
similar al punt 3.1 i 3.2 d’aquest article, 
així com un informe que acredite la base 
del caràcter centenari d’aquest meló i 
de les circumstàncies actuals del seu 
cultiu; justificant la necessitat d’inscriu-
re’l com una varietat de conservació. En 
aquest sentit, l’àrea geogràfica de cultiu 
de la varietat més adequada es defini-
rà d’acord amb els agricultors des d’un 
punt de vista d’assegurar que s’obté un 
meló amb les característiques típiques 
del “meló d’or d’Ontinyent”, la seua con-
servació, així com determinar quina 
entitat és més apropiada per a ser es-
tablerta com a responsable de la seua 
conservació.

La realització d’aquesta activitat de 
registre, a més de contribuir a la con-
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servació del “Meló d’or d’Ontinyent”, 
permetrà salvaguardar els drets dels 
agricultors pel que fa a la seua sobirania 
sobre el material que cultiven. Aquesta 
activitat serà realitzada pel personal 
de la UPV participant al present pro-
jecte i mitjançant la presentació de la 
sol·licitud d’inscripció com a varietat 
de conservació, així com els documents 
segons la normativa, a la Conselleria 
d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Cli-
màtic i Desenvolupament Rural.

majoria de les vegades residual. És a dir, és un meló molt ple que presenta un espessor 
de carn considerable d’entre 3,55 i 4,3 cm. Una característica molt remarcable és la  
conservació en òptimes condicions durant més de 3 mesos. 

Pel que fa a les seues característiques de composició és destacable l’elevat  
contingut en matèria seca, entre un 8,17 i 11,97, o el que es el mateix un contingut en 
aigua entre el 88,03 i el 91,83. Presenta una acidesa entre un 0,13 i 0,18 %. Esta acidesa 
obeïx sobretot al seu contingut en àcid cítric (3,37 a 6,54 g/litre de suc) més que al 
contingut en àcid màlic (0,37 a 0,61 g/litre de suc). Però, per la característica que 
ressalta de forma més clara el Meló d’Or d’Ontinyent es per la  dolçor mesurada en 
aquest treball a partir del contingut en sòlids solubles (ºBrix entre 10 i 13, i en alguns 
casos de més de 15). És a dir, és un meló amb un important contingut en sucres, 
especialment en sacarosa. 

 

 

3.3.- Registre del "Meló d'Or d'Ontinyent" com a varietat de conservació. 

Tenint en compte les peculiars i excepcionals característiques del "Meló d'or 
d'Ontinyent", el baix nombre d'agricultors que el conreen i el caràcter restringit de la 
zona on es cultiva (municipi d'Ontinyent) s’ha considerat molt adequat, des del punt de 
conservació de la biodiversitat agrícola Valenciana, procedir a la sol·licitud de registre 
de la varietat tipificada de "Meló d'Or d'Ontinyent" com a varietat de conservació.  

L’anàlisi de les dades generades en la caracterització de les varietats de meló 
d’Or d’Ontinyent ha determinat que aquest tipus de meló constituïsca un cas de varietat 
de  població de meló tradicional. La realització de la  tipificació a la activitat o objectiu 
3.2 del present projecte s’ha utilitzat per preparar els diversos documents necessaris per 
al registre del Meló d’Or d’Ontinyent com a varietat de conservació. Per una part s’ha 
emplenat el FORM.TECNICO MELON_tcm30-133084 del Ministerio de Agricultura 
Pesca y Alimentación. Aquest formulari s’ha preparat amb els descriptors de la “Union 
for the Protection of New Varieties of Plants” (UPOV) que caracteritzen la varietat de 
meló en concret (figura 10).	   

  Figura 10.- Formulari tècnic de meló per al registre del “Meló d’Or d’Ontinyent” com a varietat de conservació.

3.4.- Avaluació i selecció del “Meló d’Or 
d’Ontinyent” sota un sistema d’agricul-
tura ecològica.
S’ha procedit a l’avaluació de les diver-
ses seleccions massals de “Meló d’or 
d’Ontinyent” cultivades pels agricultors 
(V1, V3, V4.1 i V4.2) sota un sistema de 
cultiu ecològic. Això s’ha realitzat en 
els camps d’un dels 4 agricultors d’On-
tinyent utilitzant un sistema d’agricul-
tura ecològica (D. Carlos Valls Olcina). 
En aquest sentit, s’han cultivat 12 plan-

 Figura 10.- Formulari tècnic de meló per al registre del “Meló d’Or 
d’Ontinyent” com a varietat de conservació. 

 A aquest formulari s’acompanyarà un informe tècnic sobre les característiques 
morfològiques, agronòmiques i de composició del “Meló d’Or d’Ontinyent”, similar al 
punt 3.1 i 3.2 d’aquest article, així com un informe que acredite la base del caràcter 
centenari d’aquest meló i de les circumstàncies actuals del seu cultiu; justificant la 
necessitat d'inscriure'l com una varietat de conservació. En aquest sentit, l'àrea 
geogràfica de cultiu de la varietat més adequada es definirà d'acord amb els agricultors 
des d'un punt de vista d'assegurar que s'obté un meló amb les característiques típiques 
del "meló d'or d'Ontinyent", la seua conservació, així com determinar quina entitat és 
més apropiada per a ser establerta com a responsable de la seua conservació. 

La realització d'aquesta activitat de registre, a més de contribuir a la conservació 
del "Meló d'or d'Ontinyent", permetrà salvaguardar els drets dels agricultors pel que fa a 
la seua sobirania sobre el material que cultiven. Aquesta activitat serà realitzada pel 
personal de la UPV participant al present projecte i mitjançant la presentació de la 
sol·licitud d'inscripció com a varietat de conservació, així com els documents segons la 
normativa, a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 
Desenvolupament Rural. 

 

3.4.- Avaluació i selecció del "Meló d'Or d'Ontinyent" sota un sistema 
d'agricultura ecològica. 

S’ha procedit a l'avaluació de les diverses seleccions massals de "Meló d'or 
d'Ontinyent" cultivades pels agricultors (V1, V3, V4.1 i V4.2) sota un sistema de cultiu 
ecològic. Això s’ha realitzat en els camps d'un dels 4 agricultors d'Ontinyent utilitzant 
un sistema d'agricultura ecològica (D. Carlos Valls Olcina). En aquest sentit, s’han 
cultivat 12 plantes de cadascuna de les 4 seleccions massals citades. Aquestes plantes 
han sigut avaluades pels caràcters relacionats o descriptors com ja s’ha vist al punt 1. A 
més, també s’han avaluat per a les característiques que apareixen a la taula 5. 

Taula 5.- Característiques avaluades de les varietats V1, V3, V4.1 i V4.2 de 
Meló d’Or d’Ontinyent en sistema de cultiu ecològic. 

Característica Codi d’avaluació 

Presència de necrosi apical  
1, absent 
3, baix: menys del 5% de fruits afectats 
5, intermedi: entre 5% i 20% 
7, greu; més del 20%). 

Presència i incidència de plagues en el fullatge 
1, molt escàs 
3, escàs 
5, intermedi 
7, greu 
9, molt sever 

Presència i incidència de plagues en els fruits 
1, absent 
3, baixa: menys del 5% dels fruits afectats 
5, intermèdia: entre 5% i 20% 
7, greu: més del 20%). 

Presència i incidència de malalties en el fullatge 
1, molt escàs 
3, escàs 
5, intermedi 
7, greu 
9, molt sever). 

Presència i incidència de malalties en els fruits 
1, absent 
3, baix; menys del 5% dels fruits afectats 
5, intermedi; entre el 5% i 20% 
7, greu; més del 20%). 

 

tes de cadascuna de les 4 seleccions 
massals citades. Aquestes plantes han 
sigut avaluades pels caràcters relaci-
onats o descriptors com ja s’ha vist al 
punt 1. A més, també s’han avaluat per 
a les característiques que apareixen a 
la taula 5.

L’avaluació d’aquestes característiques 
ha permés determinar que les quatre 
varietats presenten una incidència bai-
xa de mosca blanca quant al fullatge. 

Taula 5.- Característiques avaluades de les varietats V1, V3, V4.1 i V4.2 de Meló d’Or d’Ontinyent en sistema de cultiu ecològic.
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Pel que fa als fruits s’ha detectat la pre-
sència de danys originats per conills de 
forma important. De fet, al camp on s’ha 
realitzat l’avaluació s’ha perdut quasi un 
20% dels mates de meló per atacs de 
conills des del principi del cultiu (figura 
2). També s’ha detectat danys als fruits 
per efecte d’alimentació d’aus locals. 
No s’ha detectat incidència de necrosis 
apical de fruits en cap de les quatre va-
rietats avaluades. 

En l’apartat de malalties cal destacar la 
incidència de malalties fúngiques como 
l’oïdi de forma generalitzada sobre tot 
cap a la fi del cultiu (figura 11). No obs-
tant això,  el més remarcable ha sigut la 

Taula 6.- Incidència de les 6 virosis analitzades en les quatre varietats avaluades.

Llaurador Varietat 
Nº 

plan-
tes 

MNSV SqMV ZYMV WMV CMV

     
Plantes 
infecta-

des

% In-
fecció

Plantes 
infecta-

des

% In-
fecció

Plantes 
infecta-

des

% In-
fecció

Plantes 
infecta-

des

% In-
fecció

Plantes 
infecta-

des

% In-
fecció

RAFAEL
RAFAEL V1 R 12 0 0% 0 0% 0 0% 12 100% 1 8%

RAFAEL V1 SR 12 0 0% 0 0% 0 0% 10 83% 1 8%

VICENT
VICENT V1 R 12 7 58% 0/12 0% 0 0% 7 58% 3 25%

VICENT V1 SR 9 1 11% 0 0% 0 0% 4 44% 5 56%

PEP
PEP V1 SR 12 0 0/% 0 0% 3 25% 3 25% 3 25%

PEPE V3 SR 12 0 0% 0 0% 6 50% 12 100% 8 67%

CARLOS

CARLOS V1 SR 9 0 0% 0 0% 0 0% 1 11% 0 0%

CARLOS V3 SR 8 0 0% 0 0% 0 0% 6 67% 0 0%

CARLOS V4.1 SR 11 0 0% 0 0% 2 18% 6 55% 0 0%

CARLOS V4.2 SR 12 0 0% 0 0% 3 25% 3 25% 0 0%

Figura 11.- Fulles de “Meló d’Or d’Ontinyent” amb 
atac d’oïdi.

Figura 12.- Fulles de “Meló d’Or d’Ontinyent” 
amb mosaics i deformacions.

Figura 13.- Fruit de “Meló d’Or d’Ontinyent” amb 
tacat de la pell.

detecció de símptomes de mosaics en 
el fulles més joves des de el principi del 
cultiu (figura 12). Açò ha coincidit amb 
l’aparició d’un tacat prou important als 
fruits en el moment de la  recol·lecció 
(figura 13).

Per poder obtindré informació sobre 
l’agent causant dels mosaics en fulla 
així com del tacat en fruit madur es va 
procedir a l’anàlisi de totes les plantes 
avaluades sota sistema de cultiu ecolò-
gic amb anticossos específics de 6 viro-
sis que ocasionen malalties d’impor-
tància al cultiu de meló (taula 6 i gràfic 
14). Aquests virus han sigut el virus de 
les taques necròtiques del meló (Melon 

necrotic spot virus, MNSV), el virus del 
mosaic de la carabassa (Squash mo-
saic virus, SqMV), el virus del mosaic 
groc de la carabasseta (Zucchini mo-
saic virus, ZYMV), el virus del mosaic 
del meló d’Alger (Watermelon mosaic 
virus, WMV) i el virus del mosaic del co-
gombre (Cucumber mosaic virus, CMV). 
Aquests mosaics en fulla i decoloraci-
ons als fruits també foren detectats als 
altres 3 camps de meló. Amb posteriori-
tat i amb motiu d’obtindre més informa-
ció sobre la possible implicació d’aques-
tes virosis en els símptomes detectats 
es van analitzar les plantes avaluades 
als camps dels altres 3 llauradors impli-
cats en aquest projecte.
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L’anàlisi de les dades obtingudes d’in-
cidència de virosiresilient deixen vore 
que als camps de cultiu del Meló d’Or 
d’Ontinyent es produeix una incidència  
molt important del virus del mosaic del 
meló d’Alger o WMV (taula 6 i gràfic 14). 
De fet és la virosis que ha presentat la 
incidència més elevada en totes les va-
rietats avaluades. Aquesta elevada inci-
dència s’ha traduït en un percentatge de 
plantes infectades per WMV que oscil-
la depenent de la varietat i camp consi-
derat entre el 11% y el 100%. Només en 
un camp (VICENT-V1-SR) la incidència 
del CMV (56%) va ser major que la del 
WMV (44%). Aquestes dades volen in-
dicar que el tacat observat als fruits de 
meló pot estar causat per la incidència 
de virosis, especialment de la causada 
pel WMV. En aquest sentit serà molt 
important en les properes campanyes 
fer un esforç important en el control de 
plagues com els àfids (Aphis gossyppi i 
Myzus persicae), transmissors d’aques-
ta malaltia. És especialment important 
controlar aquests vectors transmissor 
en les primeres fases del cultiu de maig 
a juny quan les plantes són més joves. 
Per una altra banda, pot ser molt inte-
resant començar un pla de millora de la 
resistència a aquestes malalties intro-
duint resistència provinent d’altres ma-
terials (Pitrat i Lecop, 1980; 1984; Gray 
et al., 1986).

Tenint en compte els resultats obtin-
guts en cultivar totes les varietats de 
meló dels llauradors en sistema de cul-

tiu ecològic, es pot dir que no hi ha cap 
de les varietats que ressalte de forma 
clara per presentar tolerància a cap de 
les malalties detectades. De fet totes 
presenten una elevada incidència del 
WMV. En aquest sentit s’han seleccio-
nat les plantes de les varietats V1, V3, 
V4.1 i V4.2 amb major contingut en sò-
lids solubles. D’aquestes plantes selec-
cionades s’ha obtingut llavor d’autofe-
cundació. Aquesta llavor s’utilitzarà per 
a l’avaluació i selecció en fases poste-
riors del projecte. 

3.5.- Desenvolupament d’un Regla-
ment de Qualitat del “Meló d’Or d’On-
tinyent”
Per tal de contribuir a la valorització 
del «Meló d›or d›Ontinyent» s’ha desen-
volupat un Reglament de Qualitat del 
“Meló d’Or d’Ontinyent” (RQMO) amb la 
finalitat de poder optar i obtenir poste-
riorment el segell de qualitat CV de la 
Generalitat Valenciana per a aquest 
tipus de meló. En aquest sentit, és im-
portant destacar que s’ha  basat en un 
Reglament de producció establert per 
l’Ajuntament d’Ontinyent que va asso-
ciar a la marca privada “Meló d’Or” l’any 
2012.

Aquesta RQMO fa un èmfasi especial 
a establir les pràctiques culturals més 
adequades, en particular pel que fa a 
l’establiment de possibles pràctiques 
de reg que ajuden a estabilitzar, i en 
la mesura del possible augmentar, el 
volum de producció del meló d’or d’On-

Gràfic 14.- Percentatge d’incidència de les 6 
virosis analitzades en les 4 varietats avaluades.

van analitzar les plantes avaluades als camps dels altres 3 llauradors implicats en aquest 
projecte. 

 

Taula 6.- Incidència de les 6 virosis analitzades en les quatre varietats 
avaluades. 

Llaurador Varietat  Nº 
plantes  MNSV SqMV ZYMV WMV CMV 

      Plantes 
infectades 

% 
Infecció 

Plantes 
infectades 

% 
Infecció 

Plantes 
infectades 

% 
Infecció 

Plantes 
infectades 

% 
Infecció 

Plantes 
infectades 

% 
Infecció 

RAFAEL RAFAEL V1 R 12 0 0% 0 0% 0 0% 12 100% 1 8% 
RAFAEL V1 SR 12 0 0% 0 0% 0 0% 10 83% 1 8% 

VICENT VICENT V1 R 12 7 58% 0/12 0% 0 0% 7 58% 3 25% 
VICENT V1 SR 9 1 11% 0 0% 0 0% 4 44% 5 56% 

PEP 
PEP V1 SR 12 0 0/% 0 0% 3 25% 3 25% 3 25% 

PEPE V3 SR 12 0 0% 0 0% 6 50% 12 100% 8 67% 

CARLOS 

CARLOS V1 SR 9 0 0% 0 0% 0 0% 1 11% 0 0% 
CARLOS V3 SR 8 0 0% 0 0% 0 0% 6 67% 0 0% 

CARLOS V4.1 SR 11 0 0% 0 0% 2 18% 6 55% 0 0% 
CARLOS V4.2 SR 12 0 0% 0 0% 3 25% 3 25% 0 0% 

 

 

Gràfic 14.- Percentatge d’incidència de les 6 virosis analitzades en les 4 
varietats avaluades. 

 L’anàlisi de les dades obtingudes d’incidència de virosiresilient deixen vore que 
als camps de cultiu del Meló d’Or d’Ontinyent es produeix una incidència  molt 
important del virus del mosaic del meló d’Alger o WMV (taula 6 i gràfic 14). De fet és 
la virosis que ha presentat la incidència més elevada en totes les varietats avaluades. 
Aquesta elevada incidència s’ha traduït en un percentatge de plantes infectades per 
WMV que oscil·la depenent de la varietat i camp considerat entre el 11% y el 100%. 
Només en un camp (VICENT-V1-SR) la incidència del CMV (56%) va ser major que la 
del WMV (44%). Aquestes dades volen indicar que el tacat observat als fruits de meló 
pot estar causat per la incidència de virosis, especialment de la causada pel WMV. En 
aquest sentit serà molt important en les properes campanyes fer un esforç important en 
el control de plagues com els àfids (Aphis gossyppi i Myzus persicae), transmissors 
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tinyent, però sense comprometre les 
característiques de qualitat i de con-
servació del mateix. Això permetrà es-
tabilitzar el volum de producció anual i 
contribuir a disminuir les fluctuacions 
en el preu de venda de l’agricultor, atra-
ient més agricultors a cultivar el “Meló 
d’Or d’Ontinyent”. A més, a més si acon-
seguim augmentar el seu cultiu assegu-
rem la conservació com a varietat tradi-
cional històrica.

3.6.- Obtenció de seleccions de “Meló 
d’Or d’Ontinyent” resilients a plagues i 
malalties
Com ja s’ha indicat a l’activitat 3.5 s’ha 
obtingut llavor d’autofecundació de les 
millors plantes (contingut en sucres) 
de les 4 varietats utilitzades en el pre-
sent estudi. Encara que les varietats V3, 
V4.1 i V4.2 semblen millors pel que fa a 
certes característiques com grandà-
ria de fruit, les diferències observades 
no han sigut massa importants i, per 
tant, s’ha fet, com hem dit, una selecció 
dintre de varietat per dolçor. Aquests 
descendents s’utilitzaran en posteriors 
fases d’aquest projecte per a l’avaluació 
i posterior selecció dels millors indivi-
dus. L’objectiu és aconseguir una vari-
etat de “Meló d’Or d’Ontinyent” el més 
uniforme possible, amb les caracterís-
tiques morfològiques, agronòmiques i 
sobretot de qualitat que les defineixen, 
i el més resistents possible a les pla-
gues i malalties de la zona de cultiu.
En aquest sentit, en l’actualitat s’estan 
fent creuaments entre les seleccions 
efectuades i materials de meló amb 
resistència al WMV, ZYMV i a la trans-
missió del CMV pel àfid Aphis gossypii 
(PI-414723). En primer lloc, el cultiu dels 
híbrids que estan fent-se en la pròxi-
ma campanya ens permetrà observar 
si presenten tacat del fruit o no. En el 
cas de no presentar tacat es continu-
arà amb el programa de millora iniciat 
amb aquests creuaments per a pal·liar 
el dany produït en les produccions de 
Meló d’Or d’Ontinyent pel tacat del fruit. 
Aquest programa es realitzable tenint 
en compte que la resistència disponi-
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ble es de tipus dominant (Gilbert et al., 
1994; Anagnostou et al., 2000).

4.- CONCLUSIONS
L’anàlisi de les característiques vegeta-
tives de fruit i de composició avaluades 
a les distintes varietats de “Meló d’Or 
d’Ontinyent”, cultivades pels quatre 
llauradors que han participat al projec-
te, mostra que són molt similars, tot i 
que dos d’elles (V1 i V3) són procedents 
d’Ontinyent i les altres dos de Fontanars 
del Alforins. Possiblement, tenint en 
compte la proximitat dels dos pobles, 
les varietats considerades tinguen una 
arrel comuna. Les xicotetes diferènci-
es observades han sigut probablement 
degudes a factors com: el tipus de sol, la 
situació del camp o la manera de portar 
el cultiu de cada llaurador.

La caracterització realitzada ha permès 
fer la tipificació del “Meló d’Or d’Onti-
nyent” com a primer pas per al seu regis-
tre com a varietat de conservació. Açò 
permetrà assegurar la  conservació com 
recurs fitogenètic i recurs de futur per 
als llauradors de la comarca de la Vall 
d’Albaida.

El “Meló d’Or d’Ontinyent” atenent a 
les característiques excepcionals de 
conservació i de qualitat organolèptica 
(elevada dolçor) constitueix un cas de 
varietat tradicional valenciana excepci-
onal que cal ser posada en valor o valo-
ritzada. En aquest procés de valoritza-
ció és fonamental determinar el factors 
que estan limitant el seu cultiu i aquest 
projecte a perseguit ser un primer pas. 
Actualment al terme d’Ontinyent cul-
tiven el “Meló d’Or” quatre llauradors 
integrats, els quals han patit forts atacs 
de conills, perdent fins a un 20% de les 
plantes cultivades. Altre factor impor-
tant detectat ha sigut la incidència de 
malalties, en especial les d’origen ví-
ric. S’ha determinant que la virosi amb 
més incidència es la causada pel virus 
del mosaic del meló d’Alger (WMV). En 
aquest sentit pot ser molt important la 

posada en marxa de la millora genètica 
de la resistència a les virosis detecta-
des.

Durant el procés d’obtenció de dades 
s’ha tingut una interacció continua amb 
els distints llauradors intentant seguir 
una metodologia de “Millora Participa-
tiva”. Aquesta estratègia serà molt im-
portant, sobretot en posteriors fases 
del projecte como la millora de la resis-
tència a malalties a partir dels materials 
seleccionats en l’inici del projecte.
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El vocabulari d’Antonio Llora (1972-) confegit 
per aprendre les correspondències entre el 
valencià mamat i el castellà aprés
Emili Casanova Herrero

Antonio Llora Tortosa (1918-2004)

0.- Antonio Llora Tortosa (1918-2004), 
historiador, periodista i literat, 

autor de la magnífica i documentada 
obra Ontinyent y su historia, Ontinyent: 
Minerva, 1992, confegida de primera mà 
a partir dels vells papers manuscrits de 
l’arxiu municipal d’Ontinyent, obra no su-
perada encara hui; autor també d’altres 
obres de narracions, contes i poesia 
com Cuentos y relatos ontiñentinos. 
Poesías y pensamientos, Minerva, 1994 
i Albores del Alma, Minerva, 1995, tots 
sufragats per l’autor mateix, no ha rebut 
encara el reconeiximent públic que me-
reix del seu poble, fora del record de la 
revista Almaig , nº 15, 1999, p.6, i l’adqui-
sició per l’ajuntament del seu llegat per-
sonal l’any 2002, custodiat entre l’arxiu 
i la biblioteca municipal, amb els diners 
de la qual es va poder pagar l’estada en 
la residència sant Francesc els darrers 
anys de la seua vida.

Llora, amb qui vaig parlar moltes vega-
des a l’arxiu d’Ontinyent i a sa casa, era 
un home culte, sensible, amant del seu 
poble i de les seues tradicions, amb 
molta força de voluntat, que a causa de 
la situació familiar de la postguerra no 
va poder acabar la carrera de Filosofia 
i Lletres com desitjava, però que mai 
no va deixar de ser un estudiós delerós 
d’aprendre i transmetre als altres els 
seus coneiximents1, cosa que el va por-
tar a ser el primer a estudiar l’origen del 
nom d’Ontinyent2 i a ser el despertador 
oral, no ben comprés, de moltes con-
ciències del seu poble en els anys 40 i 
50 a través de les tertúlies del Círculo 
Industrial o de les seues tendes de pa-
queteria o de fotografia enfront de Fes-
ters i al costat del Siglo. Posteriorment 
se’n va anar a València de comercial, des 

d’on sempre va enyorar el seu poble i on 
va tornar a la jubilació a acabar la seua 
història d’Ontinyent i a completar el seu 
amor al poble3. 

Una de les coses que més mal li sabia era 
no haver pogut aprendre a escriure bé el 
valencià –parlava un valencià modèlic- i 
així haver pogut usar-lo en la redacció de 
les seues obres, com afirma en una carta 
a Giner del 30 de juny de 1959: 
“Amable i distingit señor:
Vaig rebre la seua interessant i docu-
mentada lletra, que’m reblí de goig, 
com a bon amador que soc de les coses 
nostres.
Abans de proseguir, dec dir-li (com fàcil-
ment observarà) que sóc neòfit en açò 
d’escriure en la Morta-Viva. Demane 
perdó pels defectes i faltes i prosseguix”.

Per això va haver d’escriure tota la seua 
obra en castellà, un castellà molt ric i 
acadèmic fruit de moltes lectures de 
tot tipus, però sense expressivitat po-
pular ni llacor, la que ix de l’ànima i de 
les vivències personals que només són 

reproduïbles en la llengua dels pares, 
en la llengua del pensament íntim i sen-
timental, no en la llengua de de la raó4. 
Per això, uns anys abans de morir-se, i 
en la darrera visita que li vaig fer a l’Altet 
de Toledo, em va donar una novel·la ori-
ginal inèdita Odio y amor en los trópicos 
sobre la conquesta espanyola de les Fi-
lipines, hui depositada en l’AMO, dema-
nant-me que li la traduïra al valencià. Ho 
vaig fer però ja no li la vaig poder mos-
trar mai. Diverses voltes l’IEVA ha estat 
a punt de publicar-la com a homenatge 
merescut al nostre autor, dins d’un es-
tudi de la seua obra, especialment d’una 
valoració sobre la seua aportació a la 
història d’Ontinyent, encara pendent, 
que esperem que els historiadors on-
tinyentins faran el dia que l’ajuntament 
del seu poble li faça el reconeiximent 
merescut, amb el nom d’un carrer per 
exemple5.

1.- L’obligació i la necessitat d’usar el 
castellà en una època com la que ell va 
viure i el seu afany d’escriure el millor 
possible, buscant sempre el mot i l’ex-
pressió adequades al tema que volia 
comunicar i fer sentir, generalment rela-
cionat o nascut de la seua vida ontinyen-
tina, i l’interés pel valencià el va portar a 
la tasca de buscar les correspondències 
semàntiques o d’ús entre els mots va-
lencians i castellans que llegia o sentia 
de viva veu pels carrers de la vila. Fruit 
d’això va ser la confecció d’un petit vo-
cabulari que editem ací per orde alfabè-
tic, encara que l’autor el tenia recollit en 
fitxes soltes o en fulls, fruit de tota una 
vida, que mostra el seu teball per apren-
dre simètricament les dos llengües en 
contacte. Així hi trobem
-una recerca constant als diccionaris, 
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indicant els mots que hi falten: Falta: 
agraviar y desagraviar ya que existe 
agravi; Pendiente el ver degotejar y de-
gotar por si existe gotejar; Por faltar en 
el dicc. ver si existe platejar: platejar= 
argentar= platear
-una comparació entre com es deia a 
Ontinyent, com al diccionari i com en 
castellà: “llamamos. Solemos decir o de-
cimos aquí”: Ganya: Aquí decimos ganya 
de abaexo /abadejo/ dando el sentido 
de gaña al pedazo arrancado sin cortar; 
Llegó: decimos aquí al legón cast y no a 
las azadas pequeñas.
-moltes fitxes amb la nota de “Con-
sultes a fer o a vore”, moltes vegades 
resoltes en una altra fitxa: “Pendiente 
de consultar: espentejar= empentejar= 
empujar. Existiendo espentar es viable 
espentejar?; Ojo pendiente de consulta: 
desfilatxar= esfilagarsar= deshilachar.
-diferenciació de mots semblants com 
batà-molí draper i préssec-bresquilla.
-ús de formes valencianes i catalanes 
com a equivlent del mot castellà: Sar-
vatxo= fardatxo o llangardaix= lagarto

En la confecció del Vocabulari es veu 
que no coneixia bé l’ortografia valenci-
ana i que consultà diverses edicions de 
diccionaris com el de la Real Academia 
Española de la Llengua, el DCVB d’Alco-
ver-Moll, edició de 1968-, el Diccionari 
de la Llengua Catalana de Pompeu Fa-
bra, els Vocabularis de Ferrer Pastor i el 
Diccionari de sinònims, idees afins i an-
tònims de Santiago Pey, Barcelona: Tei-
de, 1970. Això es fa pensar que una part 
almenys de les fitxes les va redactar 
a partir de la dècada de 1970, i segura-
ment les va acabar pel 19846, perquè en 
una reunió del Diccionari de la Vall d’Al-
baida a la qual va assistir em va dir que 
ell arreplegava paraules vives i buscava 
el seu significat en l’altra llengua per al 
seu ús personal.

2.- El Vocabulari de Llora (arreplegat 
en fitxetes majoritàriament i també en 
fulls, com hem dit). Copie fidelment les 
notes de Llora, el vocabulari pròpiament 
dit i els mots del sobre de consultes a 

fer, agrupant-les per orde alfabètic i 
unint les que tracten del mateix voca-
ble sense distingir els mots sinònims 
en valencià, els mots amb definicions o 
equivalències i la llengua de la definició. 
I només afegisc, quan cal, el mot lema 
seguit de dos punts al principi i alguna 
indicació entre claudàtors al final de 
l’article quan ho considere necessari pel 
seu valor lingüístic: 

VOCABULARI:
Abaejo= bacallà= abaejo
Abofegar: Falta abofegar-se= sinóni-
mo de realizar una cosa aturdidamen-
te; Existe bofegar-se =hincharse la 
copa que reviste alguna cosa
Abogat= advocat= abogado
Abraçà= abraçada= abrazo. Como esta, 
abocada, acalorada, abraonada, acula-
da, bonyigada, animalada, aparellada, 
ambaixada, fanecada, etc, en que su-
primimos la terminación –da cometi-
endo una incorrección gramatical
Acomesa=escomesa= acometida 
Acurrucar-se= arraulir-se /mot de dic-
cionari/= acurrucar-se
Agraviar: Falta: agraviar y desagraviar 
ya que existe agravi.
Agüela= àvia, iaia= abuela
Aislar/agotar/acertar/adiestrar/aset-
xar/atxacar/alborotar/adelantar/
aplauso/alrededor /No les definix/
Aixà= aixada= azada. Si se escribe aixa 
sin acento ortográfico quiere decir 
azuela, de ahí la expresión mestre de 
aixa
Aixugar= eixugar= secar /hui s’escriu 
eixugar/
Aixumenera= ximenera o funeral= chi-
menea /hui s’escriu ximenera o eixu-
menera/
Alafaia o alfaia ‘clase de tejido de algo-
dón o seda de la antigua industria tex-
til val. En cast se dice Anafaya /fitxa 
repetida amb dos lemes/
Albarzer= esbarzer= zarzal
Albre= arbre=árbol
Alçà= alçaria, altària, altura= altura (en 
val alçada es la acción de alzar o levan-
tar)
Alenar /sense definir ’respirar/

All porro”, creo que las cebollas albar-
ranas /veg cebolla/
Alluntar= allunyar= alejar
Almidonar= emmidonar= almidonar
Almorzar= armossar, esmorzar= al-
morzar
Ambresquillat= abresquillat= genio 
rudo o difícil de las personas /hui, em-
bresquillat/
Amussar= abuixar, aquissar /mot dic-
cionariable/, incitar= azuzar; amussar= 
aquissar= azuzar los perros a alguien
Analis= anàlisi= análisis
Andana: En libros del 1600 sobre la ex-
presión “andana pública” ¿no existe en 
val expresión similar? /Vegeu cridar a 
andana/
Angüent= ungüent= ungüento /hui en-
güent/
Apanyuscar= apanyussar= apañar, ar-
reglar
Aparellar: Ver aparellar y desaparellar 
pues falta la hoja. Existe apariar que es 
juntar dos cosas formando pareja.
Aplasar= adiar = aplazar
Pellorfa: Aquí solemos decir “pellorfa” 
en vez de pellofa (Document amb lletra 
de caligrafia):
Àrbrit=àrbitre, arbitrador=àrbitro
Argilaga= argelaga, aulaga= aliaga
Arrailam= arrelam= raigambre
Arreglo /sense definir/
Arruixar: Existe arruixar /’escampar 
aigua’/
Asbolear= asboleiar= tirar con fuerza 
alguna cosa al aire, volear /hui esvole-
ar/
Ascurar= escurar= fregar, limpiar /es-
curar/
Asmussar =esmussar= embotar, dar 
dentera /esmussar/
Aspavilar= espabilar, deixondir= des-
pabilar /espavilar/
Astraleta= destraleta o estraleta= 
hacha o destral /destraleta/
Asustar/assiento/aclaració/agrado/
algo/abrotxar /tot castellanismes/
Asvarar=esvarar= resbalar /esvarar/
Atabollar= damos el significado de ha-
cer pronto un trabajo /No registrada, 
relacionada amb ‘coure lleugerament’/
Atre, a= altre, -a= otro, -a
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Atxac= nafra, xàquia= achaque /a la 
zona millor alifac/
Aüelo: Decimos auelo por avi
Babau: Utilizamos poco la palabra 
babau” y mucho la de “imbécil y la ex-
presión “estar fava”, similar a tonto o 
bobalicón.
Badall=batall= badajo de las campa-
nas. Badall es ‘bostezo y grieta o hen-
didura’
Bambau= babau= babieca, tonto
Bando= ban, cridà, pregó= bando
Bando= bando= bando, facción o par-
tida
Bárbaro= bàrbar, barbre= bárbaro; 
Bàrbaros= bàrbars= bárbaros
Barja ‘barsa, barxa= bolsa o cesta para 
la pesca u otros usos 
Barrender= escombraire= barrendero
Barrio= barri= barrio
Basc= basc= vasco
Bascoll= bescoll= pescuezo
Bastardo, -a= bastard, a= bastardo, a
Batà: Batán = molí draper. Ací diem 
batà y la denominación de molí draper 
se presta a confusiones ya que el batán 
movido por agua abatanaba a golpes 
de mazo los paños o draps mojados y 
hoy molí draper se presta a confusión 
con las borreras movidas a agua que 
destrozan el trapo viejo.
Bavero= pitet o bavosall =babero para 
recoger los babas o saliva
Bellota= gla /de diccionari/= bellota
Beneficiar= beneficar= beneficiar
Bèrnia: El mot bèrnia és d’ús poc fre-
qüent, ací s’emplea encara…. (). Bèr-
nia= Panolla ‘Espiga de la dacsa. Cast 
mazorca
Blandir= brandar= blandir una espada, 
etc
Bofetà= bufetada= bofetada
Boja= botja= boja
Boll: Tija ‘boll’ /este sentit és del cast/
Bonatxó= bonàs= bonachón, buenazo
Boñigos= bonyigues= boñiga
Boquilla= portacigars=boquilla
Bordar= brodar= bordar
Borraor= esborrany= borrador /borra-
dor/
Borrar= esborrar= borrar
Borràs ‘la parte más basta de la estopa 

del cáñamo. En cast estopón. También 
el tejido basto de estopa’
Borró= esborrall= borrón o mancha en 
un escrito
Botella= ampolla= botella
Botijós= botillós= tartajoso
Bóveda=volta=bóveda
Bovo: por el bobo cast.
Boxear= boxejar, boxar= boxear; Boxe-
ar= boxejar= boxear
Bresquilla= bresquilla. Debe tenerse 
en cuenta que designamos con este 
nombre toda clase de melocotones y 
que el melocotón común se llama en 
val “prèssec” y bresquilla es el prèssec 
pequeño’
Bribó= brivall= bribón
Briós= abrivat, impetuós, ardit
Brotxe= tanca, gafet, fermall =broche
Bufonejar= bafanejar= jactarse; Bufo-
nejar= bufanejar= engreírse
Burilar= burinar=? Burilar, grabar con 
el buril
Cana: Ver cana o pelo blanco. Cana “es 
medida de longitud equivalente a 1812 
m/m”
Caparra: Vore com diuen aquí a la lla-
gasta (garrapata en castellà) : ‘caparra 
o paparra’
carliste, a= calí, ins= carlista
Carril se aplica aquí a las carriladas de 
los carros desde tiempo inmemorial.
cebar= saginar, encebar= cebar (la 1ª 
acepción es engordar un animal; la se-
gunda cebar un arma
Cebolla: Preguntar como se llaman las 
cebollas albarranas. /es diu ceba porri-
na (Urginea maritima)/. 
Cigala sirve para el crustáceo y para el 
insecto. Aquí llamamos al insecto grill. 
Ver como decimos aquí al carranc de 
madera y de río /carranc/
Codolla ‘especie de depósito de agua 
o cisterna hecha con la misma roca del 
terreno en que se encuentra’.
Codolla= cadolla= encharro
Conter= compte= cuenta
Cornejar= fiçar, tossar? Acornear
Coscolla= carrascla= coscoj
Crea= creía= creía
Crepó= cropó= rabadilla
Cridar-se a andana, como señal de no 

hacer caso de alguna orden o recoma-
nación; ello viene de aquella “andana 
pública” o especie de pregón o anuncio 
que se hacía por las calles a toque de 
campanilla y que poca gente tomaba 
en consideración. Expresión similar a 
entrar por un oído y salir por el otro.
Cucar els ulls= cluclar els ulls
Cudol= còdol= piedra
Cullga= culla= coseche
Curiosetjar= escorniflar, tafanejar= 
curiosear
Cusga= cusa= cosa (verbo coser)
Damnificats= damnejats= damnifica-
dos
Desantarallinar= estaranyinar= deste-
larañar
Desapego= desmenjament= desapego
Desbalafiar: Decimos desbalafiar y 
existe balafiar /’malgastar’/
Desbrafar-se= esbrafar-se= perder el 
olor o aroma
Descanviar: Damos a la palabra des-
canviar el sentido de volverse atrás de 
un cambio y no el de dar un cosa y reci-
bir otra en compensación.
Descuar= escuar= descolar (quitar la 
cola o rabo)
Descular= escular= descular (en val 
existe descular-se)
Desenfurir= desenfurismar= desenfu-
recer
Desenvoldre= desenvolupar= desen-
volver
Desfilatxar: Falta desfilatxar= deshi-
lachar. Existe esfilagarsar; Ojo pendi-
ente de consulta: desfilatxar= esfila-
garsar= deshilachar
Desllapissar-se= desllepisar-se= des-
asirse, zafarse
Despear-se= espeuar-se, gaspar-se= 
despearse
Despeat= espeuat, gaspat= despeado
Dessonillar: ver si existe en val la pala-
bra desvelar. Sí que existe dessonillar 
y deixondir
Dimaig= dimarts= martes
Ductar= dubtar= dudar
Embotar= entabuixar= embotar, enca-
labrinar (en val la palabra embotar es 
poner dentro de una bota)
Emponar: amponar-se= aponar-se= 
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ponerse en cuclillas
Encatarrat: Falta encatarrat o acatar-
rat= refredat, encadernat= acatarrado
Encolla= colla= refiriéndonos a los que 
cargan y descargan en la estación
Envenenar: Sí que existe emmetzinar
Enviscar= envescar= enviscar
Envoldre= envolupar= envolver (els 
sobres-carta eren els sobrets on posa-
ven el jornal de la fàbrica)
Erro: Falta erro= yerro (de errar o equi-
vocarse). Lo veo más propio de marro.
Escabusó= capbussada= zambullida
Escalpre= escarpre= cortafrío
Escamallar-se= acamallar-se= espar-
rancar-se
Escampilla: /no el definix en la prime-
ra fitxa; sí en la segona/. Escampilla al 
juego que en otros sitios llaman “pic i 
pala’
Escatxarrar-se= escarxar-se= descac-
harrarse
Escopinyà= escopinada= salivazo debe 
ser escopinyada
Escutiflar-se= escotiflarse= quebrarse 
I(le damos acepción de cansada, sosa)
Esgarranyar= esgarrinyar= arañar
Esgarrinyada: ver porque no existe es-
garrinyada. //Asgarranyà= esgarrinya-
da= arañazo
Esparsa. Quiere decir aislada y espars 
aislado
Espatlar: Ver aspalat y esporrexat /deu 
escriure’s esporrejat/. 
Espenjollar: no está espenjollar-se= 
fer penjalls un vestit o otra qualsevol 
cosa /borrat despenjollar-se/
Espentejar: Pendiente de consulta: es-
pentejar= empentejar= empujar. Exis-
tiendo espentar es viable espentejar? 
/SÍ/
Espulgar= espollar, esllemenar= espul-
gar
Esquit: asquit= revenja= desquite /no 
porta la variant val esguit/
Estarnudar= esternudar, estufornar /
tret del DCVB/= estornudar
Estepència: Astepencia /’porció míni-
ma’/
Estiuejar: ver si existe veranear ya que 
existe estiuar
Estalviar= estalviar= ahorrar

Estall: astall= escarada (DFabra)= des-
tajo
Faena= feina= trabajo
Fanguitxal y no fanguissar. Fanguitxal: 
Decimos fanguitxal = fanguissar /fan-
guitxal no es registra ni en cast ni en 
val-cat (DCVB-DNV), però és ben biva
Fàrrec= farragada= fárrago
Ferramenta: Ver si existe ferramenta 
sinónimo de eina /sí/
Flare= frare= faile
Forcat: Solemos decir forcat al aladre
Fresa= fraula, maduixa /tret del Pey/, 
fraga= fresa
Fusga= fuja= huya
Ganya a un pedazo de bacalao curado 
arrancado sin cortar y no a la agalla. 
Ganya: Aquí decimos ganya de abaexo 
/abadejo/ dando el sentido de gaña al 
pedazo arrancado sin cortar. Ganya: La 
ganya es la agalla pero aquí le damos el 
sentido de pedazo arrancada a cualqui-
er pescdo, sin cortarlo.
Ganyada: El mot ganyada el apliquem a 
les tisnaures en la cara. Ganyada para 
decir una tiznadura en la cara. 
Garrada: El mot garrada l’apliquem 
també al que s’apega a un banquet sen-
se ser envitat.
Gatada, designando acción con malicia 
o malas artes. Gatada: El mot gatada 
el apliquem a la acció feta en malícia y 
males arts
Gorrada, com acció de ir de gorra o gor-
rear
Gotejar: Pendiente el ver degotejar y 
degotar por si existe gotejar
Gròs, a= gord, a= gordo, -a
Guillat: posiblemente por influencia 
cast de guilladura o choladura.
Hasta, hasda= fins= hasta
Herba= alfals= alfalfa
Hetxissar (hechizar)= fetillar= hechi-
zar
Imbecil=imbécil
Impotable, adj ‘que no es pot beure’. 
Cast impotable.
Ingeni= enginy= ingenio. En val ingènit 
equivale al cast ingénito.
Jama ‘reunió o conjunt de gosos pera 
caçar’, del àrab aljama ‘reunió de jueus, 
de que s’apel·laba gossos als jueus. 

Jama al ‘conjunto de perros que inter-
vienen en una cacería7.
Jués= jutge= juez
Llamar/lutxar/lloviznar/llamatiu/lejía
Llegó: decimos aquí al legón cast y no 
a las azadas pequeñas. Llegó= magall= 
legón. El llegó es una especie de azada 
pequeña.
Llepassa= llapassa= lampazo (planta 
herbácea) llepassa. En val el pedazo de 
madera con que se apedaza una puerta, 
etc
Llombrisa al “llombrígol o papater-
ra”. Llombrisa, según decimos, se dice 
llombrígol, papaterra, tartrany / està 
documentada només a Lleida; llombri-
sa deu ser una adaptació de lombriz/.
Madastra: Aquí decimos madastra 
como en val antiguo (Ver Tirant lo 
Blanc) y no madrastra.
Manco= menys= menos
Mantàfula= mantràfola= engaño
Matalap= napa= refiriéndose a las fi-
bras textiles ya cardadas y formando 
tela fina antes de convertirse en hilo
Mellat: preguntar el nombre val de 
mellado que aquí decimos mellat /des-
dentat/
Mena, “menar como acción de darle 
aire al fuelle de fragua, órgano o hacer 
rodar la rueda de un “filaner.
Mentira: Decimos mentira en vez de 
mentida
Milanta: En val existe la palabra “mi-
lanta” para expresar una cantidad de 
cosas /incomptables/. milanta para 
expresar gran cantidad de cosas o 
complejidades
Mimba o bimba= minva= mengua
Moatros o mosatros= nosaltres= no-
sotros
Nanos: en vez de nans o monigotes en 
cast.
Navaixa. /navaja= navalla/
Nugolà= nuvolada= reunión de nubes 
¿celaje?
Nyaganya= lleganya o maganya= le-
gaña
Nyuc= nuc= nudo
Osca val, quiere decir mella en cast; la 
grafia antigua era osqua
Palafanga ‘pala per a fangar’. Aquí deci-
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mos palafanga al reguerot o desaigüe 
que se fa en els secans per a que se 
vaya el agua de lluvia. Palafanga a un 
desagüe que suele hacerse entre ti-
erras de labrar para evitar arrastres e 
inundaciones
Palancana= safa= Palangana
Palloc ‘cadascuna de les fulles que co-
brixen les espigues de dacsa, pallorfa. 
No tiene correspondiente en cast. Ho-
jas de mazorca
Pallorfa ‘pellofa que cubrix la panolla 
de dacsa
Pebrás a los “esclata-sangs. Pebràs: 
Decimos pebràs als esclata-sangs. 
Pebràs= bolet, esclata-sang= seta 
(pebràs es una seta de color blanco y 
picante que en cast se llama pebrazo. 
Hacer referencia a la frase: quin bolet)
Pelleranca: consultar ya que creo es 
correcta la palabra pelleranca; pelle-
ranca= pelleringa= pelleja.
Pellofa ‘pell d’una fruita o llegum’ Cast 
‘hollejo o pellejo. En cast puede decirse 
el troncho de la espiga. Espiga es la in-
florescencia indefinida dispuesta a lo 
largo de un eje. También puede decirse 
el eje o corcho de la espiga
Peraire: Antiguamente se decía aquí 
peraire y no paraire al que se dedicaba 
al arte textil de la lana. Peraire: No es 
peraire sino paraire ‘el que se dedica al 
arte de la lana’
Perea =peresa=pereza
Permanéixer= sojornar= permanecer
Perteneiser /pertànyer=pertenecer/
Pico= bec (de ave), pic (de la sierra), 
escaig (de cantidad: dos y pico dos i 
escaig)= pico
Picotejar: ver picotejar. Existe espicos-
sar? /existix/
Pigós, pecós= pigard, pigat= pecoso
Pillar= además de apoderarse de algo o 
sea robar, le damos la acepción de sor-
prender a alguien en un delito o cosa 
similar
Píndola: ver píndola que es un juego de 
saltar sobre los lomos de otro
Pintar mans: Tenemos la acepción “pin-
tarmanos” en cast pintar monigotes. 
Deberíamos decir pintar mans.
Platejar: Por faltar en el dicc. ver si 

existe platejar: platejar= argentar= 
platear
Plovensa: vent de plovensa” el tramun-
tana que trae lluvias /és el vent de Pro-
vença/.
Porfiar/maldar, bregar/ porfiar
Ajuntar: preguntar como se dice entor-
nar una puerta /ajuntar una porta/
Queraïlla= creilla= patata
Quinset= real= real, moneda
Rail o arrail= arrel= raíz
Raspa= rapa= raspajo lo que queda de 
la uva después de comer los granos
Raspall, a más de cepillo ¿puede ser un 
juego de pelota y el corcho del maíz? 
Raspall a un juego de pelota y al corcho 
de la panocha de maíz. 
Rasquinyar= ademés d’arrapar li do-
nem la accepció de roce lleuger
Rebiscolar= reviscolar= reanimar
Regolar= rodolar= rodar
Rellàmpec  relámpago. Rellàmpec en 
vez de llamp “llampec
Remenar /meu: menar, menejar/ ‘ac-
ció de menar repetides voltes (ver lo 
que es menar) ya que a remenar le da 
en cast meneo y aquí decimos menar a 
la acción de inflar, tirando del cordel o 
apretando con los pies, los fuelles de 
fraguas y órganos. Al meneo o menar 
cast corresponde, según creo, menejar 
o menejó y a remenear remenejar. Re-
menejar por remover o remenar
Ressoll= pantaix= resuello
Retrasar=retrasar
Revenja: consultar revantxa=revenja= 
revancha, desquite
Rondalla ‘conseja popular, cuento po-
pular, lo que dice el vulgo’
Rumiar= remugar= rumiar (rumiar en 
val significa meditar o recapacitar)
Safra=zafra ‘lugar donde se coje caña 
de azúcar o donde se fabrica azúcar’
Sarvatxo= fardatxo o llangardaix= la-
garto
Sellarda ‘especie de rata de seller’
Siscall ‘planta semblant a la barre-
lla’ (para etimologia de siscar) sisca-
llar-siscar. 
Sitara= sitala o barandat= tabique
Sorra= guinarda, guineu= zorra. En val 
la palabra sorra indica una especie de 

arena gruesa o los lados del vientre de 
atún tonyina
Sulsida= ensulsida= desprendimiento 
de tierras
Suspiros= caqui= caqui árbol y fruta
Susto/sospetxa/sombrero/servilleta/
sumbar/sangrar
Tancar= es cerrar privando el paso. 
Cloure:= es cerrar aislando, en vez de 
tancar els ulls está mejor dicho cloure 
els ulls
Telefonar: ver telefonejar o telefonet-
xar. Existe telefonar? /Sí/
Teular es poner tejas y no fábrica de 
tejas? Debe ser enteular
Tija ‘òrgan de les plantes que servix de 
sustentacle a les fulles, flors y fruites. 
Cast tallo.
Tino/tabardo/tobillo/tio/tetxo /cas-
tellanismes/
Tomata= tomaca= tomate
Tonto: Totes estes cinc paraules es po-
den dir: llunàtic eixelebrat, guillat, càn-
did, babau, fava, totxo. /es nota que ha 
consultat el diccionari de sinònims de 
Pey/.
Tonto=tonto
Tope= topall= tope
Topo o tarpó= talp o talpó= topo, ma-
mífero
Torbar-se= le damos el significado de 
distraer, distraerse
Torpedejar= torpedinar, sí que existe
Tossut /’cabut’/
Tostons= panís torrat, no figura
Tothom es un pronombre que equivale 
a todas las personas
Traser= baldufar=darrere=trasero
Tropessar=entropessar=ensopegar, 
empassegar /DCVB/= tropezar
Vaina= beina
Varonil= baronívol: varonil
Vedriola= vidriola, guardiola= hucha
Veixell= vaixell= vasija
Velemar= veremar= vendimiar
Vertent= vessant= vertiente
vesprà= vesprada, tarda= tarde
Vore= veure=ver
Xinglot= singlot, xanglot= hipo
Xinglotar=singlotar, xanglotar= hipar
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3.- Conclusions:
Antonio Llora, amant d’Ontinyent i bon 
coneixedor del seu terme, de la seua 
història i de la seua llengua, ens ha do-
nat un ric vocabulari, amb algunes apor-
tacions lexicogràfiques com fanguitxal 
i bèrnia, no registrades fins ara, i mots 
sense documentació antiga com safra i 
siscall, fruit de la seua preocupació per 
encarar el valencià nadiu i dels docu-
ments de l’arxiu i el castellà escolar i de 
lectures literàries i històriques.
Llora ens convertix en un paradigma 
dels molts valencians que han hagut de 
buscar les correspondències entre les 
dos llengües, la A i la B, per falta d’un 
bona educació lingüística des de l’esco-
la, i han sofert el calvari de la diglòssia i 
de l’ús separat de les llengües, una per a 
les vivències i sentiments; l’altra per als 
productes de l’estudi i de la raó, hui fe-
liçment superat: la nova llengua creada 
era o una barreja sistemàtica de les dos 
llengües en contacte o fruit del canvi de 
codi en cada situació, com exemplifica 
la llengua usada per Llora en les expli-
cacions i definicions, que sintetitzem 
en la col·locació “roce lleuger”(‘’contacte 
o fregament lleuger”), mescla d’un mot 
castellà adaptat pronunciat a la valenci-
ana i una forma valenciana.
El vocabulari que publiquem ací, tribut 
al treball d’un home culte, és també una 
rica mostra del valencià de la Vall d’Al-
baida de sempre.

Notes:
Ell pensava que “Divulgar lo histórico es conve-
niente para que sean más gentes las que pue-
dan participar en el mejoramiento de su vida 
actual” (Cuentos y relatos ontiñentinos, p.70); 
que recordar és tornar a viure: “Todos somos 
portadores de un gran bagaje de recuerdos, al-
macenados en el entresijo, misterioso e inson-
dable, de nuestro cerebro. Saber recordar en 
los momentos precisos de íntima recreación, 
cuando el bienestar físico y mental nos inclina 
a ello, es vivir nuevamente; y el vivir de nuevo, 
envuelto por el halo embellecedor del recuer-
do, es sacar un jugo especial a nuestra vida”( 
Item, p.54), record inseparable les les paraules 
que l’embolcallen.
Ell fou el gran impulsor de l’estudi etimològic 
del nom amb teories pròpies i amb correspon-
dència amb els millors filòlegs del moment com 
Menéndez Pidal i Josep Giner, com es pot veure 
en el seu Ontinyent y su historia, .67-74 i en el 
meu  “Topònims de la Val d’Albaida formats amb 
el sufix –en(t)<ANUS, amb especial atenció a 
les bases antroponímiques d’Ontinyent, Agu-
llent i Agrillent”, (2016), en Alba 27, p.4-31.
Diu” Los ontiñentinos somos amadores de la 
tierra que nos vio nacer, pero ser amador úni-
camente supone el primer escalón para llegar a 
fervoroso amante de ella, a enamorado hasta la 
más profunda esencia de su ser y de su historia. 
Para alcanzar este grado en el entrañable amor 
de que hablamos, es preciso conocer bien aque-
llo que se ama y por experiencia puedo deciros 
que cuanto más fui conociendo a mi pueblo más 
apasionadamente le amé·, (Ontinyent y su his-
toria, p.5)
Per això en les seues narracions els diàlegs els 
sol escriure en valencià. Per exemple, en Cuen-
tos: “Tu a la cambra a dormir” 33; “Xoto, ...Man-
te... Bonico” 33; “Mena, bort... mena! 34; “Ta mare 
està en l’avern”, “Mare, mareta! A on estàs? 35; 
“Mamma!!” 49. Reproduïx cançons de la seua 
infància que recorda: “Amo darrere./Amo da-
vant./ Tire l’assot,/que va un monyicot” 54, per-
què el conductor de l’òmnibus fera arrancar el 
cavall. I pregons que se sentien en altra època 
pels carrers en boca de venedors o baratadors: 
“Conills i gallines. ¿Qui·n té per a vendre? 54, “A...
rene...ta per a escurar”...”Apanye cossis i llibrells” 
54. També usa molt la variatio sinonímica relaci-
onant el mot de la zona i la traducció al castellà; 
com en “piletas o gamellas” 10, “Puja o hornaje” 
36, “Chaparro y arrufador 41, “els mascarats. 
Verdaderamente era tizne inmoral” 18. I clar és, 
en moments sentits usa mots valencians, com 
“Almarcheno paraje del Almaig”, “Encendió con 
un mixto de “palleta”, “toñina de “zorra”25, “sa-
laorero” 25, “tute “arrastrat” 29 (No registrades 
en el DRAE), o “la albariza tierra” 24, “Aguai-
tava el paso” 54, “Mi padre se vió “negro” 56, 
“Destral” 37, “Casi le acoró” 38, “Parlador” 39, 
“arrufador”, contenidas en el DRAE de origen 
aragonés y murciano. Curiosament, potser que 
per sa mare usara en els seus escrits paraules 
valencianes d’Énguera com hornaje, churrián 
y flautido, no registrats en el DRAE, i hornija 
‘fornilla’, destral o acitara, registrades. Per 
això ens oferix moltes transcripcions literals 
de textos en el valencià de l’època en la seua 
història, com en p.157,159, 322; posa els noms 
dels títols i els mots que designen realitats 
concretes en valencià: “pesos, mesures, càrrecs 

(p.112-115): “Quarteró. Cuarta parte de la arrova”; 
“Polzada. La doceava parte de un “peu”, equiva-
lente a 25 m.m Castellano pulgada”, beneficios 
(“benifets”), p.319, a un “escolà” 324, música de 
“xeremies”, p.325. I ens parla de la història del 
valencià en les pàgines 76-77 “la lengua catala-
na-valenciana-balear, la llamada catalán, debe 
constituir para todos nosotros motivo de or-
gullo y amor”, Ontinyent, p.77.
Tot la seua obra és un cant a Ontinyent: la his-
tòrica, la narrativa i la poètica. Per exemple, en 
l’ús de topònims i noms de persona trets de la 
realitat local: malnoms com Fenàs, el Filaner, 
Mal Any, el Bataner; topònims com Alt del Cor-
ço, Gamellons, Pla de Simes, 9, Soterrànea 11, 
Cova de la Monja 16, el Llombo, Gosgoróbio, 
Gamellons, Tiriran, Cuadres del Robre, Pospe-
lat, l’Almaig, font del Raboser, la font del Tarròs 
(en Cuentos). O en els cognoms, p. 162 i 168 (en 
Ontinyent).
A més de lèxic trobem en el seu Vocabulari al-
guns dubtes morfològics semblants als que 
hem tingut tots entre la forma popular i la nor-
mativa, com crea/creïa, cullga/culla, cusga/
cusa, fusga/fuja. I fins i tot una grafia fonètica 
com dimaig per dimarts.
Una explicació del sentit i origen d’este vocable, 
de jama, es pot trobar en la pàgina 180 del seu 
Ontinyent y su historia.
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LES NOLLA DE LA PADUANA. 
Els repertoris de paviments de mosaic Nolla existents en l’edifici 
de La Paduana abans de ser enderrocat en la reforma de 2014

Ignasi Gironés Sarrió i Vicent Guerola Blay Institut Universitari de Restauració del Patrimoni. Universitat Politècnica de València

1.- PREÀMBUL 

El present article està elaborat a 
partir dels resultats obtinguts de 

l’informe redactat des de l’Institut Uni-
versitari de Restauració del Patrimoni 
de la Universitat Politècnica de Valèn-
cia, pel Professor Titular d’Universitat, 
el Dr. Vicent Guerola Blay, i el Tècnic 
Superior de Suport a la Recerca, el Dr. 
Ignasi Gironés Sarrió, per encàrrec i a 
petició de l’empresa Construcciones 
Mancebo González S.L. La seua finalitat 
va ser enregistrar i documentar aquells 
elements amb valor patrimonial, d’in-
terés decoratiu i documental existents 
a l’interior de l’edifici de LA PADUANA, 
situat en la plaça de la Concepció de la 
ciutat d’Ontinyent nº 18 a 26, i així pre-
servar la memòria documental i gràfica 
d’aquesta edificació, principalment en 
allò referit als elements decoratius de 
pintura mural, taulelleria d’arrimats i 
contrapetges, paviments hidràulics, 
ornamentació en talla d’escaiola i tapis-
series muraries. 

Donada la situació d’imminent col·lapse 
d’algunes de les estructures principals 
de l’edifici, i a fi d’obtenir la deguda con-
cessió de llicència municipal, van ser 
encarregats els treballs de supervisió 
i identificació d’elements ornamentals 
amb valor. Aquest treball va identificar 
una sèrie de peces que van ser enregis-
trades exhaustivament, algunes de les 
quals recuperables i reutilitzables al 
poder ser arrancades i recol·locades en 
la reconstrucció de l’edifici i altres que 
resultava impossible preservar pel seu 
risc de col·lapse  i inviabilitat de la seua 
extracció. Per la qual cosa es va fer un 
recull de tots els elements de valor ar-

tístic, decoratiu i documental a través 
d’una assistència tècnica per al registre 
i documentació del béns d’interès deco-
ratiu i documental de l’interior de l’edi-
fici de La Paduana d’Ontinyent resultat 
del qual presentem en aquest article, en 
l’apartat dels paviments de mosaic. 

L’edifici, datat aproximadament entre 
els anys 1919 i 1929 segons consta en 
la fitxa del catàleg municipal, sols es-
tava protegit de manera parcial, bàsi-
cament a nivell de la façana principal. 
No obstant això, conservava a l’interior 
una sèrie d’elements, que tot i presen-
tar en la majoria dels casos un estat de 
conservació ruïnós representaven un 
testimoni ornamental en relació a una 
tipologia constructiva i un estil deco-
ratiu d’un període històric rellevant 
per a la ciutat d’Ontinyent. Tanmateix  
suposen unes referències tipològiques 
al voltant de l’habitatge d’una de les fa-
mílies de l’oligarquia local. És per això 
que suposa en si un document sobre 
les fórmules d’habitatge domèstic i 
“modus vivendi” d’un moment històric 

determinat així com d’un determinat 
sector del seu extracte social. Per la 
qual cosa, aquest informe pretenia 
conformar un registre documental 
d’informació gràfica, així com aportar 
un mostrari i recull d’elements singu-
lars identificats en l’interior de l’habi-
tatge, a mena d’arxiu físic per a deixar 
constància del repertori de materials, 
abans del seu enderroc. Així doncs, 
aquesta informació romandria per tal 
que en un futur puguera ser processa-
da, estudiada o utilitzada en vistes a 
identificar amb la major claredat pos-
sible els testimonis efímers d’aquesta 
construcció.

Aquest informe s’articula a partir d’uns 
textos introductoris i generals que des-
criuen l’estat dels elements singulars, 
així com una seqüència de fitxes cor-
responents a cadascuna de les unitats 
d’estudi. En les fitxes es descriu detalla-
dament cada conjunt o element, s’iden-
tifica la seua localització espacial en el 
plànol de l’edificació, s’aporta un regis-
tre fotogràfic exhaustiu i, en aquells 

Imatge antiga de l’edifici de La Paduana.
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casos en què es va poder realitzar una 
extracció de mostres s’ha conservat un 
catàleg físic de cadascuna d’aquestes 
peces. Aquests repertoris de materials 
han sigut tractats específicament per 
a la seua conservació preventiva, així 
com degudament embalats per tal de 
conformar i constituir un recull a mena 
d’annex documental. La quantitat de 
mostres extretes en cada cas ha estat 
relacionada en funció de la resistèn-
cia del material a l’hora de ser extret, 
la possibilitat d’emmagatzematge i de 
l’interès en preservar i deixar constàn-
cia fefaent de la seua existència. És per 
això que de cada element es va procurat 
extraure una mostra. En el cas de les 
pintures murals, a causa de la inviabi-
litat per a la seua extracció, el que s’ha 
realitzat han sigut una sèrie de micro-
mostres a fi de poder identificar en un 
futur la seua composició.  

La informació extreta en aquest infor-
me surt a partir del treballs de camp 
realitzats en l’edifici els passats 24 de 
gener i l’1 de març de 2014.

2.- DESCRIPCIÓ GENERAL 

De tot el conjunt arquitectònic sols ca-
lia destacar aquelles parts que en el seu 
moment formaren part dels habitatges 
privats dels propietaris de la fàbrica 
i les destinades a alguns treballadors 
amb responsabilitats rellevants. La 
resta de les estances, majoritàriament 
fabrils dedicades a gestió i oficines, no 
presentaven cap tipus d’interès a més 

de trobar-se pràcticament assolades 
i no conservar cap dels elements origi-
nals com ara paviments, fusteria, o mo-
biliari.   

Tot i l’estat d’abandonament i saqueig 
que presentava l’interior de l’edifici 
encara es podia albirar el moment de 
màxim esplendor de la construcció. 
Evidentment la fàbrica, oficines i habi-
tatges anaren sofrint diferents trans-
formacions amb el pas del temps i amb 
motiu de les necessitats establertes 
pels seus propietaris. Amb tot, algunes 
estances es van mantenir en la seu com-
posició original donades les caracterís-
tiques inherents a l’estructura general 
de l’edifici. És un exemple d’aquest cas 
els vestíbuls i escales principals que 
encara es mantenien, les quals conser-
vaven un estil historista “revival”  sem-

blant a l’utilitzat en la façana. Aquest 
estil estava encaminat al retrobament 
amb el Renaixement d’origen hispà, amb 
ornamentacions de caps de guerrers 
dintre de tondos, animals fantàstics, 
acants, ornamentacions “a candelieri”, 
mènsules, etc., i seguia l’estil dels movi-
ments “casticistes” de l’època de la dic-
tadura de Primo de Ribera segons que-
da reflectit a la Guía de arquitectura de 
la provincia de Valencia.         

A l’interior de l’edifici ens podíem trobar 
amb un extens repertori d’ornamenta-
ció i decoració. Paviments hidràulics de 
peça gran, així com els coneguts com 
mosaics de la fàbrica de Miguel Nolla 
de Meliana; ornamentacions de motllu-
rades de guix en arcades, arrimats, cor-
nises, sostres, mènsules, enteixinats, 
fumeral, etc.; revestiments murals amb 

Ornamentació del sostre d’una cambra de l’habitatge principal

Disseny ornamental de la pintura mural en un dels corredors de l’habitatge principal



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 91 3 2

LES NOLLA DE LA PADUANA

diversos materials principalment: tèx-
tils i de paper;  pintures murals als sos-
tres amb decoracions geomètriques, 
vegetals, florals i figuratives amb tècni-
ques al sec en els corredors i en l’alcova 
principal. Destacant de tot el conjunt el 
repertori de taulelleria seriada o arqui-
tectònica disposada com a arrimats i 
contrapetges. 

3.- DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ D’ELE-
MENTS SINGULARS

El conjunt d’elements conservats a l’in-
terior de l’edifici, desafortunadament 
no presentaven l’interés suficient, en 
relació al seu valor, estat de conservació 
o idoneïtat d’intervenció, per a ser pre-
servats “in situ”. El valor estètic i qualitat  
artística de la majoria de les ornamen-
tacions, així com la resta d’elements de-
coratius i constructius no comportaven 
cap tipus de caràcter fonamental, ni  ex-
clusiu. El conjunt no suposava cap apor-
tació o innovació a la vessant de les arts 
sumptuàries dins les corrents estilísti-
ques del moment dins el marges de la 
geografia valenciana. A més, el seu estat 
de conservació ruïnós, irrecuperable en 
molts casos i en col·lapse total, en altres, 
feien pràcticament impossible el seu 
manteniment i inviable la seva perma-
nència. L’escàs valor material d’aquests 
elements, així com la dificultat tècnica 
i la repercussió econòmica que podria 
suposar una extracció en vistes a la seva 
preservació, ens dugueren a no recoma-
nar la seva conservació “in situ”, sinó en 
tot cas la seua reutilització en la nova 
construcció. 

No obstant això, l’edifici contenia al-
guns elements que comportaven certs 
valors que havien de ser considerats a 
l’hora de la seva preservació. Hi havia 
diverses estructures que pel seu millor 
estat de conservació, feien recomana-
ble una consideració i atenció detallada. 

Cal esmentar que tot aquell element 
que prové del passat conté un signifi-

cat i una lectura històrica que hem d’in-
tentar preservar en la possible mesura, 
ja que representa un testimoni que ha 
construït el nostre present. En aquest 
sentit, sempre serà una prioritat con-
servar el major nombre d’elements 
possibles, els quals, tot i estar descon-
textualitzats, podran formar part del 
nou edifici, significant la pervivència i 
la permanència d’elements originaris de 
l’edificació.  

En aquest sentit aquells elements que 
han sigut identificats i classificats han 
sigut els següents:

1.-  Taulelleria ceràmica esmaltada i po-
licromada

1.1.- Taulelleria decorativa industrial 
en arrimats de l’entrada central. T1
1.2.- Taulelleria decorativa industrial 
de contrapetja localitzada en totes 
les escales. T2
1.3.- Taulelleria decorativa pintada a 
mà en arrimat de l’escala d’accés a 
l’habitatge principal. T3

2.- Paviments de mosaics de la fàbrica 
de Miquel Nolla 

2.1.- Localitzats 13 conjunts dife-
rents en estances de la 2ª planta de 
l’edifici. N1-N13

3.- Pintures murals
3.1.- Pintures murals amb fons dau-
rat en vestíbul 1ª planta. PM1
3.2.- Pintures murals amb fons dau-
rat en corredor 1ª planta. PM2
3.3.- Pintures murals geomètriques 
corredor intern 1ª planta. PM3
3.4.- Pintures murals geomètriques 
corredor interior 1ª planta. PM4

4.- Paviments hidràulics de peça gran
4.1.- Paviment hidràulic de l’alcova 
principal de l’habitatge de la 1ª plan-
ta. H1
4.2.- Paviment hidràulic de la es-
tança interior de l’habitatge de la 1ª 
planta. H2

5.- Entelats decoratius de paraments 
fabricats amb damasc

5.1.- Damasc de color gris amb dis-
seny de Palma (a imitació dels exis-
tents en la capella de la Puríssima 
d’Ontinyent) situat en corredors i ves-
tíbul de l’habitatge de la 1ª planta. D1
5.2.- Damasc de color verd decora 
quarterons/cassetons de l’alcova 
principal de l’habitatge de la 1ª plan-
ta. D2
5.3.- Damasc de color vermell del 
menjador principal de l’habitatge de 
la 1ª planta. D3

Visió de l’estat dels taulells dels sòcols i escales en una de les entrades secundàries de l’edifici
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6.- Alcova principal de l’habitatge de la 
1ª planta
7.- Vestíbul situat en l’extrem esquerra 
de l’edifici que dona accés als habitat-
ges principals

4.- ELS PAVIMENTS DE MOSAICS DE LA 
FÀBRICA DE MIQUEL NOLLA 

Donada la seua singularitat i revaloració 
que en l’actualitat estan tenint els pavi-
ments de Nolla, on en algunes de les po-
blacions Valencianes ja estan sent pro-
tegits normativament, hem considerat 
oportú fer un recull d’aquella informació 
recollida en l’informe i presentar-la en 
aquest article. Malauradament, el seu 
estat de conservació impossibilitava 
la seua preservació “in situ”, per la qual 
cosa van ser degudament documentats 
i les seues tessel·les recuperades per a 
poder ser reaprofitades en alguns lloc 
del nou edifici. 

Diverses estances de l’edificació en la 
segona planta estaven pavimentades 
amb mosaic de Nolla formant dibuixos 
geomètrics. Tot i que la gran majoria ha-
vien estat ja espoliats anteriorment, en el 
moment de fer els treballs es conserva-
ven sols 13 paviments distints, cadascun 

d’ells construït a partir d’una configuració 
geomètrica diferent. Les produccions 
són procedents de les manufactures de 
la fàbrica de Miguel Nolla de Meliana. 

La conservació “in situ” d’aquests pavi-
ments és bàsicament impossible. En-
tenem que aquesta intervenció repre-
senta una gran dificultat, fins i tot podia 
resultar en alguns casos impossible. A 
més a més, el seu estat de conservació 
presentava en gran part un nivell com-
pletament ruïnós i no era possible la 
seua recuperació. No obstant això, es va 
suggerit a l’empresa que realitzara un 
arrancada testimonial en vistes a una 
probable o hipotètica preservació o re-
col·locació d’alguna de les parts.

Tanmateix, a fi de preservar un testi-
moni dels models i repertoris que esta-
ven presents en l’edifici de La Paduana 
en van realitzat unes fitxes gràfiques 
de cadascun dels paviments localit-
zats, identificant el dibuix geomètric i 
la situació de l’estança dins l’habitatge. 
També s’ha recuperat i preservat una 
tessel·la de cada color amb el que es 
configurava el conjunt identificat.

Cal advertir, que la quantitat de pa-
viments identificats en la següent 

relació, és menor que l’existent en el 
moment que l’edifici estiguera en ple 
funcionament. En la data en la que s’ha 
efectuat l’estudi que estem descrivint, 
s’ha pogut constatar la desaparició 
d’un gran nombre de paviments en al-
tres plantes de l’edifici.

Localització dels mosaics de Nolla N01-N13 en planta segona. 

Bibliografia: 

Laumain, X., López Sabater, A. “Nolla y el Mo-
dernismo: un mosaico entre industría i artesa-
nía”, en El modernismo en el Arco Mediterràneo. 
Arquitectura, Arte, Cultura y Sociadad. Actas 
del Congreso, Universidad Politécnica de Car-
tagena, Cartagena, 2016

Laumain, X., López Sabater, A. (coord. Ed.). El 
mosaico Nolla y la renovación de la cerámica 
industrial arquitectónica en Valencia. CIDCeN. 
València, 2016

Reig Ferrer, A. Mª., Espí Reig, A. “La aplicación 
del diseño a la industria del mosaico valenciano 
del siglo XIX: Nolla y Piñon” en Archivo de Arte 
Valenciano, XCI, Real Academia de Bellas Artes 
de San Carlos, València, 2010

Soler Cruz, P., Alcalde Blanquer, C., Despiau 
Orriach, J. M. Guía de arquitectura de la pro-
vincia de Valencia. Colegio Oficial Arquitectos 
Comunidad Valenciana, València, 2002

La	  conservació	  “in	  situ”	  d’aquests	  paviments	  és	  bàsicament	  impossible.	  Entenem	  que	  aquesta	  intervenció	  
representa	  una	  gran	  dificultat,	  fins	  i	  tot	  podia	  resultar	  en	  alguns	  casos	  impossible.	  A	  més	  a	  més,	  el	  seu	  
estat	  de	  conservació	  presentava	  en	  gran	  part	  un	  nivell	  completament	  ruïnós	  i	  no	  era	  possible	  la	  seua	  
recuperació.	  No	  obstant	  això,	  es	  va	  suggerit	  a	  l’empresa	  que	  realitzara	  un	  arrancada	  testimonial	  en	  vistes	  a	  
una	  probable	  o	  hipotètica	  preservació	  o	  recol·∙locació	  d’alguna	  de	  les	  parts.	  

Tanmateix,	  a	  fi	  de	  preservar	  un	  testimoni	  dels	  models	  i	  repertoris	  que	  estaven	  presents	  en	  l’edifici	  de	  La	  
Paduana	  en	  van	  realitzat	  unes	  fitxes	  gràfiques	  de	  cadascun	  dels	  paviments	  localitzats,	  identificant	  el	  dibuix	  
geomètric	  i	  la	  situació	  de	  l’estança	  dins	  l’habitatge.	  També	  s’ha	  recuperat	  i	  preservat	  una	  tessel·∙la	  de	  cada	  
color	  amb	  el	  que	  es	  configurava	  el	  conjunt	  identificat.	  

Cal	  advertir,	  que	  la	  quantitat	  de	  paviments	  identificats	  en	  la	  següent	  relació,	  és	  menor	  que	  l’existent	  en	  el	  
moment	  que	  l’edifici	  estiguera	  en	  ple	  funcionament.	  En	  la	  data	  en	  la	  que	  s’ha	  efectuat	  l’estudi	  que	  estem	  
descrivint,	  s’ha	  pogut	  constatar	  la	  desaparició	  d’un	  gran	  nombre	  de	  paviments	  en	  altres	  plantes	  de	  
l’edifici.	  

	  

	  

Localització	  dels	  mosaics	  de	  Nolla	  N01-‐N13	  en	  planta	  segona	  
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Annex fotogràfic de la visió general dels mosaics de Nolla N01-N13 in situ.
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Nº N01: Recreació gràfica de la composició del paviment 

 

   

 
 
 

 

 
Nº N01 Descripció: Paviment de Nolla compost a partir d’un tauler 

d’escacs corregut en el centre, perimetrat per un franja lobular de 
tres colors i rematat en els paraments amb un sol color. Ocupa tot 
l’espai del rebedor d’un habitatge i després, amb el mateix motiu, 
continua adaptat a l’espai arquitectònic per tot el corredor. 

Mesures tessel·les: 4 x 4 x 0,7 cm Tècnica i materials: Tessel·les quadrades de Nolla 
format a partir de 5 colors diferents 

Cronologia: 1ª meitat s. XX 

Estat de conservació: Es conserva parcialment complet i en bon estat, llevat d’una zona on està 
completament arrancat 

 

 
 

   

   

 
 
 

 
Nº N02: Recreació gràfica de la composició del paviment 

 

 

   

 
 

 

 
Nº N02 Descripció: Paviment de Nolla compost a partir de figures geomètriques. L’estat 

del paviment presenta tal quantitat de brutícia acumulada que resulta impossible 
poder esbrinar el dibuix. S’identifica una forma en un extrem que sembla ocupar 
tot el centre de la composició, la qual està perimetrada per tot el rectangle. 
Ocupa tot l’espai d’una habitació quadrada. 

Mesures tessel·les: 4 x 4 x 0,7 cm Tècnica i materials: Tessel·les quadrades de Nolla format a 
partir de 5 colors diferents 

Cronologia: 1ª meitat s. XX 

Estat de conservació: Aparentment es conserva pràcticament complet però amb una gran quantitat de 
brutícia que impedeix visualitzar el seu disseny i comprovar les tessel·les que semblen molt danyades. 

 

 

   

   

 
 

 

Nº N01

Nº N02
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Nº N03: Recreació gràfica de la composició del paviment 

   

 
 

 

 
Nº N03 Descripció: Paviment de Nolla compost a partir d’un tauler de rombes en el centre, 

perimetrat per diverses franges lineals i concèntriques. Ocupa tot l’espai d’una 
habitació rectangular. És l’únic paviment localitzat a l’habitatge configurat a partir de 
tessel·les hexagonals 

Mesures tessel·les: 4 x 4 x 0,7 cm Tècnica i materials: Tessel·les hexagonals de Nolla format a 
partir de 4 colors diferents 

Cronologia: 1ª meitat s. XX 

Estat de conservació: Es conserva parcialment complet i en bon estat, llevat d’acumular una gran 
quantitat de sedimentació. 

 

 

     

   

 
 

 

 
Nº N04: Recreació gràfica de la composició del paviment 

 

   
 
 
 

 
Nº N04 Descripció: Paviment de Nolla compost a partir d’un tauler central format per franges 

de diferents colors entrellaçades simulant la trama d’un teixit. Aquest rectangle està 
flanquejat pels laterals per unes bandes envoltades per un teixit en espiral, 
interromput per flors esquemàtiques en els cantons i en les meitats. Ocupa tot l’espai 
d’una habitació rectangular. Els extrems que donen als paraments són residuals amb 
un sol color de tessel·la. 

Mesures tessel·les: 4 x 4 x 0,7 cm Tècnica i materials: Tessel·les quadrades de Nolla format a 
partir de 8 colors diferents 

Cronologia: 1ª meitat s. XX 

Estat de conservació: Es conserva incomplet ja que hi apareix una zona d’aproximadament un 35 % 
destruïda. La part que es manté, les tessel·les estan en bon estat.  

 

 

     

     

 
 
 

Nº N03

Nº N04
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Nº N05: Recreació gràfica de la composició del paviment 

 

 

   

 
 
 

 
Nº N05 Descripció: Paviment de Nolla simple compost a partir d’un tauler central format per 

punts de tessel·la clara sobre un fons de tessel·les més obscures, perimetrat per un 
rectangle de tessel·les brunes. Ocupa tot l’espai d’una habitació rectangular.  

Mesures tessel·les: 4 x 4 x 0,7 cm Tècnica i materials: Tessel·les quadrades de Nolla format a 
partir de 3 colors diferents 

Cronologia: 1ª meitat s. XX 

Estat de conservació: Es conserva parcialment complet i en bon estat, llevat d’acumular una gran 
quantitat de sedimentació. 

 

 

    

 

 
 
 

 
Nº N06: Recreació gràfica de la composició del paviment 

 

 

   

 
 
 

 
Nº N06 Descripció: Paviment de Nolla simple compost a partir d’un tauler central format per 

punts de tessel·la clara sobre un fons de tessel·les més obscures, perimetrat per un 
rectangle de tessel·les del mateix color que les clares. Ocupa tot l’espai d’una 
habitació rectangular. 

Mesures tessel·les: 4 x 4 x 0,7 cm Tècnica i materials: Tessel·les quadrades de Nolla format a partir 
de 2 colors diferents 

Cronologia: 1ª meitat s. XX 

Estat de conservació: Es conserva incomplet ja que hi apareix una zona destruïda. La part que es manté, 
les tessel·les estan en bon estat.  

 

 

     

 

 
 
 

Nº N05

Nº N06
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Nº N07: Recreació gràfica de la composició del paviment 

 

   

 
 
 

 
Nº N07 Descripció: Paviment de Nolla compost a partir d’un tauler d’escacs central format 

per quadres disposats en diagonal. Tant els quadres del damer com el rectangle que 
configura la composició està perfilat per una línia de color taronja.  El paviment ocupa 
tot l’espai d’una habitació rectangular. 

Mesures tessel·les: 4 x 4 x 0,7 cm Tècnica i materials: Tessel·les quadrades de Nolla format a 
partir de 3 colors diferents 

Cronologia: 1ª meitat s. XX 

Estat de conservació: Es conserva incomplet ja que hi apareix una gran zona destruïda. La part que es 
manté, les tessel·les estan en bon estat.  

 

 

   

 

 
 
 

 
Nº N08: Recreació gràfica de la composició del paviment 

 

   
 
 
 

 
Nº N08 Descripció: Paviment de Nolla compost a partir d’un tauler amb una retícula de 

quadres fet amb línies de color gris sobre colo beis. El paviment ocupa tot l’espai 
d’una habitació rectangular. 

Mesures tessel·les: 4 x 4 x 0,7 cm Tècnica i materials: Tessel·les quadrades de Nolla format a 
partir de 2 colors diferents 

Cronologia: 1ª meitat s. XX 

Estat de conservació: Es conserva incomplet ja que hi apareix una gran zona destruïda. La part que es 
manté, les tessel·les estan molt fragmentades.  

 

 

    

 
 
 
 

Nº N07

Nº N08
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Nº N09: Recreació gràfica de la composició del paviment 

 

   

 
 
 

 
Nº N09 Descripció: Paviment de Nolla compost a partir d’un tauler d’escacs corregut en el 

centre, perimetrat per un franja lobular de tres colors i rematat en els paraments amb 
dos colors. Ocupa tot l’espai del rebedor d’un habitatge i després, amb el mateix motiu, 
continua adaptat a l’espai arquitectònic per tot el corredor. 

Mesures tessel·les: 4 x 4 x 0,7 cm Tècnica i materials: Tessel·les quadrades de Nolla format a partir 
de 5 colors diferents 

Cronologia: 1ª meitat s. XX 

Estat de conservació: Es conserva incomplet ja que hi apareix una gran zona destruïda. La part que es 
manté, les tessel·les estan en bon estat.  

 
 

   

   

 
 
 

 
Nº N10: Recreació gràfica de la composició del paviment 

 

 

   

 
 

 

 
Nº N10 Descripció: Paviment de Nolla compost a partir d’un tauler amb un damer de 

rectangles central delimitat per línies concèntriques composant una greca en els 
angles. La composició té una gran riquesa cromàtica i ocupa tot l’espai d’una habitació 
rectangular. 

Mesures tessel·les: 4 x 4 x 0,7 cm Tècnica i materials: Tessel·les quadrades de Nolla format a 
partir de 8 colors diferents 

Cronologia: 1ª meitat s. XX 

Estat de conservació: Es conserva incomplet ja que hi apareix una gran zona destruïda. La part que es 
manté, les tessel·les estan en bon estat.  
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Nº N11: Recreació gràfica de la composició del paviment 

   

 
 
 

 
Nº N11 Descripció: Paviment de Nolla compost a partir d’un dibuix geomètric a base de 

rombes construïts amb diverses línies concèntriques. Tot el perímetre està delimitat 
per una línia de color taronja. Ocupa tot l’espai d’una habitació rectangular. Les 
tessel·les estan travades.  

Mesures tessel·les: 4 x 4 x 0,7 cm Tècnica i materials: Tessel·les quadrades de Nolla format a 
partir de 4 colors diferents 

Cronologia: 1ª meitat s. XX 

Estat de conservació: Es conserva pràcticament complet llevat d’algunes parts destruïdes per les vores 
de l’habitació.  

 

 

    
 

 
 
 

 
Nº N12: Recreació gràfica de la composició del paviment 

 

   
 
 
 

 
Nº N12 Descripció: Paviment de Nolla compost a partir d’un dibuix geomètric a base de 

rombes construïts amb de diversos colors i quadre central. Tot el perímetre està 
delimitat per una línia de color taronja. Ocupa tot l’espai d’una habitació rectangular. 
Les tessel·les estan travades. 

Mesures tessel·les: 4 x 4 x 0,7 cm Tècnica i materials: Tessel·les quadrades de Nolla format a 
partir de 7 colors diferents 

Cronologia: 1ª meitat s. XX 

Estat de conservació: Es conserva pràcticament complet llevat d’algunes parts destruïdes per les vores 
de l’habitació.  
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Nº N13: Recreació gràfica de la composició del paviment 

 

 

 

   

 

 

 
Nº N13 Descripció: Paviment de Nolla compost a partir d’un dibuix geomètric a base de creus 

greges construïdes a partir de línies concèntriques de diversos colors. Tot el 
perímetre està delimitat per una sanefa geomètrica de color taronja. Ocupa tot l’espai 
d’una habitació rectangular. 

Mesures tessel·les: 4 x 4 x 0,7 cm Tècnica i materials: Tessel·les quadrades de Nolla format a 
partir de 6 colors diferents 

Cronologia: 1ª meitat s. XX 

Estat de conservació: Es conserva pràcticament complet llevat d’algunes parts en mal estat.  
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Les barrancades d’octubre de 1923 i 1924

Cròniques de premsa

De com la barrancada que en 
1923 s’endugué a Quatretonda 
el molí fariner de la Xinxa va tin-

dre bastant anomenada, ho prova el fet 
que aquell succés encara habite en la 
memòria col·lectiva de molts quarton-
dins, ja majors, és clar; un molí hidràulic 
situat al barranc dit ara del Pla de Pastor, 
partida de l’Arcà(da). Rostoll de la força 
d’aquell temporal, encara que no serà 
este l’únic record, perquè lligat a aque-
ll episodi de pluges, algú que devia ser 
alumne del mestre Granero, que exercí 
a Quatretonda, recordava com no se’n 
va poder anar pel fort aiguat que segons 
la premsa va afectar en gran manera la 
ciutat de Xàtiva, ja que “durante la noche 
del domingo (28 d’octubre) descargó una 
formidable tormenta de agua sobre una 
extensa zona, cuyo centro era Játiva.”  
(Las Provincias –després LP- de 31-10-
1923 p.4). Un fet que obligava a suspen-

dre la circulació ferroviària des de l’Alcú-
dia de Crespins, i que entre unes coses i 
altres dificultaria la partida del mestre 
Ricardo Granero, possiblement motiva-
da pel seu trasllat a la població d’Albal 
(Diario de Valencia –DdV- 27-11-1923 p.3).

En aquest sentit a la veïna Canal de Na-
varrés, segons publicà La Correspon-
dencia de España –LCdE- del 6-11-1923, 
des del 28 d’octubre al 2 de novembre 
caigueren 449 l. per m2. I quan el tren 
aconseguí arribar a la capital de la Cos-
tera: “Los viajeros llegados en el tren de 
Játiva dicen que la avenida del río Albai-
da fue imponente, inundando toda la 
parte baja de la población, arrastrando 
la corriente todo cuanto encontraba a 
su paso.” (DdV 3-11-1923, p1 i 2). Un dels 
pobles més afectats a la comarca per 

aquelles aigües va ser Benigànim: “La 
tormenta que descargó sobre esta po-
blación el pasado día 30, fue tan formi-
dable que ni los más viejos recuerdan 
otra que se le parezca (...) milagrosa-
mente no ha ocurrido ninguna desgracia 
personal; pero se miraba la casa, medio 
asolada; el ajuar perdido, los muebles 
destrozados, las cosechas arrastradas 
por la corriente... La bodega en que se 
guardaba el vino (...) Si el cuadro del 
agricultor es triste, no lo es menos el 
de la industria (...) Y es que los géneros 
manufacturados para su mejor conser-
vación, se guardaban en los sótanos que 
se han inundado... Y todo eso ocurrió en 
menos de cinco minutos.” (LP, 9-11-1923 
p4). Recordant també els 1’70 i 1’80 m. 
del nivell de l’aigua en algunes parts del 
poble com Lavadero i calle Morerales.

Les barrancades d’octubre
de 1923 i 1924
Rafael Benavent 

A punta de l’Arc subratllat Molí Xinxa 1905 

A Xàtiva, Mundo Gráfico 7-11-1923 p.9
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A Carcaixent Xuquer plaça de Miguel Hernández 1923

A Des de Benigànim 9-11-1923  Retall LP p.4

A Benigànim. Casa-palau del marqués de Vellisca. Inundacions 1923   

Una allau d’aigües de creixement rapi-
díssim com assenyalava el corresponsal 
de Benigànim que es veu corroborat per 
una crònica retrospectiva des de Cas-
telló de la Ribera on s’informa que per 
allí a les set del matí el nivell d’aigües 
de l’Albaida era l’ordinari, inclús escàs, 
i a les set i mitja arribava al màxim (LP 
7-11-1923, p.3). Un cabal d’aigües aquell 
que en la confluència de l’Albaida amb el 
Xúquer havia augmentat en set metres 
sobre el seu nivell ordinari (LCdE 31-10-
1923, p.6). Del perill del riu Albaida ja 
havien posat sobre avís la població de 
la Ribera tot informant-los des de la Vall 
d’Albaida segons llegim que: “En Manuel 
se ha recibido un telegrama de Albai-
da avisándoles que estén preparados, 
pues el río trae seis metros de altura 
sobre el nivel ordinario.” (DdV 1-11-1923, 
p.1). Per no recordar allò tan popular de 
“Quan a Albaida pixen, a Alzira esguiten.”

Inundacions que afectaren el sud-est 
peninsular de manera general i molt 
específicament des dels voltants de 
València a Xàtiva i la Vall d’Albaida en 
un període habitualment procliu a epi-
sodis de gota freda, actualment DANA, 
o com s’ha dit tradicionalment tempo-
rals d’aigua, o simplement temporals, 
traduïts en fortes barrancades o avin-
gudes destructives per arrossegament 
en zones altes i inundacions per riua-
des a les parts més fondes; les repe-
tides riuades de la Ribera a mans del 
Xúquer –per situar-nos en la zona d’in-

fluència de l’Albaida- com serà esta de 
1923, sobre la qual a Alzira diran que no 
se n’ha conegut cap altra d’igual des de 
la riuada de Sant Carlos del 4 de novem-
bre de 1864. (La Correspondencia de 
Valencia –LCdV- 2-11-1923, p. 1, 2).

Aigües en forma de diluvi que també 
afectaren el sud d’Alacant o la vega del 
Segura d’on, i a propòsit d’un congrés 
contra les inundacions celebrat un any 
després a Múrcia, llegim: “El señor Ba-
llesteros sostuvo que a los de Orihuela 
no les asustan  ni causan daño las inun-
daciones del Segura, por el contrario, 
les benefician, es más, necesitan de 
ellas, hasta el extremo de irse quedan-
do poco a poco sin agua, y algunos ya no 
pueden regar en las circunstancias ordi-
narias y necesitan que haya inundacio-

nes para conseguirlo, como sucede con 
Callosa, Catral y otros muchos. “Estos 
pueblos –fueron sus palabras- no riegan 
más que una vez o dos al año, cuando 
viene lo que allí llamamos una repuntá, 
que es segun veo, lo que algunos seño-
res de la Ribera llaman inundación. Si les 
quitan las repuntás del Segura ¿que va a 
ser de esos pueblos?” (El agua en la re-
gión Murciana. VI. Congreso contra las 
inundaciones (Conclusión). El Tiempo 
(Murcia), 2-10-1924 p.1).

Un temporal d’aigües en principi ben re-
budes i esperades després d’un període 
llarg de sequera i temperatures altes, 
habituals en estos episodis plujosos, 
amb 27º a l’ombra i 31º al sol el dia 23 a 
València segons Las Provincias del 24-
10-1923. Període de pluges iniciat el 29 
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segons les informacions de la nostra 
comarca, la població de Benigànim i vol-
tants, no debades la pàgina d’”avamet.
org” registra el 18 d’octubre una màxima 
de 314 l/m2 en 24 h a Llutxent. En este 
sentit el governador informava del mal 
estat, entre d’altres, de la carretera de 
Xàtiva a la d’Albaida a Gandia i de la d’Al-
zira al Port de l’Olleria (LCdV 20-10-1924, 
p.3). I en sengles despatxos telegràfics al 
governador: “Luchente 20 a las 16’30.- Al-
calde a Gobernador. Participo a vuecen-
cia, en que la noche del 16 y la mañana del 
17, descagó fuerte tormenta sobre esta 
localidad, causando incalculables daños 
en la población y término municipal.” 
Un altre enviat des de la Pobla del Duc: 
“A consecuencia del temporal reinante 
han ocurrido algunos derrumbamientos; 
afortunadamente sin desgracias. Entre 
aquellos, parte del edificio de la casa 
cuartel de la guardia civil. Los labrado-
res están alarmados por las pérdidas de 
consideración en fincas y cosechas.” (El 
Pueblo, 21-10-1924, p.5).

El corresponsal de Benigànim dirà de 
nou, tot i recordant el passatge de 1923, 
que: “El pueblo más perjudicado fue 
Benigánim, al que por el relativo bajo 
nivel en que se encuentra, afluyeron 
las aguas, arrastrando márgenes, pare-
des de casas, que dejó inhabitables, así 
como inservibles muchas bodegas, des-
pués de perderse el vino y aceite que 
había en ellas.

d’octubre que s’allargà fins al dia 1 de no-
vembre, amb el seu punt àlgid en la tem-
pesta del dia 30 que provocà diversos 
danys a la comarca valbaidina que afec-
taren el ferrocarril de Xàtiva a Alcoi, 
sobretot en el tram de la Pobla del Duc 
a Benigànim, així el DdV de l’1 de novem-
bre recull alguns telegrames enviats a 
Governació des de diferents llocs avi-
sant de la detenció a Albaida del tren 
662 per les inundacions del quilòmetre 
28, o des de l’Olleria notificant la pluja 
torrencial de la nit anterior que arrosse-
gà camps i el taller dels germans Rosen-
do Juan, provocant pèrdues materials 
incalculables (garrafes), tot i que sense 
desgràcies personals. La CdV de l’1-11-
1923, publicava el telegrama de l’alcalde 
de Benigànim, Boluda, sol.licitant del les 
autoritats l’ajornament del pagament 
de les contribucions del trimestre per la 
inundació i per l’estat deplorable en què 
s’hi trobava el veïnat. L’endemà, la ma-
teixa capçalera recollia el telegrama de 
l’autoritat de Quatretonda notificant: 
“Incalculables daños causados tormen-
ta mañana 30 de octubre último.” (LCdV 
2-11-1923 p.1, 2)

Per les referències locals publicades 
sembla que la zona de Xàtiva i limítrofs 
foren la part més afectada o, si més no, 
l’epicentre d’aquelles pluges que castiga-
rien sobretot, i pel que fa a la nostra co-
marca, la vila de Benigànim; tot i que per 
altra banda no hem trobat cap referència 
escrita al malaguanyat molí de la Xinxa de 
Quatretonda, el qual segons la memòria 
oral desapareixeria en esta barrancada 
de 1923, cosa que podia ser factible si pen-
sem que geogràficament se situa bastant 
a prop de Benigànim, a un nivell inferior, i 

pràcticament en el beso del barranc amb 
el riu Albaida que vindria fort d’aigües, a 
més de les regolfades provocades amb la 
topada amb el Xúquer.

La Barrancada d’octubre de 1924

L’any següent però, repetírem curs, 
“Pueblos castigados por la sequía o 
por exceso de agua. Estos son los per-
tenecientes al distrito de Albaida. Sus 
desdichas són muchas.”, titulava el DdV 
del 21-10-1924 p.3. O com llegim a La Voz 
Valenciana de 18-10-1924. “Otra vez la 
riada. Otoño nos trae la riada, la trágica 
riada (...) Todos los años, la tierra valen-
ciana recibe el castigo del cielo, la mal-
dición del río que fecunda y destroza... 
Se encienden velas y lamparillas. Y todo 
es en vano.” Repetint-se, com és habi-
tual, un nou període de sequera “Pero la 
sequía no cesa, y nos tememos tras ella 
otra inundación como la del año pasado.” 
(LP 4-10-1924, p.4). Una nou temporal de 
pluges i riuades que per a les riberes del 
Xúquer va ser més lleugera que la del 23 
per no ploure tant a les zones altes, com 
puguen ser les de Conca. Això no obs-
tant el divendres 17 el riu Albaida de nou 
anava fort segons LP del 19-10-1924: “A 
las ocho de la mañana del viernes el río 
Albaida llevaba cinco metros, y el Júcar, 
entre Sumacárcer i Antella, cuatro. A la 
una de la tarde (...) nuevo aviso desde 
Manuel, diciendo que el aumento del 
Albaida era entonces de siete metros, y 
poco después desde Antella decían que 
el Júcar habíase desbordado.

Un temporal que segons les notícies 
s’iniciaria la nit del dia 16 i es donaria 
per acabat el dia 20, afectant novament, 

A LP 1-11-1923 p.3

A Inundacions Beniganim DdV p.6 25-X-1924
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Hoy tenemos que repetir, desgracia-
damente y con motivo de las últimas 
lluvias, el párrafo anterior. Se ha vuelto 
a dar la misma calamidad; el desastre 
también lo padecen Cuatretonda y Lu-
chente; pero en tan gran escala como 
Beniganim, no.” (DdV 21-10-1924 p.3). I 
continua queixant-se perquè els clams 
d’auxili enviats l’any anterior no foren 
atesos, ni les visites oficials, diu, tam-
poc no passaren de la ciutat de Xàtiva. 
Raons que tingueren algun efecte quan 
el recentment nomenat delegat del go-
vernador del districte d’Albaida, el capi-
tà Manrique de Lara, visitava Benigànim 
pocs dies després per tal de redactar un 
informe sobre els enormes danys del 
terme i poble causats pel temporal, ma-
nifestant el corresponsal el seu desig 
perquè este informe siga atés pel go-
vernador,“ordenando sean apreciados 
los daños por los técnicos correspon-
dientes.” (DdV, 25-10-1925 p.6)

El molí dels Horts, un molí hidràulic de 
1870

Des de Quatretonda, que compartix i 
partix aigües amb Llutxent, Benigànim i 
la Pobla s’enviaria el següent telegrama: 
“Molino hundido. Del comandante-jefe 
del puesto de la Guardia civil, a las 16’30: 
Consecuencia lluvias torrenciales des-
cargaron ayer sobre este término, se 
hundió molino harinero, conocido por 
Molino de Orts, propiedad de Miguel 
Margarit Benavent calculándose en 

A Inundacions Llutxent i Pobla del Duc. DdV 21-
10-1924.

El Molí dels Horts 1870. Plànol.

5000 pesetas los daños ocasionados. 
No ocurrieron desgracias personales.” 
(LP 19-10-1924 p.2). Molí dels Horts o 
molí de Quatretonda segons el mapa de 
l’Institut Geogràfic i Estadístic de 1905, 
situat un poc més amunt de l’esmentat 
molí de la Xinxa, allà on confluixen els 
barrancs de la Font, del Pas de Castelló 
i de la Sola (Nassorra, s. XVI), formant 
tots tres el que aleshores s’anomenaria 
barranc dels Horts, nom que és conser-
va encara en el topònim de la bassa dels 
Horts. Uns barrancs que baixarien gros-
sos la nit del 17 al 18 d’octubre solsint el 
molí fariner de Miguel Margarit, “Melliu-
res”, nascut a Quatretonda el 1902, en-
cara que algunes fonts orals l’associen 
amb aquell altre molí dit de la Xinxa.

Sabem alguna cosa més d’este molí grà-
cies al “Plano del terreno en que Vicente 
Ascó proyecta construir un molino ha-

rinero en la partida de los huertos. Tér-
mino de Cuatretonda”, signat a Gandia 
un 30 d’abril de 1870 pel mestre d’obres 
Miguel Garrido. El qual ens permet co-
néixer l’alçat d’aquella indústria així com 
algunes de les obres d’aprofitament de 
recursos hídrics, com per exemple la 
perforació d’una galeria o mina excava-
da entre el barranquet de la Sola i el del 
Pas de Castelló, la construcció de la qual 
comportaria l’excavació d’un pou o gale-
ria vertical que hauria de servir bé de res-
pirall de la canalització o per a l’extracció 
dels materials cavats a la galeria.
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