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PRÒLEG

S

ovint hem escoltat dir a amics i companys que
la gent d’Ontinyent som del meninfot. Mai hi he
estat d’acord.
La nostra ciutat bull en activitats de tot tipus cada
cap de setmana. Algunes organitzats pel nostre
Ajuntament, però la immensa majoria són obra del
important grapat d’associacions que funcionen a la
nostra terreta. Som prou més de 300 les associacions existents i tenint en compte que, segons l’últim
cens, som, en números redons 26.500 persones majors de 18 anys, eixim a una associació per cada 88
ontinyentins i ontinyentines. Algú pot pensar que
açò és ser del meninfot?
Independentment de la activitat a què estan adscrites, o de la finalitat de cada una, totes les associacions fomenten la convivència, la tertúlia, el diàleg,...
ens ajuden a conéixer millor els altres i a respectar
altres opinions. Personalment, em sent satisfet, i
agraït, d’haver format part de les juntes d’algunes
associacions. Particularment, recorde amb estima i
gratitud el primer any com a secretari dels Benimerins i representant de la comparsa en la Junta de
la Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia -tenia 23 anys-. En estes juntes vaig aprendre
moltes coses, però la més important -almenys per
a mi- va ser aprendre a escoltar la gent, atendre les
seues propostes i, davant la resta d’associats, defendre les decisions a què havíem arribat, encara
que foren contràries a la meua opinió, el que m’ha
ajudat a formar-me com a persona.
El 20% de les associacions que tenim a Ontinyent
–unes 60- són culturals, com La Nostra Terra.
I açò fa que, encara que de vegades diem que no
tenim actes culturals a la nostra ciutat, siga quasi
impossible poder disposar del teatre Echegaray a
un any vista; fins i tot ocorre el mateix a la Sala
Gomis o al Centre Cultural de Caixa Ontinyent.
Dansa, teatre, música, conferències, presentació de
llibres,... són actes que podem trobar qualsevol cap
de setmana a aquestes sales.

Si parlem de l’associació cultural La Nostra Terra,
la llavor dels seus membres és com la brasa sota la
cendra: va cremant, fent la seua feina, encara que
no ho parega. I, de tant en tant, ix una flamerada
en forma d’exposició o de cicle conferències, o de
restauració d’una obra d’art. Però el que sí és constant i esperat per un bon grapat de gent cada any és
la publicació, cada desembre des de fa trenta-dos
anys, de la revista Almaig, Estudis i Documents. I
vull agrair sincerament l’honor que m’han fet proposant-me que fóra l’encarregat de prologar-la enguany, confiant-me una tasca i una responsabilitat
que no sé si seré capaç de portar a bon port.
Ja fa trenta-dos anys que José Ángel Gironés, en
la introducció de la primera revista Almaig, ens
explicava el perquè d’aquesta publicació i el que
s’hi pretenia. El temps ens ha fet constatar que totes
les expectatives s’han cobert amb creixences. Els
33 números publicats i els més de 750 articles que
contenen així ho demostren. Articles que ens parlen d’història, de literatura, de música, de llengua,
de toponímia, de les arrels i de les tradicions, tant
d’Ontinyent com de la resta de pobles que conformem la Vall d’Albaida. Almaig és una revista en la
qual tots tenim cabuda, que permet que persones
(com és el meu cas) no especialitzades en cap dels
temes anteriorment referits, puguem participar i fer
públiques algunes troballes que, almenys al nostre
criteri, poden ser interessants per als lectors. I és
que, si és atractiu i agradable trobar documents que
ens apropen a conéixer millor aspectes de la nostra
ciutat i la nostra gent, ho és més encara poder-los
compartir amb la resta de persones del nostre entorn.
I enguany, com no podia ser d’una altra manera,
La Nostra Terra s’ha involucrat de ple en la celebració del 200 aniversari del naixement d’un dels
nostres il·lustres oblidats: Joaquín José Cervino i
Ferrero. La Societat de Festers del Santíssim Crist
de l’Agonia, amb el recolzament de l’Ajuntament
d’Ontinyent, ha elaborat un ambiciós programa
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d’actes per commemorar aquest Any Cervino, i cal
destacar que la meitat dels membres de la comissió
nomenada a l’efecte som socis de La Nostra Terra.
A més que hem disposat de l’ajuda tècnica d’altres
socis, cada vegada que l’hem sol·licitada, en temes
com la restauració i neteja de la tomba de Cervino
en la Font de la Figuera, en l’exposició al palau dels
Barons de Santa Bàrbara dels passats mesos o en el
llibre que arreplegarà la seua obra literària, i que ja es
troba en l’última etapa de maquetació. I, a aquestes
col·laboracions individuals en la commemoració de
l’Any Cervino, s’afig el fet de dedicar-li aquest número trenta-tres de la revista Almaig, Estudis i Documents a l’autor de les nostres Ambaixades.
En aquesta edició gaudirem de 15 articles, en els quals
podem trobar estudis sobre filologia, història, sociologia, ensenyament, fundacions religioses, arqueologia
de la nostra Vall – i tres ens endinsen un poc més en la
vida i en l’obra del nostre Magistrat-.
Cervino va pertànyer a nombrosos instituts jurídics,
literaris i científics, com foren La Academia de
Jurisprudencia y Legislación de Madrid (com a soci i
professor), La Sociedad de Amigos del País, el primitiu
Ateneo, l’Academia de las Buenas Letras de Sevilla, el
Liceo de Madrid, el Liceo de Valencia (cofundador),
el Instituto Jurídico Español (cofundador), o la
Sociedad Económica de Valencia. Formava part de
les més reconegudes tertúlies literàries madrilenyes

i les hi freqüentava: les que es realitzaven en casa
del seu amic marqués de Molins (Mariano Roca de
Togores), en casa de Manuel Cañete, o de Martínez de
la Rosa, així com les de El Parnasillo i les que tenien
lloc en la redacció de La Academia. També va formar
part de la Sociedad de Autores Dramáticos, firmant
-junt a d’altres- els que semblen ser els seus primers
estatuts. A més, Cervino va ser redactor de diversos
periòdics madrilenys: El Belén, El Manzanares, El
Parlamento, La Justicia, La América, La Estrella o
El Faro Nacional. I col·laborador en un bon grapat
de periòdics més: els mallorquins Almacén de frutos
literarios o Diario constitucional de Mallorca; El
Correo de Ultramar de París; La Cruz de Mèxic;
els valencians El Fénix, La Ilustración Popular
Económica o el Liceo Valenciano; La Tertulia
de Cádiz; i en un bom grapat de madrilenys com
Correo de los Teatros, El Observador, La Época, La
Ilustración o Semanario Pintoresco Español, entre
d’altres.
És per tot açò que, amb tota seguretat, Joaquín José
Cervino i Ferrero, si vivira hui, seria soci de La Nostra
Terra i col·laborador assidu de la revista Almaig,
Estudis i Documents.
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El magistrat i literat J.J. Cervino i
Ferrero, un ontinyentí de cor
Alfred Bernabeu, Cronista de la ciutat d’Ontinyent

Introducció

N

o hi ha cap dubte que Joaquín José Cervino i Ferrero
és una figura cabdal en la
història de la nostra festa, no debades és l’autor de les reconegudes ambaixades morocristianes, uns textos
únics per la seua qualitat. És cert que
l’il·lustre magistrat va considerar
Ontinyent com a pàtria nadiua, tot i
que va nàixer a Tortosa el 18 de maig
de 1817 i que als 27 anys va partir
a Madrid per a seguir una fulgurant
carrera literària i aconseguir els màxims honors en el camp jurídic. Però
què sabem de la seua vinculació
familiar amb Ontinyent? L’atenta
recerca en l’Arxiu Municipal d’Ontinyent ens ha proporcionat noves
dades sobre aquest cèlebre escriptor
romàntic.
Juan Tormo Cervino -nét del magistrat- en un article publicat en la revista “Derecho Notarial” (1962) i reeditat en el programa-revista de Moros
i Cristians de 2004, indicava que el
capità José Cerbino y Encinas Lago
–pare de Cervino- va lluitar contra
els invasors francesos i va ascendir
en la carrera militar al grau de tinent
coronel. En acabar la guerra contra
l’exèrcit francés, va ser destinat a
València on va conèixer l’ontinyentina Josefa Ferrero Pons i Ribelles
amb la qual va contraure matrimoni.
Entre els anys 1817 i 1821, el militar va ocupar diverses destinacions
(Tortosa, Santiago de Compostel·la,
Corunya, Santander) i es va retirar
a Valladolid. Una vegada llicenciat,
es va domiciliar en març de 1821 a
Ontinyent, en concret, en la casa veïna del seu sogre Miguel Ferrero, si-

Joaquín José Cervino i Ferrero

tuada en la placeta de “l’Escurà”. El
futur literat i magistrat del Tribunal
Suprem tenia tres anys i deu mesos
quan va arribar a la nostra ciutat.
L’ascendència familiar ontinyentina
de Joaquín José Cervino i Ferrero
2-1 Estat econòmic dels Ferrero-Pons:
una família benestant
En l’Arxiu Municipal d’Ontinyent es
conserven diversos documents històrics que vinculen de manera evident el nostre personatge. Els acords
capitulars de l’ajuntament d’aquell
temps i les fonts fiscals proporcionen
notícia exacta de la família materna
del magistrat, els Ferrero-Pons i del
gendre, el tinent coronel, retirat ja del
servei actiu, Josef Cervino.
El primer document -en el qual apareix nomenat- és l’allistament de veïns, realitzat el 25 d’agost de 1827
pels regidors D. Antonio Tortosa i
D. Fabián Comas amb l’assistència
ALMAIG, ESTUDIS I DOCUMENTS 2017 - 9

del síndic procurador general D. Tomàs Donat y Fita. Aquests executen
l’acord expressat per l’ajuntament
en el cabildo celebrat el dia anterior
de confeccionar un nou padró de riquesa en el qual cada veí havia de
declarar els béns, guanys salarials i
rendes que obtenia per tal de pagar
l’impost conegut com “l’equivalente”. A tal efecte, en la casa del “repeso”, a les 8 del matí, s’iniciava el
procés d’apuntar al document tots els
veïns, casa per casa. Començaven
pels carrers de la Vila (Trinitat); després del descans de migdia, a les 3 de
la vesprada, continuaven pel carrer
Cordellat.
Eixa mateixa vesprada inscrivien els
veïns del carrer de Sant Jaume. Entre
ells trobem en la casa número 2 al taverner Antonio Reig, en la número 3
al “mesonero” Francisco Micó Soler,
en la número 4 a Don Antonio Conca
i Mesa, en la cinquena no vivia ningú. La sisena casa era propietat de
D. Miguel Ferrero y Sanchiz, també
estava domiciliat el vincle de Pons,
associat a la seua esposa. (Curiosament en el cens de població de 1867
viu en el número 9 un fuster de 40
anys de nom José Ferrero Sanchis, en
la 1 viu el comerciant Tomàs Valls,
pare de l’arxipreste de Santa Maria,
Tomàs Valls i Valls). La identificació d’aquests personatges és evident:
es tracta dels iaios materns del futur magistrat del Tribunal Suprem i
prestigiós escriptor romàntic Joaquín
José Cervino y Ferrero. Tot just al
costat, en el número 7 del carrer de
Sant Jaume, vivia en una casa llogada el retirat tinent coronel Josef Servino, que compartia habitatge amb
Don Juan Pinós.

El magistrat i literat J.J. Cervino i Ferrero, un ontinyentí de cor

En dies posteriors, una vegada apuntats els veïns (els caps de família o
viudes) de la localitat, s’iniciava el
procés d’inventariar les propietats i
rendes. El registre o inscripció n. 467
detalla els béns del Doctor D. Miguel
Ferrero Sanchiz, unes propietats valorades en 74.052 rals i una renda de
2.252, als quals s’han de descomptar
948 -per deutes i minusvàlua agrícola
(per una finca donada a partit). El total de renda líquida era de 1.304 rals.
En documentació annexa es pot consultar la totalitat dels béns que posseïa el iaio matern del cèlebre autor.
El conjunt de propietats declarades
situava el doctor Miguel Ferrero entre les persones més acabalades de la
vila: vuit cases (en els carrers de St.
Jaume, Regall, Major de la Vila, dos
en St. Pere, altres dos en Albellons,
Trinitat), una casa alqueria prop del
Pou l’Olleta, una heretat a l’Ombria
denominada l’Escalerola i conreada pel mitger Josef Mollà. També
posseïa diverses propietats d’horta
repartides per les partides del Pla i
Llombo i terres de secà a la Foia de la
Perera, a la Costa, Salt del Bou, Font
de la Puríssima, barranc del Rei i a
prop del “campo santo” -Sant Rafael-. L’esmentat Josep Mollà cultivava la major part d’aquestes terres secanes i compartia amb ell la tinença i
explotació de 50 caps de ramat caprí.
La privilegiada situació econòmica
de l’avi ontinyentí de J.J. Cervino
apareix contrastada en un document
municipal datat el 30 d’abril de 1823.
El govern d’ideologia liberal es trobava en una situació molt difícil,
l’exèrcit francés havia envaït el país
amb la intenció d’instaurar el poder
absolut del rei i derogar la legislació constitucional que les corts de
Cadis havien atorgat al poble. Es va
declarar l’estat de guerra a la nostra
província: Xàtiva. Es necessitaven
recursos per afrontar el conflicte, per
la qual cosa l’intendent de la província (el responsable d’hisenda) va exigir una recaptació extraordinària de

Padró de Riquesa 1829 (AMO) Propietats declarades pel doctor Miguel
Ferrero Sanchis, iaio matern de J.J. Cervino

150.000 rals. Per tal de fer front al
pagament, l’Ajuntament d’Ontinyent
reuní, en junta extraordinària, els veïns “pudientes” amb rendes superiors
als 500 rals anuals. Aquests es comprometeren a avançar un préstec per
valor de 60.000 rals. No cal dir que
entre els assistents es trobava el doctor Miguel Ferrero Sanchiz, el qual,
a més intervingué en la reunió demanant la constitució d’una comissió
que coordinara el pagament de l’emprèstit.

ta) junt amb 15’5 fanecades d’horta,
a més d’altres parcel·les d’horta amb
una superfície de 24 fanecades.

Per la seua banda, el vincle de la família Pons de Ribelles manifestava unes
propietats valorades en 79.057 rals
amb una renda líquida de 1.660 rals.
Entre els béns declarats constatem
una casa en la “Plaça Nueva” (ara de
Baix), una casa alqueria a la Torreta
(amb 26 fanecades) i altra a la partida de “San Antonio” (actual Glorie-

2.2 La filiació política del doctor
Miguel Ferrero Sanchiz

En definitiva, els iaios ontinyentins
posseïen una situació econòmica que
es podia qualificar de benestant. Amb
tota probabilitat la fortuna dels Ferrero-Pons permetria sufragar els estudis universitaris del jove J.J. Cervino i Ferrero, ja que -com veurem- el
pare no disposava de suficients recursos econòmics.

Les actes capitulars municipals també proporcionen notícies interessants
sobre la família ontinyentina de J.J.
Cervino. En la sessió celebrada el 2
de gener de 1822 consta la renovació
dels membres del consistori: entrava

10 - ALMAIG, ESTUDIS I DOCUMENTS 2017

El magistrat i literat J.J. Cervino i Ferrero, un ontinyentí de cor

Declaració de les propietats del doctor Ferrero (1829) i del vincle patrimonial de la seua esposa

com a alcalde el jove advocat Miguel
Osca Guerau (futur magistrat del
Tribunal Suprem en el regnat d’Isabel II i mecenes del Sant Hospital de
Beneficència) i com a alcalde segon,
el metge Miguel Ferrero que durant
algunes sessions, per absència de
l’alcalde, va actuar com a màxima
representació municipal. Durant el
seu mandat anual -1822- va ser el responsable de seguretat pública; com a
tal va denunciar en cabildo de 25 de
maig la presència de trenta “facciosos” (tropes absolutistes)en la partida
de l’Agrillent prop del camí d’Aielo.
La seua ideologia liberal l’obligà
a una forçosa fugida quan entrà a
Ontinyent l’exèrcit absolutista. Poc
abans, segons indica l’acta municipal
de 12 de juliol de 1823, es va establir
en Peñas de San Pedro, una localitat
d’Albacete. El fill, Manuel, voluntari

de la milícia nacional liberal tampoc
havia regressat a Ontinyent.

reixen registrats el nom i el cognom
en les actes del cabildo-.

Miguel Ferrero Sanchis va ser un
metge compromés amb les persones
més necessitades. No debades exercí
com a facultatiu en el Sant Hospital
de Beneficència, l’acta de 30 de juny
de 1820 anota que era subadministrador i, en ocasió de ser elegit alcalde
en 1823 Vicent Fita i Almúnia, ocupà
la vacant com a secretari de la Junta
del Sant Hospital.

El trienni liberal va ser un període
històric caracteritzat per la fragilitat
del govern. Els intents d’enderrocar
el govern liberal s’accentuaren a partir del juliol de 1822 quan fracassà
la revolta militar de la guàrdia reial,
promoguda pel mateix monarca, i que
va neutralitzar la milícia nacional.

3. El tinent coronel Josef Cervino
a Ontinyent
Un any després de fixar la residència a Ontinyent, apareix mencionat,
per primera vegada en els registres
documentals ontinyentins, el tinent
coronel Josep o José Cerbino/Servino/Cervino -d’aquesta manera apa-

Les autoritats volgueren evitar que
es produïra altra sublevació militar,
per la qual cosa inquiriran informació dels elements que pogueren capitalitzar una futura insurrecció. És
en aquest punt quan apareix citació
expressa a la figura paterna de l’autor de les nostres ambaixades. El 9
d’agost de 1822, el governador de
Xàtiva demanà a la corporació ontinyentina que informara cada mes de
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Petició del tinent coronel Josep Cervino presentat a Capitania General demanant auxili
econòmic. 6 d’agost de 1823

informes de les noves autoritats per
tal que els exoneren d’anteriors actuacions. No és el cas de José Cervino
que, a causa del mal estat de salut, no
pogué assumir responsabilitats militars. Però serà la segona vegada que
l’arxiu municipal d’Ontinyent oferisca noves dades del personatge.
El memorial que presentà davant
el capità general de València i que
està inclòs en l’acta de la corporació
municipal celebrada el 6 d’agost de
1823 ofereix informació sobre l’estat
de salut i els anys de servei militar
del tinent coronel. En l’escrit demanava que l’ajuntament l’ajudara,
atesa la difícil situació econòmica en
què es trobava.

la conducta política de tot el clergat
regular i secular, jutge, empleats públics i militars retirats “con expresión
de sus nombres y destinos” que vivien a Ontinyent. El ple extraordinari
celebrat el 26 d’agost de 1822 incloïa un llistat d’oficials “en todos los
quales se ha notado una conducta
muy conforme a las nuevas Instituciones”. Entre aquella relació de militars trobem a “Don Fausto Chozas i

a Don Josep Servino tenientes coroneles retirados”.
En el cabildo celebrat el 26 de juny
de 1823 constatem la restitució dels
antics regidors que governaven Ontinyent abans de la sublevació de
Riego. És el moment de depuracions
polítiques: personatges que havien
sigut liberals reneguen de la seua
condició. Diversos militars demanen

La transcripció del document és la
següent: “En este cabildo por el
Señor Presidente se presentó un memorial del teniente coronel retirado
en esta villa Don José Cerbino que
este dirigió al Capitán General del
presente Reyno en trece de Julio último por el que solicita que a motivo
de haber servido treinta y dos años a
Su Magestad, hallarse corto de vista
con otros achaques que no ha obtenido empleo alguno del Gobierno
revolucionario y vive reducido a la
mayor estrechez por no satisfacerle
sus pagas, se le socorra a cuenta de
sus aberes con la cantidad que S. E.
tenga a bien, y si no pudiese ser en
metálico que fuese a lo menos con
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alguna ración en especie que le subministre este Ayuntamiento a quien
se pide informe por el señor governador del partido en veinte y siete
de Julio próximo pasado. Se acordó
informar a su Señoría que es cierto
el haber servido a Su Magestad el
expresado Don José Cerbino el tiempo que expresa en su solicitud, y también el estar retirado en esta Villa el
que manifiesta en ella sin haber obtenido empleo alguno durante la época
del estinguido Gobierno constitucional (fragment esborrat per l’ordre rebuda del 16 de juny de 1823) y porque hace a la estrechez en que vive,
le consta está vendiendo parte de la
ropa y alajas que tiene sin embargo
de disfrutar poco de más cien pesos
de renta. Que es quanto puede informar esta Corporación”.
Joaquín José Cervino tenia en aquell
temps sis anys i mig i -com hem vistun pare major i en mal estat de salut.
El padró de riquesa per al repartiment
de l’impost de l’equivalent confirma
en el registre número 469 la falta de
recursos propis del pare de J.J. Cervino: “no posehe bienes”.
La mala condició física no va impedir que el 24 de juny de 1834
-onze anys més tard- fora nomenat
-per designació de la reina regentbatle del patrimoni reial del terme
d’Ontinyent i pobles del voltant. La
situació política de l’estat espanyol

Nomenament com a batle del tinent coronel Josep Cervino. 24 de juny de 1834

havia canviat radicalment. La reina regent comença a governar amb
el suport dels liberals moderats. El
canvi polític implica la substitució de l’anterior batle, el comte de
Torrefiel, un declarat partidari del
carlisme, era reemplaçat per Jose
Cervino. Un home d’edat avançada per a l’època, que sobrepassava
la frontera dels seixanta anys i que
encara havia d’aconseguir els recursos econòmics necessaris per portar
endavant els seus cinc fills. De ben
segur, que els ingressos derivats de
l’ofici de batle ajudarien el retirat
tinent coronel.

La transcripció de la carta presentada
a la corporació municipal anunciant
el nomenament era la següent: “Real
Patrimonio Bailía de Onteniente. El
Ilustre Señor Bayle General del Patrimonio de este Reino, con fecha de
27 del pasado Junio, entre otras cosas me dice lo siguiente: S.M. la Reina Gobernadora por Real Orden de
24 del actual, se ha dignado nombrar
a V para servir la Administración de
la Baylia de Onteniente separando de
ella a Don Rafael Puigmoltó. Lo que
pongo en noticia a V.S. a fin de que le
conste el nombramiento. Dios guarde a V.M. a Onteniente a 4 de Julio
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1834. José Cerbino. Sis anys després
d’aquest nomenament, moria.
4. Mèrits literaris i professionals
Resumir en unes línies els mèrits de
J.J Cervino és una tasca difícil de realitzar. En aquest article destacarem
els aspectes més importants de la
seua carrera professional i literària.
4.1 Joaquín José Cervino, reconegut jurista
De nou és Juan Tormo Cervino, nét
del magistrat, en un article publicat
en la revista “Derecho Notarial”
(1962) el que proporciona informació sobre la fecunda tasca que
realitzà en el Ministeri de Gràcia i
Justícia. Presentà la dimissió com a
alcalde d’Ontinyent el 31 de març
de 1844 i va fixar la seua residència a Madrid. Amb el decidit suport de Lluís Maians i Enríquez de
Navarra –ministre de Justícia entre
1843-1846- va dirigir el negociat
d’Escrivans, reconvertit després en
la subdirecció de Registres Notarials. Es va involucrar en la modernització de l’administració, elaborant
ambicioses reformes legislatives:

reglament de Jutjats, Llei Organitzadora del Ministeri Fiscal. En 1857
redactà la llei i reglament del Cos
Notarial -vigent durant molts anysque modificava radicalment l’accés
al notariat: els escrivans que anteriorment obtenien la plaça mitjançant subhasta pública, entrarien per
oposició “y que la ciencia y el saber
marcasen las normas de selección”.
També va participar, junt amb Maians, en la confecció del Concordat
de 1851 signat entre l’estat espanyol
i el Vaticà.

4.2 Joaquín José Cervino, reconegut literat romàntic

Joaquín José Cervino va exercir
també la jurisprudència. Després
de 19 anys d’actiu treball en el ministeri de Justícia, el 13 de març de
1863 és nomenat magistrat de l’Audiència Territorial de Madrid. El 24
de desembre de 1874, tot just abans
de l’anomenada Restauració borbònica, és nomenat Magistrat del Tribunal Suprem. Exercí la màxima
responsabilitat jurídica de l’estat en
la Sala Segona fins la seua jubilació, a petició pròpia, el 2 de juliol de
1883. Pocs mesos després, a l’edat
de 66 anys, moria el 21 de desembre
d’aquell any en el mas de l’Àngel, a
Font la Figuera.

Cervino va ser un escriptor apreciat
en el seu temps, guanyador de premis
importants, com el que va convocar
la Real Academia Española l’any
1860 per a “conmemorar los triunfos
de las armas españolas en la guerra de África”, amb el poema de 80
pàgines “La Nueva Guerra púnica o
España en Marruecos, atorgat el 17
de febrer de 1860. Este premi el va
rebre de mans de la reina Isabel II i
superà a gent tan qualificada com els
poetes valencians Querol i Aparisi
y Guijarro. En el text de les Ambaixades, relata la concessió d’aquest
guardó del qual se sentia molt honorat: “Donde, en lides de ingenio, vencedora/ logra el premio de manos de
monarcas”.

J. J. Cervino era membre de les més
importants institucions literàries com
“ El Ateneo Literario y Artístico” i
del “Liceo de Madrid”. Compartia
tertúlies amb destacats escriptors
d’ideologia romàntica com José Zorrilla (autor de “Don Juan Tenorio”)
i Ángel de Saavedra, més conegut
com a Duque de Rivas, autor del famós drama “Don Álvaro y la fuerza
del sino”.

Altre poemari, que lloa esdeveniments bèl·lics, és “La victoria de
Bailén” En 1876 guanyà el concurs convocat per l’Ajuntament de
València per a commemorar el sisé
centenari de la mort de Jaume I.
L’obra, “la Mallorquina”, va ser la
darrera que coneixem i la va dedicar
als seus dos fills, Marcelo i Maria de
los Dolores.

A prop del passeig de “San Antonio” estava situada l’alqueria Pons, propietat de la iaia materna
de Joaquín José Cervino i Ferrero

El professor Emili Casanova destacava de Cervino que “la literatura
la portava en les venes, tenia ofici
d’escriptor i de poeta, dominava la
mètrica i la rima, però, en canvi, a
pesar que durant tota la seua vida
no va deixar d’escriure, i he trobat
per ara més de 1000 pàgines escrites
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Acta capitular en la qual apareix el nomenament de Josep Cervino com alcalde de l’ajuntament d’Ontinyent. 3 de juliol de 1843

per ell- segurament no va escriure
més-, no es va professionalitzar com
altres escriptors companys seus de
tertúlia”.
Certament, la dedicació com a funcionari de justícia ocupava molt de
temps i, sobretot, assegurava els
recursos econòmics amb els quals
mantindre la seua família. A més, no
va ser un poeta reconegut pel “gran
públic”. Quan arribà a Madrid el romanticisme estava en la seua esplendor i, a pesar de ser més jove que tots
els seus contertulians, la seua concepció política conservadora i la seua
religiositat rebutjava els excessos literaris, morals i polítics dels liberals
i romàntics. En lloc de cantar els problemes i sentiments de l’home del
moment (com, per exemple, trobem
en Los amantes de Teruel, Don Juan
Tenorio, Don Alvaro o la fuerza del

sino), la seua religiositat el feia reivindicar la literatura bíblica com un
gènere creatiu, com es pot veure en
“La Virgen de los Dolores” (1848),
“Oda a la fe” , o escriure drames sacres a l’estil de Calderón de la Barca,
com “Sara” (1847), representat amb
èxit a Madrid, Barcelona i València,
o “Judith” (1848).
En l’apartat de narrativa, Cervino va
escriure novel·les de temàtica històrica, de caire bíblic: “Tabita” (1856),
“Claudia Procula” y “El anciano de
Jerusalén”.
5. La nostàlgia de J.J. Cervino:
Ontinyent al cor
Hem assenyalat en aquest article
que Joaquín José Cervino no va nàixer a Ontinyent, però que s’hi sentia molt vinculat. El pare, el tinent

coronel Josep Cervino, es va retirar
del servei actiu en març de 1821 i va
traslladar el domicili a Ontinyent.
En la placeta de l’Escurà, en la casa
familiar de la mare, Josefa Ferrero
y Pons-Ribelles, va viure els anys
d’infantesa. Era el primogènit dels
germans: Concepción, Juan, José
i Luis; tots ells nasqueren a Ontinyent. En 1836 marxa a València
per realitzar estudis universitaris.
Una vegada complerta la formació
acadèmica, llicenciatura de Dret,
retornà i s’incorporà al jutjat d’Ontinyent. Persona honesta i capaç,
prompte va ser reconegut pels seus
conciutadans. Amb motiu del canvi
de govern -final de la regència del
progressista general Espartero-, va
provocar el cessament de les autoritats locals. El prestigi guanyat i
l’amistat amb el diputat i polític moderat Lluís Maians motivà la petició
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El barri de la Vila a principis del
segle XX

perquè ocupara la màxima representació municipal. Cervino acceptà
el 3 de juliol de 1843 -als vint-i-sis
anys- el càrrec d’alcalde de la vila.
Certament, Ontinyent era l’objecte dels seus afectes sentimentals i
l’ajuntament ontinyentí també correspongué a aquesta mútua estima.
L’estudiós Antonio Llora en el llibre “Ontinyent y su historia”, pàgina 285, assenyala que, amb motiu
del nomenament de Cervino com
a membre del Tribunal Suprem, la
corporació el va felicitar. En l’acta
municipal de 15 de gener de 1875
consta la resposta del magistrat
agraint la deferència. En ella demostrava, una vegada més, la nostàlgia pel seu poble i l’orgull d’haver exercit el càrrec d’alcalde:”Esa
muy Antigua, muy Noble y Muy
Leal Villa, tiene para mi recuerdos
y simpatías indelebles; y el haberla
gobernado como Alcalde primero
ha ya muchos años, es un título de
honor que me envanecerá siempre y
que no olvido”.
Els versos inicials de l’ambaixada
cristiana són tota una mostra d’intencions de l’amor a la terra materna: “Valientes, allí está la noble

villa,/ la tierna madre, la querida
patria/”. Una terra estimada i que,
en paraules del sentinella cristià,
considerava el rovellet de la vall:
“Tú, villa de Ontinyent generosa/Tú
reina augusta del más lindo valle/.
Podem assegurar que els 530 versos
hendecasíl·labs que conformen “Las
embajadas de Moro y del Cristiano”
són una verdadera mostra de l’estima que sentia pel nostre poble; són
una lliçó de la història i de la geografia d’Ontinyent, elaborada des del
punt de vista romàntic. En els versos de Cervino constatem referències a llocs i paratges tan entranyables
per als ontinyentins com la Solana,
el Llombo, l’Agrillent, Benarrai... i
personatges tan il·lustres com Gaspar Blai Albuixech -promotor de la
restauració de la imatge de la patrona (1662) i de la construcció de la
capella de la Puríssima en 1663- el
literat Lluís Galiana –“Quevedo valenciano es un Galiana”- l’arquebisbe Segrià o el cèlebre compositor
Melcior Gomis -“Un Gomis llena a
Europa de armonía”- entre d’altres
al·lusions.
Al juliol de 1844, J.J. Cervino va ser
requerit per Lluís Maians, ministre

de Gràcia i Justícia i diputat pel
districte d’ Ontinyent, i fixà la residència a Madrid. No oblidà mai la
condició d’ontinyentí. Ell mateix ho
manifesta. Els versos que declama
l’ambaixador cristià en són ben eloqüents: “Callad, callad, paréceme
que escucho/ celebrar tales glorias
en un arpa/que es hija de este rio
y estas fuentes/al Manzanares luego
trasladada”.
En la conferència pronunciada el 19
de febrer de 2016 en la Societat de
Festers “Aproximació històrica i literària al text de les ambaixades de
J.J. Cervino” per qui subscriu aquest
article, indicàvem que el monòleg
en què inicia l’ambaixador cristià,
de vesprada, -l’alter ego de Cervinoera un cant de nostàlgia per la infantesa viscuda a la vila del Clariano.
També comentàvem que resultava
curiós observar en aquells versos el
mateix anhel de retir en l’ancianitat
que professava el protagonista de
l’Espill, la cèlebre novel·la en vers
de Jaume Roig -un dels autors més
reconeguts de la literatura valenciana del segle d’Or-. El personatge
d’En Grosser, a l’igual que el diplomàtic cristià, vol viure els últims
anys de vida de manera tranquil·la,
passejant i cuidant l’hort com a diversió, però no com obligació (versos 15.123-16.015). “Salud, villa
querida! ¡Dios consienta/ que en
medio a tus vergeles y enramadas /
pueda vivir en la vejez caduca! El
pecho libre de zozobras y ansias;”
Un desig de retir que va ser realitat. Joaquín José Cervino Ferrero en
l’any 1864, reconegut com a juris-
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Heretat de la Casa de l’Àngel
(La Font de la Figuera),
propietat de J.J Cervino

ta i distingit amb diversos premis
literaris, adquireix la finca “Casa
l’Àngel”, heretat situada en la veïna població de la Font de la Figuera.
Més tard, comprava al terme d’Ontinyent la finca “La Esperanza”. En
l’actualitat, existeix una heretat amb
aquest nom en la carretera de l’Ombria, prop del mas de Missalgar,
però tenim dubtes respecte al fet
que aquesta finca fóra l’Esperança
de Cervino.
És possible que l’antiga heretat
“Corral de Martínez” fora rebatejada amb “La Esperanza”, una denominació que no va persistir en el
temps. Francisco Galiana i José Ángel Gironés en un article publicat en
1989 en la revista “Almaig” (pàgina
85) constataven aquesta propietat.
En concret, en una junta de propietaris del reg de la Vallseca celebrada
el 10 de maig de 1918, trobaven que
el corral de Martínez era propietat
de la “Señora Viuda de Cervino” i
que tenia dret a 24 hores d’aigua per
a irrigar la finca.
L’estima per la vila del Clariano també es manifesta en les pròpies declaracions de l’autor. Precisament, en
la introducció del llibre que recull
un breu estudi i la transcripció dels
textos de les ambaixades, publicat
per la Societat de Festers amb motiu
del 150 aniversari de les Festes de
Moros i Cristians, consta de manera
fefaent la predilecció que sentia per
Ontinyent: “ Yo que no he conocido
otra patria desde antes de cumplir
los dos primeros años de mi existencia; yo que he pasado en los valles
de Onteniente los días más venturo-

sos de la vida, los días de la niñez;
yo en fin que he recibido de los habitantes de dicha población honrosas
distinciones, no he podido resistir
al deseo de dejarle en mis versos un
recuerdo, aunque pobre, prenda de
gratitud y cariño”.
Com hem comentat abans, els ontinyentins, coneixedors de la fama
literària del seu paisà, li demanaren
en 1860 que escriguera el text de les
ambaixades, uns versos creats en exclusiva per a la nova festa. L’insigne
autor ens va oferir uns emotius versos que formen part indissoluble del
patrimoni fester i es caracteritzen
per l’excel·lent qualitat literària seguint el cànon artístic del moment:
el Romanticisme.
6. Conclusions
En les pàgines d’aquest article es
reflecteixen els indubtables mèrits
que Joaquín Jose Cervino i Ferrero
atresora per ser nomenat fill adoptiu de la ciutat d’Ontinyent, un reconeixement que es va concretar
en el plenari municipal celebrat el
18 de maig de 2017. Entre d’ells
destaquen: l’ascendència ontinyentina per part de la família materna;

l’arrelament amb la nostra població
de la qual va ser alcalde en 1843;
l’excel·lent carrera professional en
el Ministeri de Justícia amb l’elaboració d’importants lleis que van modernitzar l’administració ( Llei del
Notariat, Reglament de Jutjats, Llei
Organitzadora del Ministeri Fiscal);
i l’excel·lència de les obres literàries de caire romàntic, el moviment
literari vigent d’aquell temps.
Però sobretot, volem destacar que
Cervino era, per convicció pròpia,
un ontinyentí exemplar, els fets ho
demostren. Certament, no era nascut
a la nostra ciutat, una circumstància
biogràfica que també comparteix
amb altres de les nostres celebritats com el músic Vert, el violinista
Quintín Matas o el polític Lluís Maians. A l’igual que ells, la corporació
municipal, presidida per l’aleshores
alcalde Manuel Reguart, va acordar
en sessió plenària -celebrada el 27
de desembre de 2005- dedicar-li un
carrer com a mostra de gratitud.

ALMAIG, ESTUDIS I DOCUMENTS 2017 - 17

Del manuscrit a l’estampa: la manera de treballar de Cervino en El primer milagro de Jesucristo (1848)

Del manuscrit a l’estampa:
la manera de treballar de Cervino
en El primer milagro de Jesucristo
(1848)

Emili Casanova Herrero

0.- L’obra de Joaquín José Cervino
i Ferrero ens ha arribat tota impresa
menys 6 poemes que ens han aplegat
només en còpia manuscrita: 5
sonets inclosos en “Los Mercuriales
poéticos del Marqués de Molins”,
RAE, ms. 286, producte de la
tertúlia poètica que es feia a casa
del mateix marqués, presidida per
un quadro de la marquesa pintat per
Madrazo, entre puros, fum, copes i
crides a les muses: La venganza de
Tamar (1848), A la molt magnífica
senyora Marquesa de Molins, per
haver manat dispondre un arròs a la
valenciana, a que tingué la honra de
ser convidat lo autor (1851) (l’únic
poema conservat en valencià), A
la señora del Marqués de Molins
(1851), La boda del dux de Venecia
con el mar (1853), El Cid (1854)
i un, A una niña, traducció d’un
poema de Víctor Hugo, que la
família Tormo-Cervino va facilitar
el 2010 a la Societat de Festers.

1.- Edició del poema:
a) Versió del manuscrit conservat
en la BNE, ms 20803/26
EL PRIMER MILAGRO
DE JESUCRISTO
(1848)
(Conversión del agua en vino, en las
bodas de Caná)
ODA
Manifestavit gloriam suam
S. Juan Evangelista. Cap II
1) Cuando el Hijo del hombre
principio dando a la inmortal carrera
de virtud y poder que al mundo asombre,
obró el primer portento,
tembló agitada la terrestre esfera,
rugió el abismo con terrible acento,
fulguró en nueva luz el firmamento.

Només en dos casos es conserven la
versió del manuscrit i la de l’edició
impresa en revistes o en llibres. En
concret, dels poemes “El primer milagro de Jesucristo”(1848) i el “Deseo de amar” (1842).

2) Caná de Galilea
a banquete nupcial asiste ufana,
cuando ¡oh mengua! de súbito escasea
en los cálizes de oro
el licor de la vid pomposa y vana;
y a que evite Jesús tanto desdoro,
insta María de bondad tesoro.

Pretenc, ací, contrastar estes versions a veure si podem conéixer com
treballava la seua obra Cervino, en
especial “El primer milagro de Jesucristo”1.

3) ¡De Dios y el orbe madre!
¿Qué ha de negarte el Hijo prepotente
aunque el dragón de los abismos ladre?
Pida tu labio, pida:
ya cede el Justo a tu deseo ardiente

ya el agua en hidria pura contenida
ves en licor de Engadí convertida.
4) “¡Oh portento, oh portento!”
Gritaron los ancianos y matronas,
fijos de pasmo en su mullido asiento;
las vírgenes callaron;
vaciló el saduceo; sus coronas
los nuevos desposados agitaron
y ¡oh portento, oh portento! al fin clamaron.
5) Entonces en la altura
donde mora el Eterno revestido
de magestad inconcebible y pura,
oyóse de alegría
un ¡hosana! en los vientos repetido
y la voz de mil ángeles subía
llenando el firmamento de armonía.
6) “¡Oh Dios!, tu solo santo,
decían los cantores celestiales
“refleja el sol fulgores de tu manto:
“a la manchada tierra
“ya de tu piedad raudales:
“ya ha visto a su Unigénito, y se aterra
“con muestra leve del poder que encierra”.
7) Poder que ha de salvarla,
“y único para ello ¡tanto es fuerte
“el nudo con que supo encadenarla
“el brazo del pecado
“al yugo ignominioso de la muerte!
“¡Al Dios de Sabaoht honor colmado,
“al Dios pío, magnífico, encumbrado”
8) Y luego al limbo oscuro,
mansión de la esperanza hija del cielo,
llevó un rayo de luz fulgente y puro,
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a que este arte había llegado cuando se hizo. Compradas las láminas
en Alemania, quiso la Publicidad (la
imprenta) que la parte literaria correspondiese a la perfección de aquellas,
y repartió los asuntos de las mismas
entre las personas que gozaban de
más crédito como poetas, ofreciendo
por cada composición la cantidad de
320 rs. El precio cuando se publicó
fue de 160rs. Después, en 1857, se ha
repartido por suscripción en 36 entregas, a 2 rs. cada una”), siga per la
pressió de l’editor, siga per l’afany de
perfeccionament, decidix retocar-lo i
presentar una altra versió a l’editor.
Esta versió té set planes, 116 versos i
la rima canvia:
-comença amb 49 versos que substituïxen l’estrofa 1 del ms, amb la rima
següent: abbcacddee/abacbcadadeeff/ababbcc/abbacdd/abcdbda/aabb/.
-manté les estrofes 2 a 5 amb alguns
canvis, com veurem, i la rima següent: abacbc/ababcc/abbacdccdeeff/abacbc/abbaccdd/abacbcdd.
-elimina les estrofes 6 i 7 del ms.
-manté les estrofes 8, 9 i 10, amb
petits canvis. Ací la rima és la mateixa que en el ms: abacbcc/abacbcc/
abacbcc.
El primer milagro de Jesucristo (1848). Primera plana del manuscrit. BNE, ms 20803/26

de aquella maravilla
que obrara un Dios bajo de humano velo,
la primer nueva que al infierno humilla,
y al punto el limbo entre fulgores brilla.
9) «Ese que cristalina
» linfa convierte en regalado jugo
»de la vid de Jazér, y con divina
» mano y omnipotente
» rige la creación, ya nuestro yugo
» viene a romper en majestad fulgente:
» ¡Gloria al Libertador, gloria eminente¡»
10) Y la voz que salía
de la mansión del bueno aprisionado,
a la voz de los ángeles se unía;
Luzbel con su pujanza
vióse de muerte herido y humillado;
y a esparcir por el mundo la esperanza
voló un querub desde la empírea estanza.

Comentari:
Escriu 10 estrofes de 7 versos, en total 70 versos, en quatre pàgines, amb
rima encadenada abacbcc, poema
ben construït i uniforme en el missatge, segurament improvisat en una de
les vetlades literàries on participava.
Però quan li’l demanaren per a l’edició en el Álbum Religioso; colección
de veinte y cuatro composiciones líricas, sobre asuntos del Evangelio y
hechos de los Apóstoles, ilustradas
con otras tantas láminas grabadas
en acero. Madrid. La Publicidad,
imprenta de M. Rivadeneyra, 1848
(llibre sense paginar), llibre de grans
pretensions (“Este libro es uno de
los más lujosos y bien acabados que
han salido de la imprenta española, y
da una idea del grado de perfección

b) Versió impresa:
ODA
¿Quién no ve la ciudad que se levanta
sobre encumbrados montes,
reina de los tendidos horizontes?
¿O quién del sol la rutilante lumbre
que enamora y encanta
en la celeste cumbre?
¡Ah! sólo el ciego que en zozobras gime
y a quien tiniebla incontrastable oprime.
La lluvia generosa
que en nublo de oro y de cristal rebosa,
recibe de amor llena
la tierra, y flores en retorno envía:
sólo la ingrata arena
bebe la linfa en avidez impura,
y nunca se atavía
con rico manto de genial verdura.
Tú brillas, o Señor, como una hoguera
en la eminencia de Sión preciada,
y el hombre no te ve: por la alta esfera
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retumba ya tu voz enamorada,
descendiendo a la tierra cual rocío
que con influjo pío
por fecundarla lucha,
y el hombre no te escucha;
enmudece Señor: tu voz se pierde
como en desiertos áridos lanzada.
¿A qué el empeño de que en pompa verde
se revista la indómita cañada?
Déjala por morada
del fiero tigre y del jacal salvaje.
¿Sufrirás de vil polvo tanto ultraje?
¡Oh! Sí: lo sufrirás; no vienes hora
cual otro tiempo en el Sinaí tronando,
sino benigno y blando
cual brisa halagadora.
Por eso te encerrraste,
Tú, a quien no abarca ni tu cielo eterno,
en el seno materno
de humilde virgen candorosa y pura;
por eso si te ruega
esa madre amorosa,
no abastando al vil mundo tus acentos
para arrancarlo de su furia ciega,
herirás con portentos
su tosca mente rebelada y dura.
¡Milagro de bondad que el cielo admira!
¿Podrá mi humilde lira
decir la primer muestra
de tu potente diestra?
Caná de Galilea
a banquete nupcial asiste ufana,
cuando ¡oh mengua! de súbito escasea
en los cálices de oro
el licor de la vid pomposa y vana.
¡Indecible desdoro!
Cubrid con flores a la tierna esposa,
que se apaga el carmín de su mejilla;
humedeced la rosa,
que cual antes no brilla;
mirad que desfallece,
que el fuego de su afrenta la oscurece.
Acorred al esposo,
que de rubor bañado,
cual la flor del granado,
ha escondido la frente presuroso.
Tú, madre de esperanza,
insta, ruega, porfía:
¿Qué tu piedad no alcanza?
Pide, pide, oh María:
¿Qué ha de negarte el Hijo prepotente?
¿Lo ves? Ya cede a tu deseo ardiente;

Primera plana de la versió impresa en el llibre coral de poemes Álbum Religioso (1848)

ya linfa en hidria pura contenida,
mira en licor de Engadi convertida.
¡Oh portento, oh portento!,
claman al pasar ancianos y matronas,
fijos de pasmo en su mullido asiento;
los pechos de las vírgenes palpitan;
vacila el saduceo; sus coronas
los esposos agitan,
que con impulso blando
dan al viento mil flores
y se esparcen en lluvia de colores,
los del iris benéfico imitando;
y del Señor sobre los pies descienden,
mientras el aire hienden
a Jesús aclamando y a María
voces de bendición y de alegría.
Entonces allá en la altura
donde mora el Eterno revestido

de majestad inconcebible y pura,
oyóse en grato acento
un ¡ay! por los espacios repetido
en las alas del viento,
y la voz de mil ángeles subía
llenando el firmamento de armonía.
Y luego al limbo oscuro,
mansión de la esperanza hija del cielo,
llevó un rayo de luz brillante y puro,
de aquella maravilla
que obrara un Dios bajo de humano velo,
la primer nueva que al infierno humilla;
y al punto el limbo entre fulgores brilla.
« Ese que cristalina
» linfa convierte en regalado jugo
»de la vid de Jazer, y con divina
» mano y omnipotente
» rige la creación, ya nuestro yugo
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» viene a romper con majestad fulgente:
» ¡Prez y gloria á Jehová grande y clemente!»
Y la voz que salía
de la mansión del bueno aprisionado,
a la voz de los ángeles unía;
Luzbel en su pujanza
vióse de muerte herido y humillado;
y a esparcir por el mundo la esperanza
vuela el querub desde la empírea estanza.
2.- Diferències entre les dues edicions.
En són moltes i no sempre ben explicables, vegem-ho:
EL PRIMER MILAGRO
DE JESUCRISTO
(1848)
(Conversión del agua en vino, en
las bodas de Caná)

retumba ya tu voz enamorada,
descendiendo a la tierra cual rocío
que con influjo pío
por fecundarla lucha,
y el hombre no te escucha;
enmudece Señor: tu voz se pierde
como en desiertos áridos lanzada.
¿A qué el empeño de que en pompa verde
se revista la indómita cañada?
Déjala por morada
del fiero tigre y del jacal salvaje.
¿Sufrirás de vil polvo tanto ultraje?
¡Oh! Sí: lo sufrirás; no vienes hora
cual otro tiempo en el Sinaí tronando,
sino benigno y blando
cual brisa halagadora.
Por eso te encerrraste,
Tú, a quien no abarca ni tu cielo eterno,
en el seno materno

de humilde virgen candorosa y pura;
por eso si te ruega
esa madre amorosa,
no abastando al vil mundo tus acentos
para arrancarlo de su furia ciega,
herirás con portentos
su tosca mente rebelada y dura.
¡Milagro de bondad que el cielo admira!
¿Podrá mi humilde lira
decir la primer muestra
de tu potente diestra?2
2) Caná de Galilea
a banquete nupcial asiste ufana,
cuando ¡oh mengua! de súbito escasea
en los cálizes3 de oro
el licor de la vid pomposa y vana;4
y a que evite Jesús tanto desdoro,
insta María de bondad tesoro5.

ODA
Manifestavit gloriam suam
S. Juan Evangelista. Cap II
1) Cuando el Hijo del hombre
principio dando a la inmortal carrera
de virtud y poder que al mundo asombre,
obró el primer portento,
tembló agitada la terrestre esfera,
rugió el abismo con terrible acento,
fulguró en nueva luz el firmamento1.
1.a) ¿Quién no ve la ciudad que se levanta
sobre encumbrados montes,
reina de los tendidos horizontes?
¿O quién del sol la rutilante lumbre
que enamora y encanta
en la celeste cumbre?
¡Ah! sólo el ciego que en zozobras gime
y a quien tiniebla incontrastable oprime.
La lluvia generosa
que en nublo de oro y de cristal rebosa,
recibe de amor llena
la tierra, y flores en retorno envía:
sólo la ingrata arena
bebe la linfa en avidez impura,
y nunca se atavía
con rico manto de genial verdura.
Tú brillas, o Señor, como una hoguera
en la eminencia de Sión preciada,
y el hombre no te ve: por la alta esfera

El primer milagro de Jesucristo (1848). Última plana del manuscrit. BNE, ms 20803/26
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2a) ¡Indecible desdoro!
Cubrid con flores a la tierna esposa,
que se apaga el carmín de su mejilla;
humedeced la rosa,
que cual antes no brilla;
mirad que desfallece,
que el fuego de su afrenta la oscurece.
Acorred al esposo,
que de rubor bañado,
cual la flor del granado,
ha escondido la frente presuroso.
Tú, madre de esperanza,
insta, ruega, porfía:
¿Qué tu piedad no alcanza?
Pide, pide, oh María:6

“ya ha visto a su Unigénito, y se aterra
“con muestra leve del poder que encierra”17.
7) Poder que ha de salvarla,
“y único para ello ¡tanto es fuerte
“el nudo con que supo encadenarla
“el brazo del pecado
“al yugo ignominioso de la muerte!
“¡Al Dios de Sabaoht honor colmado,
“al Dios pío, magnífico, encumbrado”18
8) Y luego al limbo oscuro,
mansión de la esperanza hija del cielo,
llevó un rayo de luz fulgente19 y puro,
de aquella maravilla
que obrara un Dios bajo de humano velo,
la primer nueva que al infierno humilla,
y al punto el limbo entre fulgores brilla.

3) ¡De Dios y el orbe madre!7
¿Qué ha de negarte el Hijo prepotente
aunque el dragón de los abismos ladre?
Pida tu labio, pida:
ya cede el Justo a tu deseo ardiente
ya el agua8 linfa en hidria pura contenida
ves en licor de Engadí convertida.
4) “¡Oh portento, oh portento!”
Gritaron9 los ancianos y matronas,
fijos de pasmo en su mullido asiento;
las vírgenes callaron10,
vaciló11 el saduceo; sus coronas
los nuevos desposados agitaron12
y ¡oh portento, oh portento! al fin clamaron.
4a) que con impulso blando
dan al viento mil flores
y se esparcen en lluvia de colores,
los del iris benéfico imitando;
y del Señor sobre los pies descienden,
mientras el aire hienden
a Jesús aclamando y a María
voces de bendición y de alegría.13
5) Entonces allá14 en la altura
donde mora el Eterno revestido
de magestad inconcebible y pura,
oyóse de alegría15
un ¡hosana!16 en los vientos repetido
y la voz de mil ángeles subía
llenando el firmamento de armonía.
6) “¡Oh Dios!, tu solo santo,
decían los cantores celestiales
“refleja el sol fulgores de tu manto:
“a la manchada tierra
“ya de tu piedad raudales:

9) «Ese que cristalina
» linfa convierte en regalado jugo
»de la vid de Jazér, y con divina
» mano y omnipotente
» rige la creación, ya nuestro yugo
» viene a romper en20 majestad fulgente:
» ¡Gloria al Libertador, gloria eminente¡21
10)Y la voz que salía
de la mansión del bueno aprisionado,
a la voz de los ángeles se22 unía;
Luzbel con23 su pujanza
vióse de muerte herido y humillado;
y a esparcir por el mundo la esperanza
voló un24querub desde la empírea estanza.
Les diferències són les següents:
1) Estrofa 1 i introducció; apareix al
manuscrit (ms), no a l’imprés.
2) Estrofa 1a; està en l’imprés, no en
el ms.
3) Cálizes; imprés (I): calices.
4) Vana; I: vana.
5) Estos dos versos no estan en l’imprés.
6) Estrofa 2a no és al ms.
7) Este vers no apareix a l’imprés.
8) Agua: I: linfa
9) Gritaron los; I: claman al pasar.
10) Las vírgenes callaron; I: los pechos de las vírgenes palpitan;
11) Vaciló; I: vacila
12) Los nuevos esposos agitaron; I:
los esposos agitan.
13) Estrofa 4a està en l’imprés, però

és absent del ms.
14) Allà; ms: tatxat.
15) Oyóse de alegría; I: en grato
acento.
16) Hosana! en los vientos; I: ay!
por los espacios.
17) Estrofa 6 no apareix en l’edició
impresa.
18) Estrofa 7, absent de l’obra impresa.
19) Fulgente; I: brillante.
20) Romper en; I: romper con
21) Gloria al Libertador, gloria
eminente; I: ¡Prez y gloria á Jehová
grande y clemente!
22) Se unía; I: unía
23) Con su; I: en su
24) Voló un; I: vuela el
Comentari:
Tenim tres tipus de canvis: el primer és l’ampliació del poema amb
una introducció més llarga, lloant el
Déu creador rememorant fets de Jerusalem i del Sinaí, destacant la seua
vinguda al món a través de la Mare
de Déu i preparant l’ambient de les
noces de Canà per intercessió de sa
mare; el segon és l’eliminació d’estrofes que són digressions no essencials que en el plantejament final de
l’obra consideraria sobreres; el tercer
són les substitucions d’alguns mots i
frases, normal en tot repàs creatiu, de
vegades canviant sinònims o canviant de lloc certes paraules com agua/
linfa, en/con; per últim el canvi de
rima: açò es deuria al fet que mentre
que en la primera redacció s’atenia a
un esquema prefixat després ja treballa amb més llibertat.
La veritat és que crec que la introducció nova de la versió impresa la veig
millor que l’anterior, però la pèrdua
de la regularitat rítmica la veig una
errada seua, que segurament sacrificaria pel contingut i el missatge poètic i religiós que volia suggerir.
3.- Deseo de amar (1842).
Contrastat el ms i la versió publicada, trobem que ací només va haver
un canvi: Inflamado pecho: ms inflamente pecho.
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DESEO DE AMAR
Mi afán sempiterno de ser bien pagado
de amante, fermosa e firme mujer.
		
Hartzenbusch
¿Por qué el continuo afán de ser querido
lastima el corazón?
Dios en cuyo saber no cabe un hecho
que a un alto fin no sea dirigido
¿por qué habrá puesto en mi inflamado pecho
un germen de pasión?
¿En árida viudez el alma mía
por siempre ha de morar?
¿En árida viudez cuando concibe
que el Señor a sus ángeles envía
al mundo triste do angustiado vive,
su afán a consolar?
¡Ah! no, no puede ser: cuando su mano
barro vil animó,
puso entre el polvo de la hermosa hechura
dos chispas de aquel fuego soberano
en que el divino espíritu fulgura,
y a amar lo destinó.

Y de parte del ser que produgera,
brotó hermoso otro ser,
y al despertar entrambos, en su anhelo,
amémonos fue su expresión primera
y el Señor, y los Ángeles, y el cielo
rieron de placer.

Dadme el querer, buen Dios, y el ser querido;
dad la vida a mi ser;
suavizad el ardor que me atormenta:
el alma lo desea, no el sentido;
el alma, abandonada y macilenta
con tanto padecer.

¡Oh! Dios mío, mi alma lo comprende
y ansía por este amor
todo virtud, pureza, dicha, calma,
suavidad que del cielo se desprende
y al mundo baja a ser vida del alma,
consuelo en su dolor.

Pues que pusisteis en mi débil mente
la idea del amor;
que encuentre ya el objeto de mi anhelo,
que no sea ilusión que me atormente,
si el ángel que soñé no habita el suelo,
dadme uno vos, Señor.

Así baja el rocío nacarado
sobre la flor de abril:
así baja de Sin en el desierto
misterioso manjar y delicado,
que al dar la vida a un pueblo casi muerto
diole dulzuras mil.
¡Rocío encantador!, ¡Lluvia divina!
¡Delicioso maná!
Bajad, mi corazón se agosta y muere,
cual flor que al suelo su corola inclina
cuando el estío abrasador la hiere;
bajad y vivirá.

JOAQUÍN JOSÉ CERVINO
(Onteniente agosto de 1842)
*Fonts:

“Revista literaria de El Español”,

periódico de Literatura, Bellas Artes y variedades. Núm. 22. Imprenta de El Español, a cargo
de D. Luis García; Plazuela de Isabel II. Madrid,
27/10/1845, pàg. 11.
“Libro

de

manuscritos

encuadernados”,

catálogo de manuscritos de la Real Academia
Española. Código de la RAE RM-6863, pgs.
480-482. Manuscrit.

Manuscrit del poema Deseo de amar (1842). Joaquín José Cervino. Libro de manuscritos encuadernados. R.A.E.
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4.- Anàlisi contrastiva dels sonets
manuscrits2.
Sabem que els va escriure a instàncies del marqués de Molins en diverses
justes poètiques en companyia d’altres escriptors de la seua tertúlia literària, que el mateix marqués guardava o passava a net. En concret, eren
improvisacions a partir de consonants forçades per a la rima i un tema
aprovat de bestreta.

sino a tus rizos de color castaño
cantara en verso que ahuyentara al sueño.

yo propio aun siendo cómplice, me ensaño
y de jayán me acuso y de cermeño.

Mas este consonante es tan roqueño
que no me es dado resolverlo en paño
suave y ligero y aunque más me ensaño
trasudo en balde, como soy cermeño.

Tú, en la dulzura y la bondad distinta,
tal crimen cubres con piadosa manta
cuando la huella de tu pie sucinta

No els reproduiré ací perquè els podran trobar en el llibre citat, llevat
de dos perquè es puguen comparar
amb poemes escrits per altres poetes
de prestigi nascuts del mateix ambient i moment, que també reproduïrem ací:

Llámala felicísima Atalanta,
más bella aun que mi amada (que es Jacinta)
espléndida y feliz cual regia infanta.

Tórnate rosa denegrida tinta,
y apila flores sobre regia manta
a los fríos de esa dama con sucinta.

		
_____

Cervino

a) A la señora del Marqués de Molins3: (Sonet a partir d’un tema i uns
mots forçats en la rima:

-“No merece, señora, tu diseño,
que con garganta y paladar de estaño,
chupando en humo el vegetal castaño,
a tu nariz se atente y a tu sueño.

Soy, Marquesa, un mortal de este diseño;
pero está mi caletre hecho de estaño,

Con proceder tan ruín y ber-roqueño,
indigno de quien viste fino al paño,

Última plana del manuscrit del poema Deseo de amar (1842). R.A.E.

debiéramos huir como Atalanta
y como se alejó Doña Jacinta
cuando casó con Montpensier la Infanta”
Bretón de los Herreros
_____
-“Basta que aquí nos quede tu diseño;
vete o derretiráste como estaño;
pondráte el humo de color castaño;
vete marquesa, a disfrutar del sueño.
Para oir tanto verso ber-roqueño
salte a ese gabinete y ponte el paño;
vete que ya con tu bondad me ensaño
y contra tanto fumador cermeño.
La pluma y el papel y hasta la tinta
huele a tabaco ya, y hasta la manta
y hasta la bagatela más sucinta.

Deseo de amar, publicada a la Revista literaria de El Español (03/11/1845)
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Huye, Carmen, de aquí como Atalanta,
que no huele al tocayo de Jacinta
y tú no vales menos que una Infanta.
Ventura de la Vega
_____
a) “A la molt magnífica senyora Marquesa de Molins, per haber manat
dispondre un arròs a la valenciana, a
que tingué la honra de ser convidat lo
autor (1851)4.
En aquest cas, Cervino no fa cas de
les normes donades. Per cantar a la
paella i inspirat per l’arròs, fa un poema en valencià:
“Perdó, polida musa de Castella,
si vora’l Mansanares t’abandone,
y a la musa del Túria dich que’m done
hui dolsa lira, y dolsa cansó en ella.

En tanto que a su olor la horrenda foca
alza del ancho mar su cuello hirsuto
y le cobra a las carnes un tributo
más ominoso que el osado en Moca.
Nosotros, al compás de calendario,
damos ensanche al vientre y mesenterio
tan ciegos como el pobre Belisario,
sin ver que, aun sin contar el cementerio,
quiere ya cercenar el grano acuario
la foca de Proudhon a este hemisferio”
I igualment Bretón de los Herreros:
“Magnífico anfitrión, amigo Roca,
a quien preserve Dios del escorbuto,
en más te precio que a Catón y a Bruto
y al vencedor de Liris y Bicoca.
El más sobrio en la mesa es una foca
y vence en lo voraz al oso hirsuto,
bien que a ayudar su digestión tributo
pague el rico café que cría Moca.

¿Aon tens per a alabar una paella
veu pròpia, ni llorer que galardone
a Carmen disponent-la, que a Dione
es envetja en lo pulcra y en lo bella?

Y lo que más celebra el calendario
y da más expansión al mesenterio
y hasta al difuto ciego Belisario

¡Oh, si cada granet d’arròs tornara
la virtud del meu vers en roses pures
d’aquelles que València en jiner cria!

haría resurgir del cementerio,
es tu sopa feliz del trigo acuario
que se celebraba en todo el hemisferio”.

¡Cuan content als teus peus les enviara,
noble Marquesa, y en edats futures
mon vers, sols per ton nom, no moriria!
Chochim Jusep Cervino
Traducció:
Perdón, encantadora musa de Castilla, si en las márgenes del propio
Manzanares te abandono, demandando en este día a la musa del Turia
dulce lira y dulces canciones. Tú....
El marqués, molt coneixedor de València, en canvi, canta a la paella,
com calia:
“Como el nauta que al ver la excelsa roca
acometido de hambre y de escorbuto
tan sólo piensa en el cebado bruto
y no le da del rumbo una bicoca.

5.- Conclusió.
Per tot el que hem vist podem afirmar
que:
a) Cervino dominava tots els recursos
poètics per a improvisar i posar els
fonaments d’un bon poema a primera
vista, com es nota en els poemes manuscrits, que editem, que comparats
amb els d’altres il·lustres contertulis
(Bretón, Ventura, Marqués de Molins) no tenen menys valor.
b) Cervino posseïa facilitat creativa,
però també orgull de presentar els
seus poemes de la manera millor possible. Per això, les obres que presentà
als premis, guanyara o no, i les obres
demanades per il·lustres editors les
treballava i retocava tant com podia

per a causar el major impacte possible en els seus lectors no només estètic sinó també ideològic i religiós.
Així, “El primer milagro de Jesucristo” el treballà de ferm, mentre que el
“Deseo de amar” o ja ens ha arribat
en un ms retocat o el va considerar
ben acabat prompte.
c) De fet, els poemes de consonant
forçats que ens han arribat en manuscrit degueren ser considerats per ell
com un passatemps sense més pretensions, però mostren el seu tremp
i creativitat poètiques.
d) Cervino era un home responsable
i de grans qualitats, que només la dedicació intensa al dret i la justícia i
a la família, i sobretot no haver sabut o pogut crear cap personatge viu
que caracteritzara els valors humans
perennes, profund i modèlic coincident amb les idees triomfants del
XIX, han fet que hui no siga conegut
fora d’Ontinyent i dels amants de les
Festes de Moros i Cristians.
Notes:

1)Poden llegir l’obra completa de Joaquín José
Cervino, així com una biografia completa i diversos estudis en el llibre Vida i obra de Joaquín
José Cervino, a cura de Juan Antonio Alcaraz,
Valentí Bataller i Emili Casanova, València: Diputació de València, en premsa.
2) Crec que l’obra manuscrita de Cervino que
ens ha arribat és una còpia del marqués de Molins o millor d’algun amanuense seu, no de Cervino, ja que no és la mateixa lletra que trobem en
esta carta manuscrita seua (BNE: ms 20800:13,
Fons Juan Eugenio Hartzenbusch):
“El martes 29 del presente mes debe reunirse
la Sección con el fin de nombrar los tres socios facultativos que deben componer el jurado
para la adjudicación de premios en el próximo gran concurso.
De orden del Sr. Presidente lo digo a V.S encargándole muy particularmente se sirva no
privar a la sección de su ilustrado voto.
Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años.
Madrid, 28 de agosto d e 1846
El secretario
Joaquín José Cervino
A las 8 de la noche
Sr. D. Juan Eugenio Hartzenbusch
3) Es pot llegir en José María Ceballos, Curiosidades literarias. Sonetos de consonantes forzados, en La Esfera, Madrid, 21/11/1925, pág. 8.
4) Cervino sap que el marqués entén i parla en
valencià, però no la resta, i per això n’assaja una
traducció.
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Cervino y los libros
Francisco Ferrero Campos

1ª parte: Joaquín José Cervino.
LEER

L

eer me acerca al pensamiento
de otros, un libro me hace libre, pero ¿Cómo acercarse a
un autor? ¿Qué libro elegir? ¿Dónde
leer? En este mundo apasionado y
olvidadizo que vivimos quisiera señalar un hecho, la forma de reaccionar de nuestra sociedad al constatar
la avalancha de artículos literarios,
jurídicos o biográficos, publicados
últimamente, sobre la vida y obra de
Joaquín José Cervino. Es obvio que
la celebración de los doscientos años
de su nacimiento justifican o son una
razón suficiente para dedicarle una
especial atención al jurista y hombre
culto, autor de una más que aceptable
producción literaria.
He leído en los últimos años muchas
de sus obras. Perdido entre títulos o
temas, desarrolla un variado mundo
en el que combina la vida, y en ella,
escribe sobre: El humor, La amistad,
La fiesta, La felicidad, La pintura,
Sus tragedias, La guerra, Para una
admiradora, A una flor, A Valencia,
El trovador, A un amigo, A un personaje, A un cuadro, A Quevedo, A
la fe… Trata en su obra todo tipo de
géneros: odas, églogas, elegías, liras…Y de todos los que cito y otros
que no cito, he seleccionado uno de
ellos: Santo del día. Una obra muy
variada (heterogénea) tanto en los
títulos como en la evolución de su
estilo y en general poco estudiada
durante años. Sin embargo, en otros
tiempos, tuvo momentos de una notable publicación de algunas de sus
obras: textos sobre su vida, sobre el
mundo de la jurisprudencia o poemas
de gran variedad temática: divertidos, propios de nuestra forma de ser

Joaquín José Cervino y Ferrero

mediterránea, enamorada de ese todo
o nada. Lo cierto es que su personalidad y sus obras habían permanecido
olvidadas y sin embargo en escaso
tiempo se han publicado innumerables artículos y comentarios, especialmente en Ontinyent. Desconozco
no obstante si Cervino y su obra han
despertado en otros lugares tanto interés. Esta fiebre reciente de publicar
su obra, en todo caso, resulta interesante observar cómo se han producido los hechos. Pongo por caso, el año

en el que estamos. Y me refiero a lo
poco que se ha escrito sobre él en el
pasado, en los años del hombre dedicado al mundo de la justicia, de la jurisprudencia, del derecho, al escritor
de poemas y obras teatrales. Resulta
sorprendente que lo más conocido
por el público en Ontinyent eran Las
Embajadas, (“Les Embaixaes”) que
por otra parte también era lo menos
valorado literariamente, como apuntan muchos. Pasa el tiempo, y se descubre que en 2017 había que celebrar
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los doscientos años de su nacimiento
(1817-2017) y entonces comienza
la eclosión, la avalancha. Con anterioridad se inventaron “los premios
Cervino” (*) que tal vez contribuyeron a revitalizar el interés por la obra
de este escritor polifacético, lejano y
cercano a la vez, cuya obra literaria
poco conocida entonces se publicó
en gacetillas madrileñas de difusión
limitada, en otras publicaciones y lo
mismo ocurrió, tal vez, en su obra
jurídica.
En 2010, en la noche en que recibí
el Premio Cervino, me comprometí
públicamente a profundizar, analizar
y difundir su obra. El contacto con
el profesor Emili Casanova fue decisivo. Juntos iniciamos su estudio,
nos pusimos manos a la obra e intentamos abrir un camino para que el
poeta se conociese más y mejor. Con
mucha ilusión iniciamos el estudio
de algunas de sus obras. Un camino
que, lamentablemente y por razones
ajenas a nosotros, resultó corto, pues
las promesas de publicación que nos
dieron acabaron alargándose y terminaron desvaneciéndose, quedaron
en nada, aunque llevábamos estudiada ya una pequeña parte de su obra.
Nuestro trabajo se quedó dormido
en los estantes, en algún rincón de
nuestras casas. El interés, sin embargo, quedó en el aire y, poco a poco,
Cervino fue cayendo hasta convertirse en un personaje recordado, sobre
todo durante las fiestas de Moros y
Cristianos de Ontinyent, y cuyo fin
era airear el valor de su vida y sobre
todo de su obra.
Pasó el tiempo, sin avanzar. La fiebre en torno a Cervino se enfrió todavía más. De pronto, al acercarse
este 2017 se reanimó hasta hoy día,
hasta las últimas publicaciones de
las fiestas y aún ahora se sigue publicando sobre él. Su obra sigue viva.
Creo, sin embargo, que ante tal vitalidad es oportuno hablar de la lectura
de sus poemas, de sus obras extensas como Los poemas heroicos, La

Portada de la obra de Cervino España en
Marruecos, premiada en 1860 por la RAE

Nueva Guerra Púnica o España en
Marruecos (1859-1860) o también
de La Mallorquina, una obra escrita sobre la conquista de Mallorca o
bien otras obras más breves, de apariencia y temática religiosa o bien
obras profanas que han tenido como
tema la guerra de África, el teatro, la
admiración misma como el soneto
publicado con motivo de La inauguración del Teatro Real. O bien obras
más breves como el poema titulado
A una flor.
La obra Santo del día (1857) tiene una
temática religiosa pero Cervino la
convierte en una divertida sátira que
quiero comentar ampliamente pues
en ella plantea un juego paródico sobre la tradicional fiesta de la Nochebuena. El autor se divierte y quiere
ofrecer a los lectores unos cambios.
A partir del sustantivo “noche” y del
adjetivo “buena” (Nochebuena) añade los prefijos “San”, o “Santa”, el
aumentativo “on” y otros, y crea un
texto con acento profano, burlón, en
el que la Nochebuena supone entonces la abundancia y abuso para el
cuerpo y los bolsillos. Con esta composición la aleja así de aquella realidad que tenía, un sentido religioso

que se había convertido en burla. Son
cambios críticos, inteligentes con los
que el poeta juega con los términos
y exagera la realidad, critica como se
celebraba esa Nochebuena. Prefijos y
sufijos le ayudan a trasformar un lenguaje, presentando la realidad adquirida, de burla o mofa, crítica, lejana
del espíritu de celebración que esa noche tuvo durante muchos años. Tales
cambios le ayudan a crear un nuevo
campo semántico pues el léxico empleado abandona su sentido módico
y religioso y adquiere connotaciones
nuevas. Se resalta el placer físico, la
gula, la glotonería y otros conceptos
nuevos que se imponen a escenas que
fueron religiosas y de carácter piadoso y ahora se han convertido en algo
teatral y grotesco, en una parodia.
¿Por qué la parodia? Tal vez porque
el poeta quiso recuperar el espíritu
y la letra de lo que significó. Pero la
Nochebuena se había desvirtuado su
entorno convertido en una celebración culinaria. Los vocablos cambiados nos recuerdan algunas páginas de
Gargantúa y Pantagruel, obra célebre
de Rabelais. Los términos y juegos
pretenden ridiculizar los cambios que
se han producido. Se humoriza el sentido religioso y de adoración y el respeto que en otro contexto pudieron tener. La misa es otra, los medios otros,
los usos también otros. El análisis del
léxico lo aclara todo, así los juegos:
Mandíbulas devotas, San Masco (de
“mascar”), San Cenón (de Cenar),
Santa Coma (de “comer”), (del Beato
de Jijona) referido al “turrón”… Con
los verbos: “mascar”, ”cenar”, “comer” o “beber” San Claro (referido
al vino), quedan santificados y adquieren otros significados. Se ha perdido el sentido religioso y de respeto y
se ha producido un profundo cambio.
La transformación de los términos
planea en un texto distinto sobre la celebración de esa Nochebuena que con
toda seguridad desconcierta y seduce
al lector. Al mismo tiempo, imagino
que estos cambios de Cervino debieron de sorprender también a muchos
de aquellos lectores de entonces que
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mártires de nuestras costas;
de San Claro que es patrono
de las jerezanas lomas,
y San Tinto de Burdeos,
famoso en palabras y obras.
Se descubrirá la imagen
del Beato de Jijona,
y el mazapán de Toledo
(dignidad harto notoria)
le incensará, de mil frutas
con escogidos aromas.

Portada de la obra El Belén, publicada
en la Nochebuena de 1857

PREDICARÁ Fr. Gerundio,
y dirán jaculatorias
los rectores y canónigos
de la Historia y la Española.

tenían un profundo sentido religioso.
La parodia se explica porque Cervino
era un hombre religioso pero también
un poeta que quería crear, proponer
textos que renovasen y se adecuasen a
la realidad en que vivía. Intención lógica en todo creador. Pero, las hipérboles utilizadas y al uso de la ironía,
alejan este texto de Cervino de otros
suyos anteriores como: La completa felicidad, La brevedad de la vida,
La ambición humana, La traición y
desesperación. Este último, incluido
en el cuadro de La pintura de Judas,
de sus textos o simplemente de plantear el acto de leer, no solo de Cervino
sino de otros autores que despiertan el
interés lector actual o el de los clásicos de siempre.
CRÓNICA RELIGIOSA
Romance (1857)*
SANTO DEL DÍA. San Masco,
San Cenón y Santa Coma.
VIGILIA con abstinencia,
y visita de mazmorras.

CULTOS. Es la Noche-buena
se humana el Dios de la gloria.
En la casa de MOLINS
están las cuarenta Bocas,
y denantes de las doce,
las poéticas cotorras
entonarán el motete
Me miras y no me tocas,
sobre aparador cubierto
de finísimas estofas
magníficos relipavios
viendo en fuentes y en ampollas.
A media noche por filo,
depuestos bullicio y bromas,
convertido será en templo
el salón de ROCAMORA,
y merced a Breve autógrafo
del Padre Santo de Roma,
dirá en él la santa misa
el buen prelado de Córdoba.
Terminado el sacrificio
de la Inmaculada Hostia,
quedarán libres del público
las mandíbulas devotas.
SE MASCA de San Gallicio
(de corpulencia golosa);
de San Mero y Besugado,

CONTINUA el novenario
de rabeles y zambombas,
aunque son ya periodistas
los vates de arpas eolias.
Habrá procesión de pavos,
conjunto de voces roncas,
y Santo Dios y Te Deum,
devoradas sexta y nona.
Hoy se come totum dúplex;
color de llena-bartola,
que el Redentor ha nacido
y está el cristiano de gorja.
ORACIONES. Deus meus:
Pro patria et Regina nostra:
Pro príncipe nuper nato,
ad majorem Regni gloriam.
INDULGENCIAS. Ganaránse
por MOLINS y su Señora
orando, y por la ventura
de las letras españolas.
CERVINO
*Fuentes
“El Belén”, dulce periódico, moral, civilizador,
divino y humanitario, de placer y de aflicción.
Noche del 24 al 25 de diciembre de 1857. Jolgorio número V. Editor responsable, Marqués
de Molins. Imprenta de Tejado, a cargo de Francisco de Robles, Leganitos, 47, bajo. Madrid,
25/12/1857, pg. 4.
”El Belén”, libro de la misma revista, reeditado
por el Marqués de Molins. Madrid, 1886, pgs.
299-302.
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2ª parte: Un libro me hace libre.
Y LOS LIBROS. ¡Ah, los libros!
Quisiera plantear ahora los mecanismos actuales de la técnica que ha
desvirtuado bastante aquella ingenua
iniciación a la lectura que teníamos.
Hoy, precisamente en que leer puede
hacerse más fácilmente. Ahí están los
móviles, las tabletas y otros recursos
que nos facilitan la posibilidad de
leer dónde y cuando queramos. Y
esto, estoy seguro, preocupa a todos
los que hemos estado o todavía estamos interesados en que se lea más y
sobre todo que seleccionemos mejor
aquello que leemos.
Esta situación que nos plantea Cervino, me sugiere otras que considero
fundamentales, no solo en su obra
sino en toda lectura literaria. No leemos para lograr un record, sino para
conocer otros mundos, para desarrollar la imaginación, para aprender
abuscar el placer de la lectura y acercarnos al mundo del otro. Entrar en
esos espacios en los que el escritor
nos sitúa, nos enriquece, nos amplia
nuestro conocimiento de la realidad,
nos humaniza. Son muchos los valores creativos. Un libro nos regala
ambientes sorprendentes y nos conecta con personajes que nos abren
el interés, que nos proponen conocer
la bondad o la maldad de muchas acciones y sobre todo el afán de seguir
leyendo. Nos deja entrar en la historia, en la aventura, en la vida íntima
de los personajes. En sus amores o
desamores, en el destino de sus vidas
y de sus muertes. A veces las historias apasionan de tal manera que ya
no podemos dejar de leer esa obra
hasta que la terminamos. Libros
sobre ciencia ficción, sobre acontecimientos importantes, luctuosos
o no, sobre historia, ciencia. Personajes célebres como Don Quijote y
Sancho Panza, sobre la caballería.
La imaginación no tiene límites y el
lector puede pensar él mismo en las
imágenes descritas o elaboradas y así
crearse su propio mundo. Todo ello

mejoraría nuestra propia vida, nuestra expresión y nos aportaría muchos
beneficios con la lectura. Sobre todo,
si hemos seleccionado una buena
obra y esa selección la hacemos de
forma constante. Buscando con ello
esa posibilidad infinita de seguir
abriendo espacios, emociones, lugares, sueños.
La lectura es una puerta que nos puede conducir a ser mejores, a conocer
cómo piensan otros, como reaccionan. Una puerta en la entrada de un
universo que nos puede acompañar
siempre. Por eso, un libro me hace
libre. Y con la lectura de otros libros
nuestra libertad se amplia. Recorro
con ellos lo inimaginable. ¿Por qué?
Porque nos enriquecen, porque nos
descubren, conscientemente o no,
toda una serie de realidades. ¿Qué
leer? Aquello que te interese, aquello
que pienses que puede ser interesante

ensayo. Aquello que prefieras, pero
lee. Reflexiona sobre lo que te atrae.
Ten en cuenta que leer la carátula de
un libro te puede orientar sobre su
contenido. A mí, me parece recomendable seguir unas pautas y una de
ellas es la de enfrentarse a la lectura
con serenidad, sin ansia de terminar
aquello que estamos iniciando. Leer
sin acelerar el ritmo de la lectura.
Claro que hay veces que el texto no
nos seduce o no encontramos en él
motivo alguno para seguir leyendo o
por el contrario es la forma de recibir
sus ideas o la propia razón literaria.
En algunas obras no existe tampoco
armonía entre contenido y expresión
y en esa desigualdad nuestro interés
decae porque se apoyaba en el propio
argumento o en la habilidad del escritor en dosificar la novela, el poema,
el ensayo. Cuando el texto no seduce
al lector se inicia la negación del entusiasmo. Mantener el interés puede

para ti. ¿Cuándo? Lo más pronto que
puedas iniciarte en la lectura. ¿Dónde? Cualquier lugar puede ser bueno.
Hoy tenemos muchos medios para
protegernos mientras leemos. ¿Por
qué? Demasiadas preguntas para un
texto breve. Y ¿para qué leer? Porque
puede ser interesante para tu futuro
trabajo, para tus relaciones futuras,
para tu vida. ¿Prosa o verso? Leer,
leer. Buscar lo que a cada uno más
le interesa, el contenido, la forma.
Aquellos géneros muy variados que
se entrecruzan: poesía lírica, épica o
dramática. Narrativa: novela, cuento,

condicionar el abandono o la continuación de una obra, de una lectura.
El texto alimenta esa continuidad por
eso es conveniente hacer un esfuerzo
y seguir con la lectura. Es la paciencia para continuar leyendo. Es buscar
o razonar sobre el texto el valor del
riesgo, la continuidad aún a pesar del
disgusto o desacuerdo que nos plantea esa lectura. Es uno de los riegos
del que lee. Y es aceptar que me puedo haber equivocado en la selección
de la obra. Por eso si continuamos y
llegamos al final podemos hacer entonces un balance total de esa lectura.
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La selección de una obra siempre
es un riesgo. Depende de nosotros.
Hace unos meses elegí la obra de un
autor español que actualmente vive
en Alemania. No conocía su nombre
ni había leído nada suyo. Pero compré su novela Patria*. La leí. Tuve
la suerte de encontrarme con una
excepcional obra. Desde las primeras páginas de mi lectura descubrí
a Fernando Aramburu, sin duda un
excelente escritor. Al poco tiempo de
haber terminado la lectura me encontré varios artículos de indiscutibles
críticos y personalidades literarias
ensalzando esa novela y otras obras
suyas. Era lógico. La novela, (646
páginas) es genial, se lo merecía. En
su lectura me ocurrió lo que muchas
veces nos ocurre, que a medida que
avanzaba en la lectura aumentaba mi
emoción y mi interés por terminarla crecía. Quería saber a dónde me
llevaba el autor. Al haber leído una
gran parte de la obra, hice un alto,
dosifiqué las 100 páginas finales y
sus breves, aunque intensos, capítulos. Desaceleré el ritmo y dividí en
días el final de mi lectura. Quería
comerme la tarta en pequeñas proporciones. Hice el esfuerzo y logré
programar lo que leería cada día y
alargar con ello mi lectura, gozar de
esas páginas últimas hasta conocer
el desenlace. Saboreé con lentitud la
lectura de las otras páginas del libro,
sin leerlas de golpe. La experiencia
supuso una contención que me resultó interesante, repetible. ¿Por qué
lo hice? Pensaba que al ralentizar el
texto alargaría también mi entusiasmo y celebré la idea. Pude hacerlo
porque en la lectura de esa extensa
primera parte había descubierto la
habilidad del narrador, su valor, su
excepcional evolución en el planteamiento del tema: la vida en el País
Vasco con la ETA al fondo. Tantas
cosas. No necesitaba seguir buscando la calidad de la obra, ni el interés
que había despertado en mí. Los había encontrado. Fue esa la razón de
haber planteado así el final de mi lectura. Pensé entonces que si se tratase

de un poema breve, realizaría varias
lecturas y al ir releyéndolo, recitándolo, podría gozar de la musicalidad
del poema, facilitarme el contenido.
Novela y poema pueden tener formas
distintas de lectura. Pero ¿cómo elegir una obra que nos pueda interesar?
¿Cuáles son los principios para seleccionar un libro? Pueden ser muy
diversos. Uno, buscar el consejo de
alguien al que le guste leer, que sea
un buen lector. Tal vez descubrir uno
mismo al autor o consultar la opinión
de un bibliotecario, de un profesor,
de un amigo que entienda de libros
o bien del propio librero si ha leído
el libro sobre el que le preguntamos.
O uno mismo arriesgarse en la elección. No cabe duda que aprender a
elegir es importante y el camino empleado por un lector también.

En estos días se celebra una Feria del
libro antiguo en la zona de Cibeles,
la descubrí por casualidad. Paseando entre las 20 o 25 casetas, tuve la
suerte de gastar mi tiempo viendo
libros, consultándolos. Hablando con
algún atareado vendedor. Al final del
recorrido, compré tres libros, por razones muy distintas. Uno cuyo título
era: Hemos visto al señor. Libro de
temática y dibujos religiosos, el más
infantil de mi extensa biblioteca, lógico, lo recordaba bien. Fue el primer

libro que tuve, a mis cinco, seis o
siete años. No recuerdo la edad con
certeza. Era yo entonces alumno del
Hospital Beneficencia de Ontinyent.
El libro me recordó mis subidas por
“La bola” junto a una fuente que tal
vez todavía exista hoy, hasta llegar al
Hospital que me recordó a mi maestra: Sor Teresa, hermana de la caridad, delicadeza y dulzura extremas, a
Sor Encarnación, gruesa, simpática,
con sus cachetes rojos y unas tijeras
colgando del hábito y a Sor Virtudes
y sus gafitas, familia de una hermana
de mi madre. Tres ángeles de mi infancia, tres monjas de la caridad con
alas. El libro lo compré y me devolvió parte de mi infancia. El 2º libro
fue Aproximaciones a César Vallejo
(nacido en Santiago de Chuco, Perú
y fallecido en París el 15 abril de
1938). Un libro de ensayos de excepcionales escritos sobre la personalidad y la extensa obra de Vallejo, sin
duda uno de los grandes poetas del
fatalismo andícola del no-saber. Autor de Los heraldos negros (1918),
Trilce (1922), sobre el que realicé
mi tesina (Universidad de La Laguna, Tenerife, 1977). Y otras obras
suyas como la novela Hacia el reino
de Sciris (1924-1928) y tres libros
importantísimos: Poemas en prosa.
Poemas humanos y España, aparta
de mí este cáliz (1923-1938) sobre la
Guerra Civil española. Vallejo publicó también novelas y cuentos. El tercero de los libros que compré recorre
el Madrid de los Austrias.
¡Ah, los libros! Qué generosos han
sido conmigo. Como me han acompañado y siguen haciéndolo. Solo
lamento que no hayan estado todos
juntos, en la misma casa. Son una familia numerosa y por eso han vivido
y viven separados e incluso muchos
de ellos en países distintos. Tal vez
se han quejado en silencio cuando
he sacado a pasear a unos más que
a otros y haya preferido a los más
pequeños y cuidado a los más débiles, heridos en su lomo o en algunas
páginas descuidadas. Pero todos han
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sido fieles. Alguno que se llevaron de
casa no volvió. Lo hemos echado de
menos. No sé si los habrán tratado
bien. Sé que han aceptado su destino
de estar en silencio, sin quejarse, callados. Se portan bien. Se toleran los
de una lengua con los de otras, los
jóvenes y los viejos, perdón, los antiguos, los más gruesos con los delgados y los altos con los bajos. ¡Ah, los
libros! qué suerte la mía, qué afecto
les tengo. Por eso lamenté, el otro
día ver allí en los estands, ordenados
unos, pero al montón otros, vendiéndose según la cantidad, o al peso,
como las cebollas y es que el mundo
ha cambiado sus formas.
A mí, me gusta enfrentarme al mundo literario con serenidad. Pienso
que la poesía, la prosa y en general
la creación literaria y el goce que la
misma me proporciona debe hacerse
también con parsimonia. Se logra,
con ello, alargar las lecturas, entrar
de lleno en el autor, valorar la calidad
de los textos. Así lo he recomendado a mis estudiantes de La Laguna,
Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Inglaterra, París, o en las universidades de Fordam University y
Columbia University (N.Y.) o en los
Institutos Cervantes de Viena o Bruselas y en aquellos foros en los que
se ha planteado este tema. La lectura
reposada de un poema, de una novela, de un artículo, es fundamental.
Es necesario recrearse en su lectura,
releer algunos textos, acercarse a la
voz interior del autor, entrar en el
mensaje. Y así lo sugeriría a aquellos
amigos más jóvenes que han descubierto el placer de leer. Pero ¿dónde?
Leer en el medio que más nos guste o
en aquel lugar que nos transmita paz
y sea posible, pero leer. Es evidente
que los gruesos volúmenes que pesan
varios kilos no nos los podemos llevar al parque, ni al campo, ni siquiera sacarlos de casa. Hay que leerlos
apoyándose en una mesa, trasladar el
texto y los grabados a medios informáticos modernos. El día que fui a la
feria del libro vi un Quijote repartido

en cuatro volúmenes, enormemente
pesados cada uno de ellos con soberbios grabados. Muy caro, dos mil
euros. Pero vi también otros Quijotes
pequeños, viejecitos, infantiles unos,
juveniles otros, de precios razonables. En estas ferias uno puede acercarse a toda clase de libros, de todos
los tamaños, de todos los gustos,
novela, cuento, ensayo, narrativa,
poesía, autores de siempre: clásicos
y modernos, latinoamericanos o españoles, libros, libres. Hay que seleccionar lo que a uno le gustaría leer:
época, tema, esa generación de escritores que tanto nos han aportado en
esa misma época. Berceo, Cervantes,
Lope, Calderón, Tirso, Quevedo,…
Galdós,“Clarín”…Borges, Octavio
Paz, Rulfo, Pablo Neruda, Carpentier, García Márquez, Cabrera Infante, Miguel Hernández, Vargas Llosa,
Pérez Reverte, Luis Landero, J. Marías,…por sugerir una desordenada y
escasa lista de escritores en español.
La lectura puede ayudarnos a que,
en esta situación desorientada y a la
vez genial de un mundo excesivo y
escaso en que vivimos, nos reorientemos. Puede ser fundamental buscar
refugio en los libros, descubrir la lectura, caminar con ella, profundizar y
dejarnos llevar por ese camino que
es leer y perderse en un mundo de libros. Ese placer que puede completar
nuestra vida. Yo no podría vivir en un
mundo sin libros.
(*) Patria: Fernando Aramburu (1ª edición,
Tusquets, Sept. 2016)
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El robo de la “caixuela” donde se
recoge la limosna de las almas de
purgatorio. Bocairent 1613
Ignasi Gironés Guillem

R

evolviendo en los papeles del
Archivo Histórico Nacional1,
encontré un documento de la
Inquisición valenciana que describía
el proceso abierto a un “caco” que
intentó robar en la iglesia parroquial
de Bocairent.

ría interesante poder aproximarnos al
valor actual de la cantidad sustraída
para comprender el alcance de su
delito. Como los valores de aquella
época variaban mucho entre comunidades y a lo largo del tiempo, en
nota aparte incluyo algunos ejemplos
de lo que se podría adquirir con una
cantidad similar2.

Dada la curiosidad anecdótica del hecho, me propongo contarlo aquí, pues
creo que, además de entretenerlos un
rato, puede aportarnos una cantidad
de elementos históricos que pueden
resultar de interés para las personas
de Bocairent o incluso de la Vall,
dado que se produjeron en tiempos lejanos, allá a principios del siglo XVII,
y siempre es bueno recuperar nuestro
pasado, por anecdótico que resulte.
Para empezar, quiero advertir la gran
diferencia en la valoración de los
principios éticos y morales que existió entre aquella época y la nuestra.
Si bien en la actualidad consideramos más grave el robo que la blasfemia, en aquel momento se valoraba,
exactamente, al contrario.
A nuestro delincuente se le abrió
proceso por sus palabras, sus blasfemias, quedando a un lado sus hechos,
los cuales, habiendo sido preso, se
dieron por zanjados.
Corría pues el día del miércoles santo
(6 de abril) de 1613, cuando, estando la iglesia parroquial de Bocairent
abierta para el culto, fue sorprendido
un transeúnte “echándole mano a la
caixuela donde se recoge la limosna
de las almas de purgatorio”.

Por su valor gráfico, reproduzco un
fragmento del texto, donde se puede
leer: “se llama Gómez detenido en
las cárceles de dicha villa de Bocayrent por hun urto que ha hecho en
la iglesia de dicha villa rompiendo la
caixuela donde se recoge la limosna
de las almas de purgatorio”.

La Asunción de Nuestra Señora, iglesia parroquial de Bocairent.

Al ser sorprendido el ladrón, “in
fraganti”, con gran escándalo de los
feligreses presentes, fue inmediatamente puesto preso en “las cárceles
de la villa”, donde lo amordazaron
“con grilletes y cadenas”, como dice
el documento.
El botín que se le recuperó ascendía
a la cantidad de 30 sueldos. Resulta-

A pesar de este hecho delictivo, curiosamente, el proceso que se abrió a
la persona causante de dicha acción
no será por el robo, sino que la causa
que se abre contra él es por ser acusado de “blasfemo” ya dentro de la
cárcel, donde faltó a las autoridades
y profirió palabras inoportunas, en
presencia de muchos testigos que se
escandalizaron y lo denunciaron.
Da la impresión de que el delito real,
el robo, por evidente, estaba ya siendo castigado con el mero hecho de

Fragmento del texto que se incluye al final del articulo.
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poner la mano y, como la vio abierta,
metió la mano y sacó treinta sueldos.
Y lo que hizo de tomar el dinero fue
solo movido de su necesidad”.

cárcel, donde parece que no hacía
falta más informe. Pero ahora si, al
oírle blasfemar contra Dios y su Santa Madre, fue cuando interpusieron
una nueva denuncia a la santa inquisición contra el ladrón, tomando parte el Santo Oficio.

El documento continúa narrando, de
manera muy gráfica, como se resolvió el incidente: “Y como los de la
iglesia lo echaron de ver, le prendieron y mandándole la justicia herrar
por razón de dicho hurto y maltrataron con grillos y cadenas y fue detenido en las cárceles de dicha villa
de Bocairent, por ocasión del día del
Jueves Santo pasado, en el día antes
de miércoles”.

Realmente, el documento que se
conserva es el proceso inquisitorial
abierto contra Bartolomé Gómez,
que así parece que se llamaba el supuesto ladrón, por blasfemo.3 Contra
él se abrió proceso de pleito y causa
criminal.
Por ello podemos partir el argumento
del articulo en dos aspectos. Por una
parte, el robo como la causa origen
de todo lo sucedido. Pero inmediatamente deberemos olvidarnos de
él para centrarnos en “la blasfemia”
como crimen más “nefando”, según
los criterios de la época.
Los hechos fueron de la siguiente
manera:
El robo.
El documento dice que el miércoles
santo de la cuaresma –utilizando la
bonita expresión “próximo pasado”(6 de abril de 1613), vieron unas feligresas que estaban en la iglesia de
la villa de Bocairent, como un ladrón
había “rompido una caixuela donde
estaba escondida la limosna que se
da por las almas de purgatorio”, de

Recreación de un “cepillo de ánimas del siglo
XVIII”. Oviedo, Asturias.

donde había quitado “del cepo de las
animas” treinta sueldos. En aquel
momento se identificó al ladrón
como un joven forastero que dijo que
se llamaba Bartolomé Gómez. Nombre falso que utilizó para tratar de
ocultar su verdadera identidad (Bartolomé Joan Bascuñana).
Reducido este en el mismo templo,
confesó que: “habiendo llegado a la
villa de Bocairent, este y dos otros
camaradas, cansados y faltos de remedio para comprar de comer, este
acertó a ir a la iglesia, entrando en la
iglesia y, arrodillándose junto al cepo
de la limosna de las animas, el cual
estaba abierto, solamente encomendada a la tabla de encima, acertó a

Sin embargo y a pesar del sacrílego
delito cometido, parece ser que lo
que agravó seriamente la situación
del ladrón fueron los improperios
que propaló mientras estaba siendo
conducido a las cárceles de la villa. Es por este motivo por lo que se
agravó su situación seguidamente.
La blasfemia.
De hecho, cuando ya estaba en las
dependencias carcelarias, juró, blasfemó y renegó de Dios Nuestro Señor y de Santa María, su madre,
varias veces, con gran escándalo de
los que lo oyeron. Según se muestra
en la documentación había “dicho y
jurado muchos juramentos escandalosos y dicho blasfemias hereticales,
renegando de Dios nuestro señor, en
lo cual está gravemente culpado”.

Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Bocairent: Cepillo actual y su situación junto al altar de la virgen del Carmen donde se aprecian “las
ánimas del purgatorio”.
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Plaza de Santa Cruz, Valencia.

Cuando se le acusó de las blasfemias
quiso suavizar sus palabras argumentando que las había pronunciado por
haberse visto en aquella situación en
la que “no se podía menear”. Y que
a pesar de admitir haber gritado con
cólera expresiones como: “reniego
de quien me crió, fuera de Dios”,
todas ellas fueron dichas inadvertidamente, e intentó explicar que el
término “crió”, no lo dijo por ofender a Dios sino contra su padre y
madre que le habían criado. Pero los
testigos no le dieron crédito porque
aseguraban que estos juramentos los
repitió en otros días sucesivos en el
tiempo que estuvo en prisión, gritando muchas veces “cabeza de Dios”,
lamentándose de verse con tantos
hierros.
De todas las maneras, nadie le creyó y se abrió un proceso inquisitorial
contra él, gracias al cual hemos podido conocer a muchas personas de la
ciudad de Bocairent que, bien como
miembros del sistema judicial e inquisitorial, o simplemente como testigos, se nos ofrecen como habitantes
de la ciudad a principios del siglo
XVII, incluso indicando su función u
oficio, en algunos casos.
Pero antes es justo empezar por descubrir todo lo que sabemos del propio ladrón, como figura principal del
relato.

El personaje: Su vida y viajes.
Su rastro lo hemos podido identificar a través de sus declaraciones.
Lo primero que sorprende es cuando
confiesa su verdadera identidad. Dijo
que se llamaba Bartolomé Gómez,
por no deshonrar el apellido de Bascuñana. En realidad, era Bartolomé
Joan Bascuñana, de oficio taleguero
(fabricante de sacos), natural de la
ciudad de Valencia, de 17 años y que
se había identificado como Gómez, a
pesar que su apellido verdadero era
Bascuñana.
Era cristiano viejo, que había sido
bautizado en la parroquia de Santa
Cruz4 de la ciudad de Valencia donde nació en 1596. Permaneció en el
barrio de la Santa Cruz en casa de
su padre hasta la edad de tres años
(1599), cuando falleció su progenitor. Se vio viviendo en la pobreza
hasta la edad de seis años (1602) en
que le pusieron “en amo” en casa de
Felipe Masip, vecino de Valencia,
que era taleguero (fabricante de sacos) donde aprendió el oficio y donde
estuvo viviendo alrededor de cinco
años y medio, y que cuando tendría
unos 11 años (1607) fue cuando huyó
de casa de su amo.
De allí se fue a Granada, donde estuvo tres años sirviendo a un caballero,
hasta los 14 años (1610) y que de allí

se fue a Sevilla, donde estuvo seis
u ocho días y luego volvió al reino
de Valencia, tal y como se cita en el
proceso.
Vino por Murcia donde permaneció
durante un año en casa de un labrador que era de allí, el cual se llamaba
Gerónimo González, vecino del barrio de Santa Eulalia (Santa Olalla).
Estaríamos ya en 1611 y vendría a
tener unos 15 años.
Finalmente, pasado el año, se vino
a Valencia donde permaneció solamente ocho o nueve días, para luego
volver a Orihuela, donde estuvo unos
diez meses, poco más o menos, sirviendo a un clérigo, llamado mosén
Puig, según declara el propio protagonista. El cual además admite que
esa cuaresma, “más cerca pasada”,
se confesó en la ciudad de Orihuela
en la parroquia de Santa María, con
mosén Albacete, predicador.
Finalmente, desde allí, se vino hacia Valencia pasando por Bocairent,
que fue donde le prendieron (abril de
1613).
A pesar de estas declaraciones, en
principio, cuando fue preguntado si
había salido de España, aseguró que
no había salido de España, sino que
solo había ido a Sevilla, en compañía
de Gregorio Hernández, natural de
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Murcia. Aquí parece que confunde el
nombre de su compañero, el labrador
murciano Gregorio González, o el
escribano tuvo un descuido.
Se le preguntó también por su familia y declaró que su padre se llamaba Francisco Bascuñana, carpintero,
aragonés, pero que no sabía de qué
lugar de Aragón pero que ahora era
vecino de Valencia y su madre se llamaba Jerónima Martínez, natural de
Valencia, la cual aún vivía hoy, aunque su padre ya era difunto.
Sus abuelos paternos eran de Aragón,
no sabe de qué lugar y los maternos
de Valencia. No tenía tíos por parte
de padre.
En cuanto a los tíos por parte de
madre, tenía dos tías; una conocida
como na Çeçena, pero que no sabía
su nombre, que era viuda y vivía en
Valencia y la otra, na Felisa, de la
que tampoco sabía el nombre propio,
casada con un tal Félix y que vivían
en Tavernes de la Valldigna.
Tenía tres hermanas: Catalina Ramis,
a la que le pusieron el sobrenombre
de su padrino, otra Madalena Meliçiana y otra Ana Francisca. Las tres
eran doncellas y de corta de edad: la
primera de 14 años, la segunda de 10
y la otra de 18.

momento y que protagonizaban un
papel concreto en este caso, así como
una serie de personas que aparecen en
el desarrollo del proceso. Entre ellos
podemos distinguir a tres grupos de
personajes: los funcionarios que administraron el caso, los familiares5
de la santa inquisición que participan
en el proceso, y los testigos que son
citados para declarar. Además se añadirá el papel del procurador, dada la
edad de nuestro protagonista.
Los primeros en intervenir fueron los
funcionarios de Bocairent que fueron
alertados inmediatamente de los sucesos acaecidos en la parroquia. Alguno
de ellos, de hecho, tuvo que actuar, al
mismo tiempo, como familiar de la
santa inquisición y como testigo, ya
que estuvo presente en los acontecimientos, tanto en el robo como en las
blasfemias, como se verá.
El primero en importancia fue mosén
Gerónimo Ferriz, quien era comisario del santo oficio en Bocairent y
que había sido encargado para estas
causas hacía apenas una semana.
También parece que era el vicario de
la parroquia, aunque en esta afirmación no se ratifica con su nombre.
Luego tenemos a Cosme Jimeno, con
el oficio de notario, familiar de la inquisición, diputado para semejantes

negocios en dicha villa, el cual, junto
con Roque Jimeno, también familiar
del Santo Oficio, intervienen como
testigos.
Estos son los personajes de Bocairent pero, una vez terminadas las
diligencias y las declaraciones de
los testigos presenciales en la villa
de Bocairent, el proceso, junto con
el reo, fueron trasladados a Valencia
el día 1 de junio, donde se hizo cargo el tribunal de la Inquisición de la
ciudad.
Por parte de Valencia, el tribunal
“sedendo” (con sede en) de inquisidores de Valencia estaba compuesto por el ilustrísimo doctor García
de Ceniceros6, el ilustrísimo doctor
Francisco de Salcedo y Don Pedro
Pacheco Portocarrero. El promotor
fiscal de este proceso fue el licenciado Ambrosio Roig. El secretario,
por mandato de los señores inquisidores, Nicolás del Rio. Y finalmente
intervienen como asesores Gerónimo Sanz, el canónigo Belmont y por
consultores don Marco de Castellví y
el doctor Gerónimo de León, siendo
presentes por testigos Luis Ordoñez,
nuncio, y Domingo González, alcaide de este santo oficio.
Como testigos fueron llamados algunos ciudadanos de Bocairent. Cuenta

Tenía, además, un hermano llamado
Francisco Bascuñana, que estaba de
soldado, y que era hijo del padre de
este y no de su madre.
Dijo que no estaba casado ni tenía
hijos. Se le preguntó si sabía leer y
escribir y si había estudiado alguna
facultad, a lo que respondió que no sabía leer ni escribir, ni había estudiado.
Participantes en el proceso:
Identificado el ladrón transeúnte,
gracias a la documentación analizada, podemos conocer a otras personas que vivían en Bocairent en aquel

Plaza de Santa Eulalia, Murcia.
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el documento que el vicario de aquella parroquia entró en dicha cárcel
juntamente con dos familiares de
la Inquisición a los que se les debía
de preguntar como también a todos
aquellos “a los que ellos darán por
contestes” 7.
De esta manera compareció Roque
Jimeno, ciudadano, familiar del santo oficio y en virtud de dicha comisión le fue tomado juramento. Contó
que había oído la queja de Bartolomé
Gómez, junto a Joan Molina, Jaime
Belda y Agustín Belda, también familiares del santo oficio que se hallaban en Bocairent.
Todos habían sido informados por
Macián Albelda, quien se hallaba
presente en el momento de los juramentos, blasfemias y reniegos del
preso, el cual lo denunció y por ello
dichos familiares de la inquisición
dieron aviso al Santo Oficio.
También tuvieron noticia de la queja
por Cristóbal Mira, que en el día antes,
miércoles santo, estaba cuando la justicia de dicha villa hizo preso al ladrón
que se hacía llamar Bartolomé Gómez.
Con todos estos datos, Gerónimo
Ferris, promotor comisario del santo oficio en esta comisión, y ante el
notario Cosme Jimeno, familiar del
santo oficio y escribano diputado en
la villa de Bocairent, certificó que se
habían recibido once testimonios “y
que parecía que habían dicho verdad
pues eran hombres de buena costumbre y fama y se les debía dar crédito”.
Todas estas pesquisas e investigaciones prolongaron el proceso dentro
de la jurisdicción de Bocairent hasta
que hizo la “certificatoria” de dicho
negocio en la presente villa, el día 14
de mayo 1613.
Más tarde, cuando el Inquisidor recibió el informe, mandó que se publicase la apertura del proceso, “callados los nombres y sobrenombres de

los testigos y las demás circunstancias por donde el reo pudiera venir
en su conocimiento”.
Además de estos funcionarios de la
ciudad de Valencia y, dado que el
reo era menor de edad, tuvieron que
nombrarse unos letrados que se hicieran cargo de su defensa, porque
así lo estipulaba la ley. Esto hace que
aparezcan nuevos nombres.
Dado que el acusado “parecía ser
menor de veinticinco años” (tenía 17
años) y para que el proceso estuviera bien sustanciado, era conveniente
que se le proveyera de un procurador,
con cuyo consejo y asistencia se condujera su causa.
Para su elección fueron presentados micer Roca y micer Horcadell con otros
que también eran letrados para que viera quien quería que le representase.
Bartolomé Bascuñana (alias Gómez)
nombró a micer Horcadell, letrado,
abogado, como su procurador.
A partir de esta elección, el Inquisidor
mandó entrar en la audiencia al dicho
micer Horcadell y, en presencia del
acusado, se le puso al día tanto de las
confesiones, como la acusación y las
respuestas que el reo ya había hecho.
El procurador le dijo y aconsejó que
lo que le convenía, en caso de que
fuera culpado, era pedir penitencia.
Volviendo a la búsqueda de más personajes que aparecen en el proceso,
tenemos también a
La sentencia:
Este largo proceso por blasfemia, que
no por robo, había comenzado el 6 de
abril y la resolución se dictó el 12 de
septiembre. Habían pasado cinco largos meses entre Bocairent y Valencia.
Apareció trasladado a Valencia el día
1 de junio y compareció en su prime-

ra audiencia el día 3 del mismo mes.
Tras repetidas citaciones, con traslados desde las cárceles de la inquisición a la sala de la audiencia, el licenciado Ambrosio Roig, promotor fiscal
del santo oficio, acuso criminalmente
a Bartolomé Gómez (o Bascuñana).
Este fiscal le imputó tres delitos, ninguno de ellos por el robo, que parece
que no tenía cuestión:
- En primer lugar lo define como hombre de mala vida, poco temeroso de
Dios y de su consciencia, y como tal
le imputa que entró en “cierta iglesia
a robar el cepo y arca de limosnas,
cometiendo sacrilegio en dicha iglesia”. Cabe subrayar que parece hacer
más hincapié en el acto moral, como
sacrilegio, que en el económico.
- Seguidamente le acusó de que “estando preso en las cárceles, por el
referido delito del robo sacrílego,
profirió muchos juramentos escandalosos y blasfemos delante de muchos testigos”.
- Y finalmente, de la misma manera le
acusa de que ha perjurado al encubrir
la verdad de lo que debe decir protegiéndose a él y a otros, ya que había
jurado decir verdad, como se suponía
como condición indispensable para
iniciar un proceso. “Todos los declarantes debían jurar decir verdad”.
De todas las acusaciones el reo se defendió excusándose de “que, si algo
había dicho en ofensa de Nuestro
Señor, era estando fuera de juicio,
por haber bebido mucho vino y que
estaba muy arrepentido de ello y pedía y suplicaba se usase con el de misericordia y que con esto concluyera
todo el proceso”.
Este juicio llevado en Valencia a partir de junio de 1613 se había iniciado como consecuencia del informe
remitido desde Bocairent por Cosme
Jimeno, notario y familiar del santo
oficio de la inquisición.
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Cuando Bartolomé Joan Bascuñana,
alias Gómez, se quejó argumentando que eran nimiedades las palabras
pronunciada, el tribunal le respondió que, para garantizar la seriedad
de los procesos, en este santo oficio,
no se acostumbraba a prender persona alguna sin bastante información,
dando a entender que tenían motivos suficientes y documentados para
considerarlo cosa grave.
En conclusión, el inquisidor mandó
salir fuera de la audiencia al procurador micer Horcadell, pues ya había
finalizado su función y se quedó solo
con Bartolomé Bascuñana para comunicarle la sentencia:
“Que este reo oiga una misa en la
sala de la audiencia con mordaza,
en forma de penitente, donde se le
lea su sentencia y sea gravemente reprehendido y advertido y salga
desterrado de la villa de Bocairent y
su término por tiempo de tres años
- y que se remita esta sentencia a la
justicia de Bocairent, de donde fue
traído”.
En otro momento de la documentación se amplía el detalle de la sentencia con otros matices también muy
reveladores de como se aplicaban los
castigos de herejía, pues esta la acusación final, sin hacer nunca referencia al aspecto económico del robo:
“Fallamos y condenamos a que en
la sala de la audiencia de este Santo
Oficio le sea leída la sentencia y sea
gravemente reprehendido y advertido y oiga una misa en forma de penitente, en cuerpo descalzo, sin cinto ni
bonete y con una vela de cera verde
en las manos y una mordaza en la
boca y vaya desterrado de la villa de
Bocairent y su término por tiempo de
tres años, de donde ni era ni le querían ver por allí”.
La historia no termina con la lectura
de la sentencia, sino que el notario
Nicolas del Río confirma: “Y ansí
mesmo ago fe que salió a oyr la misa

Penitente reo de la Inquisición con vela verde.

y fue reprehendido en la forma de la
sentencia”.
Terminado el proceso “por blasfemia” y cumplida la parte presencial
de la sentencia – el oír la misa y ser
reprendido-, le fue mandado al alcaide que le sacara a la cárcel común de
familiares donde en efecto se sacó
y con esto cesó el auto, dando a entender que a partir de este momento
debía terminar de cumplir su castigo
por robo común, no correspondiente
a la inquisición.
De los dos acompañantes que llevaba Bartolomé en el momento del
robo no se hace mención en ninguna
ocasión. Ni aparecen sus nombres, ni
se conoce si fueron presos o huyeron
en el momento de prenderle porque

realmente al único que pillaron con
las manos en “el purgatorio” fue a él.
Tras esta historia, entre lo anecdótico
y lo casual, a modo de conclusión,
podemos descubrir cómo era el paisaje cotidiano de una villa valenciana del siglo XVII como Bocairent.
Cómo, a través de este caso de procesamiento inquisitorial, se puede
vislumbrar la gran evolución en los
valores sociales i costumbres; cómo
transcurría una vida de cada día, llena
de prejuicios y valores sometidos a
una ideología, a una creencia y a una
subrogación eclesiástica que abordaba todos los órdenes de la vida.
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Cronología de los hechos:

Personajes de la historia:

- 6 abril 1613 -miércoles santo día
del robo, en la iglesia parroquial de
Bocairent.
- 6 mayo 1613 – envío del oficio
impreso a través de persona de confianza que vaya a Valencia, cerrado
y sellado en manera que haga fe. Y
se encarga el secreto a todos los implicados.
- 13 mayo 1613 – abre el proceso
en la villa de Bocairent, mosén Gerónimo Ferriz, presbítero, comisario
particular del dicho santo oficio, con
comisión delegada en el dicho tribunal de la santa inquisición del distrito
del reino de Valencia.
- 14 mayo 1613 - en dicha villa de
Bocairent, se reciben los once testigos.
- 1 junio 1613 - llega a Valencia el
proceso y el reo.
- 3 junio 1613 – en la audiencia de
la mañana, el inquisidor llamó traer a
ella, de las cárceles secretas, a Bartolomé Joan Bascuñana
- 4 junio 1613 - Audiencia de primera y segunda munición.
- 7 junio 1613 - Audiencia de la
tercera munición.
- 17 agosto 1613 - en la audiencia de
la mañana, de su cárcel el dicho Bartolomé Gómez.
- 12 setiembre 1613 – se dicta la
sentencia en Valencia.
- 13 setiembre 1613 - fue mandado
al alcaide que le traslade a la cárcel
comuna de familiares y con esto se
dio por concluido el auto.

Albacete, mosén, predicador en Santa María de Orihuela.
Albelda - Macián Albelda, quien se
halló en Bocairent, informador.
Bascuñana - Francisco Bascuñana,
carpintero, aragonés, y vecino de Valencia, padre de Bartolomé.
Bascuñana Martínez - Ana Francisca, hermana de 18 años
Bascuñana Martínez – Bartolomé,
alias Gómez, 17 años. Ladrón
Bascuñana Martínez - Catalina Ramis, hermana, 14 años
Bascuñana Martínez - Francisco
Bascuñana, hermano, soldado.
Bascuñana Martínez - Madalena
Melisiana, hermana de 10 años
Belda - Agustín Belda, familiar de la
inquisición Bocairent.
Belda - Jaime Belda, familiar inquisición Bocairent, 53 años.
Belmont, el ordinario de Valencia, el
canónigo.
Castelví - Marco de Castelví, consultores, don
Ceniceros - García de Ceniceros,
doctor, inquisidor.
Criado - Vidal Criado, comendador,
por testigos,
Ferriz - Gerónimo Ferriz, comisario
particular del santo oficio, presbítero.
González - Gregorio González, labrador de Murcia (¿el mismo Hernández?)
Hernández - Gregorio Hernández,
natural de Murcia, compañero (¿podría tratarse de Gregorio González,
confundido por el escribano?)

Horcadell, su procurador, micer, letrado del santo oficio
Jimeno - Cosme Ximeno, notario familiar de la santa inquisición, diputado para el negocio en la villa, escribano en la villa de Bocairent.
Jimeno - Roque Ximeno, ciudadano,
familiar del santo oficio, testigo 37
años
León - Gerónimo de León, consultores, doctor
Martínez - Felisa Martínez, hermana de la madre, de Tavernes de Valldigna
Martínez - Geronima Martínez, madre de Bartolomé, de Valencia.
Martínez – na Seçena, hermana de
su madre, viuda que vive en Valencia.
Masip - Felipe Masip, vecino de Valencia, con quien aprendió el oficio
de taleguero.
Mira - Cristóbal Mira, demandante,
familiar de la inquisición Bocairent.
Molina - Joan Molina, familiar de la
inquisición Bocairent.
Ordoñez - Luis Ordoñez, nuncios
del santo oficio, testigo.
Pacheco - Pedro Pacheco Portocarrero, inquisidor.
Puig, mosén, clérigo de Orihuela.
Rio - Nicolás del Rio, secretario de la
santa Inquisición.
Roca, micer, posible curador, letrado
del santo oficio.
Roig - Ambrosio Roig, promotor fiscal del santo oficio, licenciado.
Salcedo - Francisco de Salcedo,
doctor, inquisidor
Sanz - Gerónimo Sanz, escribano.

ANEXO:
Proceso de fe de Bartolomé Gómez8
[pág. 1]
Visto por nos, los inquisidores contra
la herética pravedad y apostasía, en
la ciudad y Reyno de Valencia, con
todo su partido, por autoridad Apostólica, etc. Juntamente con el ordinario, un proceso de pleito y causa
criminal que ante nos ha pendido y
pende entre partes, de la una Bartholomé Gómez, taleguera, vezino desta

ciudad de Valencia El promotor fiscal deste Sancto Officio, actor acusante y de la otra, Reo acusado, Bartholomé Gómez, taleguero, vezino
de Valencia, por las causas y razones
en su acusación y proceso a que nos
referimos, contenidas. En el qual, habido nuestro acuerdo y deliberación,
con personas de letras y rectas conciencias.

Xpisti Nomine Invocato
Fallamos, attento los autos y méritos
del dicho processo y culpa que del
resulta contra el dicho Bartholomé
Gómez, que si el rigor del derecho
huvieramos de seguir, le pudiéramos
condenar en mayores y más graves
penas, más queriéndolas moderar
con equidad y misericordia [pág. 2]
por algunas causas y justos respectos
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que a ello nos mueven que le devemos de condenar y condenamos a que
en la sala de la audiencia deste Santo
Officio le sea leyda esta su sentencia
y sea gravemente reprehendido y advertido y oyga una missa en forma
de penitente, en cuerpo descalço, sin
cinto ni bonete y con una vela de cera
verde en las manos y una mordaça en
la boca y vaya desterrado de la villa
de Bocayrente y su término por tiempo de tres años y que se remita a la
justicia de Bocayrente de donde fue
traído.
Y por esta nuestra sentencia deffinitiva juzgando assi lo pronunciamos
y mandamos en estos escriptos y por
ellos pro tribunali sedendo.
Ilmo doctor García de Seniseros
Ilmo doctor Francisco de Salzedo
Dada y pronunciada fue la sentencia
de suso contenida por los señores inquisidor y ordinario que en ella firmaron sus nombres en la sala de la
audiencia oy, viernes trece del mes
de setiembre mil seiscientos y treçe
años, presentes el licenciado Ambrosio Roig, promotor
[pág. 3] [ Impreso el texto]
+
Nos los Inquisidores Apostólicos contra la herética pravedad e
apostasía en el Reyno, ciudades,
Arçobispado de Valencia, Obispados de Tortosa, Segorbe, Albarrazin, y Teruel, &. Confiando de la
rectitud y buena confiança de vos...
Mossen Geronimo Ferriz, comisario
del santo officio [rellenado a mano]
os encargamos y mandamos que
luego vieredes esta nuestra commission, por ante el escrivano, o
Notario por nos diputado: o a falta
del, ante otro que sea Christiano
viejo, pudiendo ser havido, hagays
parecer ante vos a...
los familiares de Bocayrente y a los
que ellos darán por contestes [rellenado a mano]
y a las demás personas que ellos
nombraren, y se dieren por contestes. De los quales, y de cada uno
dellos, secreta y apartadamente

Formulario impreso en el proceso. Parte 1. Archivo Histórico Nacional.

recibireys juramento en forma
de derecho. Y haviendole hecho,
declararan la edad que tienen. Y
luego se les preguntará, si saben,
o presumen la causa para que han
sido llamados: y assentarse ha lo
que respondieren. Y si dixeren que
no, se les preguntará si saven, o
han oydo dezir, que alguna persona aya hecho, o dicho alguna cosa
que se deva dezir, o manifestar en
el sancto Officio: y assentarse ha
lo que respondieren. Y si dixeren
que no, se les preguntará si saben,
o han oydo dezir
que alguna persona aya renegado de
Dios nuestro señor y de su bendita

madre algunas veces con grande escándalo de los que lo oyeron [rellenado a mano]
[pág. 4] y no respondiendo, ni declarando quienes, y quales personas
han hecho, o dicho lo suso dicho:
se les dirá, que en el sancto Officio
se tiene relación que ellos saben, o
tienen noticia de lo suso dicho: que
se les amonesta recorran su memoria, y digan la verdad; y assentarse
ha lo que respondieren. Y a qualquiera de las preguntas suso dichas, que dixeren, y respondieren
los dichos testigos que lo saben:
declararan la persona que cometió
dicho delicto, y donde, y quando,
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Formulario impreso en el proceso. Parte 2. Archivo Histórico Nacional.

y delante de que personas: de manera que den razón sufficiente de
sus dichos. Y lo que ansí dixeren y
depusieren, nos lo embiareys con
persona de confiança que venga a
esta ciudad, cerrado y sellado en
manera que haga fe. Y encargareys el secreto al Notario y testigos,
so pena de descomunión mayor, y
las demás penas que os pareciere.
Para lo qual que dicho es, y cada
una cosa, y parte dello, vos cometemos nuestras vezes. Fecho en Valencia a seis días del mes de mayo
de mil y seiscientos y treçe...
Ilmo doctor García de Seniseros
Ilmo doctor Francisco de Salzedo

Don Pedro Pacheco Portocarrero
Por mandato de los señores inquisidores
Nicolás del Rio. [rellenado a mano]
[Fin de texto impreso]
[pág. 5] concluye a la prueba [al margen]
[Bar]tolomé Bas [cuniana] con
aquerdo y pareçer del dicho su letrado, dixo que él tiene dicho y confesado la verdad, como parece por sus
confesiones a que se rrefiere y niega
lo demás contenido en la dicha acusación y en ella pide ser absuelto y
con esto dixo que siéndole dada publicación de testigos protesta alegar
más en forma lo que a su justicia y

defensa conbenga y concluya y concluyo para el articulo que hubiere lugar de derecho.
Copia al fiscal [al margen]
El señor inquisidor mandó dar copia
y traslado al dicho promotor fiscal de
este santo officio, el qual dixo que
afirmándose en lo que tenía dicho y
aceptando las confesiones por el dicho Bartholome Gomez hechos en
quanto por el avian y an en más, negando lo perjudicial, concluya y concluyo y pidió ser percivido a prueba.
El señor Inquisidor de la causa por
conclusa [al margen]
El dicho señor Inquisidor dixo que
avia y hubo esta causa por conclusa y fallava que devia de percivir y
remitia a ambas partes a la prueba
salvo jure inpertinencium et non admitendorum según estilo [pág. 6] del
santo officio, lo qual fue notificado a
ambas partes suso dichas.
El fiscal pide reproducción de testigos y más diligencias [al margen]
E luego, el dicho promotor fiscal
dixo que haçia e hiço reproduçion
y presentación de los testigos y probança del dicho que contra el dicho
Bartholomé Gómez esta perçivida
ansi en el proçeso como en los registros y escrituras del santo officio
y pidió se examinen los contestes y
se ratifiquen los testigos en la forma
del derecho y se hagan las demás diligençias necesarias para saver y alcançar la verdad y que hecho esto se
haga publicaçion de testigos en esta
causa y amonestado el Reo fue mandado bolver a su carçel secreta. Y lo
firmó el señor inquisidor.
El Ilmo. doctor Francisco de Salzedo.
En la audiencia de la mañana de la
santa Inquisición de Valencia, diez
y siete de agosto 1613 años estando
en ella el señor Inquisidor, licenciado don Francisco de Salzedo, por
su mandado fue traydo a ella de su
cárcel el dicho Bartolomé Gómez,
al qual fue dicho que, si ha acordado algo en este su negocio, que deva
dezir por descargo de su consciencia,
lo diga y la verdad so
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[pág. 7] En la villa de Bocayrente del
reyno de Valencia, del distrito de la
santa inquisición, en treze días del
mes de mayo mil seiscientos y treze,
mosén Hieronymo Ferriz, presbítero
comissario particular del dicho santo
officio, con comissión delegada en el
dicho tribunal de la santa inquisición
del distrito del reyno de Valencia, en
seis del corriente mes de mayo, refferendada por Nicolás del Rio, secretario de la santa Inquisición, mediante
yo, Cosme Ximeno, notario familiar
de dicha santa inquisición, diputado
[seria] para semejantes negocios,
en dicha villa, se hizo la diligencia
e información y officio siguiente y
mandó parescer ante sí a Roque Ximeno, ciudadano, familiar del santo
officio y en virtud de dicha comissió
le fue tomado juramento en la forma
acostumbrada so cargo del qual fue
preguntado por interrogado que edad
tenia.
37 años [al margen]
E dixo que es de edad de treinta y
siete años.
E luego se le preguntó si sabe la causa porque dicho testigo a sido llamado.
E dixo que no lo sabe pero que presume si es por ocassión de si un preso
que está en las cárseles de dicha villa de Bocayrent de quien se ha dado
noticia por los familiares del santo
officio a los señores inquisidores,
por occasión que en el día del Jueves Santo passado tuvo queixa por
Christoval Mira, que en el día antes
de miércoles santo, haviendo preso la
justicia de dicha villa un ladrón que
dizen se llama Bartholomé Gómez,
por haverle allado que havia rompido
una caixuela donde estaba escondida
la limosna se da por las almas de purgatorio y haver tomado el dinero de
dicha limosna, estaba el serrando en
la cárcel, havia jurado, blasfemado
[pág. 8] y renegado de Dios nuestro
señor y de santa María, su madre, y
que oyda dicha queixa el dicho familiar, junto a Joan Molina, Jayme
Belda y Augustin Belda, familiares
que se allaron en dicha villa para que

dieran razón a los ilustres señores inquisidores y para más averiguación
de dicho caso, el dicho familiar, con
otros más familiares, arriba dichos,
se informaron de Macián Albelda
quien se allo a los juramentos, blasfemias y reniegos del dicho preso, de
los quales, todos los dichos familiares […] dieron aviso a los señores
inquisidores.
E esto es lo que puede dezir y sabe,
so cargo del juramento tiene hecho y
se le obligó el secreto, so pena de excomunión mayor.
E leyó su escrivi le firmó de su nombre.
Roque Ximeno
Dicho día mes y año.
Tº 2º 53 años [al margen]
Jayme Belda de Andrés, familiar del
sancto officio, en la dicha villa de
Bocayrent, de edad de cinquenta y
tres años, el qual juró, según forma
de derecho e so cargo de dicho juramento offresció dezir verdat.
E fue interrogado si sabe o presume
la causa para que ha sido llamado.
E dixo que el dicho familiar no sabe
la causa porque a sido llamado pero
que presume no ser por occasión de
si [un] preso que dizen se llama Gómez, detenido en las cárceles de dicha villa de Bocayrent por un hurto
que ha hecho en la iglesia de dicha
villa, rompiendo la caixuela donde
se recoge la limosna de las almas de
purgatorio, el qual, estando en la cárcel y mandándole la justicia herrar
por razón de dicho urto, tuvo noticia
Roque Ximeno, familiar del sancto
officio
[pág. 9] Audiencia [al margen]
En la audiencia de la mañana del
sancto officio de la inquisición de
Valencia, a tres de junio, mil seiscientos y trece años, estando en ella
el señor inquisidor, licenciado Francisco de Salcedo, por su mandato fue
traydo a ella, de las cárceles secretas,
un hombre, del qual fue resçivido juramento en forma, so cargo del qual
prometió deçir verdad, ansí en esta
audiencia como en las demás que con
él se tuvieren asta la determinación

de su causa y que guardara secreto.
Y dice llamarse
Bartolomé Joan Bascunana de officio talegero, natural de esta ciudad
de Valencia, de edad de diez y siete
años y ha que está preso desde antes de ayer en la noche que contamos
primero de junio, el qual dio su genealogía en la forma siguiente:
Padres
Francisco Bascuniana, carpintero,
natural aragonés, no save de qué lugar y fue vecino de Valencia y Geronima Martínez [pág. 10] natural de
Valencia, la qual bive oy y su padre
ya es difunto.
Abuelos paternos
Dixo que no los a conocido y no save
como se llamaban, más de que a entendido heran de Aragón, no save de
qué lugar.
Aguelos maternos
Dixo que no ha conocido a los abuelos de partes de su madre, ni save
como se llamavan y entiende que heran de Valencia.
Tios hermanos de padre
Dixo que no tiene ningún tío de parte
de su padre ni tía, a lo menos que este
lo sepa.
Tíos hermanos de madre
Dixo que tiene dos tías, hermanas
de la madre de este. La una llamada
na Çeçena, que no la save el nombre
propio y es viuda y bive en Valencia
y la otra se llama na Feliça, que no la
save el nombre propio, casada con tal
Felis y biven en Tabernas de la Vall
de Baldigna.
[pág. 11] Hermanos deste.
Dixo que tiene tres hermanas, la una
llamada Catalina Ramis, que la pusieron el sobrenombre del padrino y
la otra Madalena Meliçiana y la otra
Ana Françisca. Las tres doncellas
que las tres son de edad, la primera
de catorçe años y la segunda de diez
y la otra de diez y ocho y tiene un
hermano soldado llamado Francisco
Bascuniana, hijo del padre de este y
no de su madre.
Mujer y hijos
Dixo que no es cassado ni tiene hijo
ninguno
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Preguntado de que casta y generación son los dichos dichos sus padres
y demás que aquí ha nombrado y si
este o alguno de ellos a sido preso o
penitençiado por el sancto officio de
la inquisición.
Dixo que este ni sus padres ni ninguno de sus açendientes no a sido preso condenado ni penitençiado por el
sancto officio de la Inquisición.
Preguntado si es xpistiano bautiçado
y confirmado [pág. 12] y si oye misa
y confiesa y comulga en los tiempos
que manda la santa madre iglesia.
Dixo que es xpistiano bautizado en
la parroquia de Santa Cruz de esta
çiudad y no save si está confirmado
y que confiesa y comulga quando lo
manda la santa madre iglesia y oye
misa y que esta quaresma, más çerca
pasada, confesó en la ciudad de Origuela, en la parroquia de Santa María
y confesó con mosen Albaçete, predicador, que no save si tenía algún
officio en la dicha iglesia y comulgó aquel día en la mesma iglesia por
manos del dicho clérigo, signose y
santiguose, dixo el pater noster, ave
María, credo, salve Regina, mandamientos de la ley de Dios y la confesión general y todo lo dixo muy bien
y todo lo dixo en romançe y no supo
otra cosa de la doctrina xpistiana.
Preguntado si save leher y escribir y
si a estudiado alguna facultad.
Dixo que no save leher ni escribir ni
a estudiado.
[pág. 13] Preguntado si ha salido de
este reyno y con qué personas.
Dixo que no ha salido de España sino
solo a hido a Sivilla y fue en compañía de Gregorio Hernandez, natural
de Murçia.
Preguntado por el discurso de su vida
Dixo que nació en Valencia, en la
parroquia de Santa Cruz y asta hedad de tres años estuvo en casa de
su padre y por su muerte se vió con
pobreza asta de edad de seis años y
luego le pusieron con amo y a officio
de talegero y le aprendió en casa de
Phelipe Masip, vecino de Valencia y
allí estuvo como cinco años y medio
y se huyó de casa de su amo y se fue

a Granada, donde estuvo tres años
sirviendo a un cavallero y de allí fue
a Sevilla, donde estuvo seis o ocho
días y luego se bolvió a este Reyno.
Vino por Murçia y llegó a Valencia y
estuvo en ella un año en casa de Geronimo Gonçalez, labrador.
Y luego dixo que [pág. 14] en Murçia
se detuvo un año en casa del dicho
labrador que hera de allí, de Murçia
y bivia junto a [Santa] Olalla y pasado el año se vino a Valencia y estuvo
ocho o nueve días y luego se bolvió a
Origuela, donde ha estado como diez
meses, poco más o menos, sirviendo
a un clérigo llamado mosen Puig y de
allí, viniendo a Valencia pasó por Bocayrente y prendieron a este porque
entrando en la iglesia y, arrodillándose açertó a poner la mano sobre un
cepo de las animas en que se hecha
la limosna y bio que estava abierto y
metió la mano y sacó treynta sueldos
y como lo hecharon de ver prendieron a este y estuvo en aquella cárcel
dos meses asta que, de esta inquisición, fueron por él y le trajeron a las
cárceles de este santo officio, donde
al presente está.
Preguntado si save o presume o sospecha la causa porque a sido traydo y
preso en esta inquisición.
Dixo que el miércoles santo de la
quaresma [pág. 15] próxima pasada
fue quando en la villa de Bocayrente
prendieron a este porque avia quitado del cepo de las animas treynta
sueldo y le pusieron en la cárcel de
dicha villa, con dos pares de grillos
y una cadena y le maltrataron muy
mucho.
Y biéndose este así y que no se podía
menear dixo con cólera e inadvertidamente Reniego de quien me crió,
fuera de Dios. Y este no lo dixo por
ofender a Dios sino por su padre y
madre que le avian criado y también
juro algunos juramentos aquel día
y otros en el discurso de su prisión,
jurando cabeça de Dios, esto muchas
beçes, lastimándose de berse con tantos yerros.
Y el vicario de aquella parroquial
entró en dicha cárcel juntamente con

dos familiares de la Inquisición y
dixeron a este que para que renegava
y este dixo quel no avia dicho, sino
que Renegava de quien le avia criado, fuera de Dios.
Y el vicario dixo
[pág. 16] y acia la blasfemia adelante
y no pasó más de lo que a dicho y
que si a ofendido a Dios pide perdón
y misericordia y que se huse con el
de la que acostumbra este sancto tribunal.
Y que no tiene más que decir y a dicho verdad por el juramento que tiene prestado.
Fuele dicho que en este santo officio
no se acostumbra prender persona
alguna sin bastante información de
aver dicho o hecho y cometido o visto haçer decir y cometer a otras personas alguna cosa que sea o paresca
ser contra nuestra sancta fe cathólica
y ley evangelica que tiene predica,
sige y enseña la sancta madre iglesia
cathólica romana o contra él, el libre
y recto exerçiçio del santo officio y
ansi debe creher que con esta información avia sido traído. Por tanto,
que por reverencia de Dios nuestro
señor y de su gloriosa y bendita madre, nuestra sancta, la virgen María,
señora nuestra, se le amonesta y encarga por primera munición, recorra
su memoria y diga y confiese enteramente la verdad de lo que se sintiere
culpado o supiere de otras.
[pág. 17] Muy Ilustre Señor
El licenciado Ambrosio Roig, promotor fiscal deste sancto officio,
acusso criminalmente a Bartholomé
Gómez, taleguero, natural desta ciudad y premisso lo general digo que el
sobredicho, con poco temor de Dios
y en grave daño de su consciencia y
menosprecio de la justicia que este
sancto tribunal administra, ha dicho
y jurado muchos juramentos escandalosos y dicho blasfemias hereticales, renegando de Dios nuestro señor,
en lo qual está gravemente culpado
y sea hecho sospechoso de que no
siente bien de las cossas de nuestra
sancta fee y ha cometido los delictos
siguientes de que le acusso:
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1 Primeramente sé que es hombre de
mala vida, poco temeroso de Dios y
de su consciencia. Y como tal entró
en cierta iglesia a robar el cepo y arca
de limosnas, cometiendo sacrilegio
en dicha iglesia.
2 Item le acuso de que aviendole
puesto presso por dicho delicto y estando en las cárceles, dixo muchos
juramentos escandalosos y entre
ellos renegó de Dios nuestro señor
y de su sancta madre y de todos los
sanctos y aunque por las dichas blasfemias y juramentos fue reprehendido por los que allí estavan, los repitió y perseveró en jurar, de que ubo
mucho escándalo. Y el sobredicho
está gravemente sospechoso de que
no siente bien de las cosas de nuestra
sancta fee y religión xpistiana.
3 Item le acuso de que se ha perjurado encubriendo la verdad de lo
que save desir y de otros a quienes
[pág. 18] calla y encubre porque no
sean castigados. Y se presume que ha
cometido otros delictos contra nuestra sancta fe de que protesta acusarle llegando a mi noticia, en todo lo
qual está gravemente culpado y es de
grande pernicion y castigo.
Por tanto, a vuestra señoría supplico
que acceda mi relación por verdadera
o la presente que baste al licenciado
desta causa, declare al dicho acusado por perpetrador destos delitos y
como tal aver incurrido en las mayores y más grandes penas que en
derecho están establecidas contra los
tales delinquentes haciéndolas executar en sus bienes y persona sobre
que pido justicia y juro en forma que
esta acusación no pongo malicia.
Ambrosio Roig.
E presentada y leyda la dicha acusaçión fue reçivido juramento en forma del dicho Bartolomé Gómez, so
cargo del qual prometió decir verdad
y responder a lo contencido en dicha
acusación y siéndole tornada a leher,
capitulo por capitulo, respondió a
ella en la forma siguiente:
A la cabeça de la dicha Acusación.
Dixo que él es Bartholomé Gómez,
el qual nombre se llamava por no

desonrrar al nombre de Bascuniana
[pág. 19] y ansi se llamava Gómez,
siendo el suyo propio Bascuniana y
que él se tiene por xpistiano, aunque
pecador, pero no de la manera que el
fiscal diçe.
Al primer capitulo
Dixo que la verdad es lo que este tiene confesado, que aviendo llegado
a la villa de Bocayrente, este y dos
otros camaradas, cansados y faltos de
remedio para comprar de comer, este
acertó a hir a la iglesia y se arrodilló
junto al cepo de la limosna de las animas, el qual estava abierto, solamente encomendada la tabla de ençima y
este acertó a poner la mano encima y
como la vió abierta, metió la mano y
sacó treinta sueldos. Y como los de la
iglesia lo hecharon de ver, le prendieron y maltrataron con grillos y cadena. Y lo que hiço de tomar el dinero
fue solo movido de su necesidad.
Al sigundo capítulo.
Dixo que niega el aver renegado de
Dios nuestro señor ni de su bendita
madre [pág. 20], sino que biendose
maltratado, dixo, rreniego de quien
me crió, de Dios afuera, y hiço algunos juramentos, diciendo por la cabeça de Dios y que solo está preso y
lo demás niega.
Al pie de la acusación.
Dixo que el a dicho verdad y lo demás se lo levantan y no tiene más que
decir, por el juramento que él tiene
prestado y que suplica se use con el
de misericordia.
Comunicación del curador [al margen]
El dicho señor Inquisidor mandó entrar en la dicha audiencia al dicho
miçer Horcadel, su curador y en su
presencia le fueron leydas las confesiones y acusaçión y respuestas a
ella hechas por el dicho Bartholomé
Bascuniana, el qual trató y comunicó
lo que quiso, con el dicho su curador,
açerca deste, su negocio, el qual le
dixo y aconsejó que lo que convenia
para el dicho su negocio y descargo
de su conçiençia y breve y buen despacho era decir la verdad sin levantar
a si ni a otro, falso testimonio y si era

culpado, pedir penitençia porque con
esto se le daría con misericordia.
Y el dicho Bartholomé
[pág. 21] personas que lo sean sin encubrir de si ni de ellas alguna, sin levantar a si ni a otras, falso testimonio,
porque açiendolo ansi descargará su
conçiençia como catholico xpistiano
y salvará su ánima y su causa será
despachada con toda brevedad y misericordia que hubiere lugar donde
no se probeherá justiçia.
Dixo que la verdad es lo que a dicho
y no tiene más que decir.
Y amonestado fue por mandado bolver a su carçel secreta.
No supo scrivir y lo firmó el dicho
señor Inquisidor.
El licenciado Francisco de Salzedo..
Ante mí, Nicolás del Rio.
En la audiencia de la mañana del santo officio de la Inquisición de Valencia, a quatro de junio mil seisçientos
y treçe años, estando en ella el señor
Inquisidor, licenciado Francisco de
Salcedo, por su mandado, fue traydo a ella el dicho Joan Bascuniana,
al qual fue dicho si a recordado algo
que deva deçir y manifestar por el
descargo [pág. 22] de su conçiençia.
Dixo que no tiene más que deçir.
Fuele dicho que ayer se le dixo y
amonestó por primera muniçión
que en este sancto officio no se husa
prender a nadie que no sea aviendo
información de que ha hecho o dicho
o visto hacer o deçir alguna cosa que
sea o parezca ser contra Dios nuestro
señor y contra lo que tiene prédica y
enseña la sancta madre iglesia o contra el recto y libre exercicio del sancto officio y que con esta información
deve creher este que esta preso y ansi
mesmo se le amonestó que, por reverençia de Dios nuestro señor y su
sancta madre, la virgen María, señora
nuestra, diga la verdad sin que levante a si ni a nadie falso testimonio que
agora, por sigunda muniçion se le
amonesta lo mismo porque açiendolo
ansí se usara con el de misericordia,
donde no se ara justicia.
Dixo que no tiene más que decir.
Y amonestado fue mandado bolver a
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su cárcel.
Ante mí, Nicolás del Rio.
[pág. 23] 			
+
En la audiencia de la mañana del
sancto officio de la Inquisición de
Valencia, a siete días del mes de junio mil seiscientos y treçe años, estando en ella el señor Inquisidor, licenciado Francisco de Salcedo, por
su mandado entró en ella el dicho
Bartholome Bascuniana, al qual fue
dicho si a acordado algo en su negocio que deva deçír y manifestar por el
descargo de su conçiençia.
Dixo que no tiene más que deçir.
3ª muniçion [al margen]
Fuele dicho que por primera y sigunda muniçion se le a dicho y amonestado como se le açia saver que en
este santo officio no se acostumbra
prender sin aver bastante información de aver hecho o dicho o visto
açer o deçir algunas cosas que sean
contra nuestra sancta fe católica y
ley evangélica y contra lo que tiene,
predica y enseña nuestra sancta madre la iglesia o contra el libre y recto exerçiçio del sancto officio y que
por reverençia de Dios nuestro señor
y su bendita [pág. 24] madre, la Virgen María, dixese la verdad y descargase su conçiençia y que agora, por
tercera muniçión se le amonesta lo
mismo, que diga en todo verdad y se
husará con el de misericordia, donde
no que se ara justiçia.
Dixo que a dicho ya la verdad y que
no save otra cosa.
Curaduría [al margen]
Fuele dicho que por lo que tiene confesado y declarado, consta y pareçe
ser menor de veynte y cinco años y
para que el proceso baya bien sustançiado, conviene que se le probea
un curador, con cuyo consejo y asistençia siga esta causa.
Por tanto, que miçer Roca y miçer
Hocadell y otros son letrados del
sancto officio, que vea quien quiere
que lo sea.
Dixo que nombrava y nombró por su
curador a miçer Horcadell.
Al qual el dicho señor Inquisidor
mandó entrar en la audiençia al dicho

miçer Horcadell y siendo presentes
y aviendo dicho que quería açeptar
[pág. 25] la dicha curaduría y fue de
él reçivido juramento en forma, so
cargo del qual prometió que bien y
fiel y diligentemente defenderá al dicho menor en esta causa y donde viere su probecho se lo alegará y su mal
y daño se lo apartará y no lo dexará
indefenso.
Y en todo ara lo que bueno, leal y
diligente curador es obligado a hacer
por su menor. Y se obligó que si por
culpa, negligencia o mal razonar el
dicho menor reçiviere algún daño, lo
pagará por su persona y bienes.
Y dio por su fiador en la dicha curaduría a Domingo Gonçalez, alcalde,
el qual dixo que salía y salió por tal
fiador en la dicha razón y se obligó
que ará y cumplirá y pagará lo prometido y jurado por el dicho curador.
Y si ansí no lo hiciere y cumpliere
que él, como su fiador, lo pagará por
él. Y para ello, los dichos miçer Horcadell como tal curador y Domingo
Gonçalez, como su fiador, de mancomun y cada uno de ellos de por si
et insolidum tenido y obligado por el
todo renunciando como renunçiaron
las leyes de la mancomunidad [pág.
26] según que en ellas y en cada una
de ellas se contiene y obligaron sus
personas y bienes muebles y raíces ávidos y por aver y a los beneficios de dividir y cedir las actiones
nuebas y biejas contribuciones y al
fuero de Valençia, que dispone que
primero sea convenido el principal
que la [avia] sometiéndose al fuero
y jurisdicción de los señores inquisidores que son y serán para que se lo
agan cumplir renunciando a su propio fuero y la ley si convenerit officio
de jurisdiçione ómnium judicum. Y
otorgaron carta cumplida en forma,
siendo presentes, por testigos, Vidal
Criado, comendador y Luis Ordoñez,
nuncios del sancto officio.
E luego, el dicho Inquisidor dixo que
diçernia y diçernió al dicho miçer
Horcadell la dicha curaduria del dicho menor y para la usar y exercer
le dava y dio entero poder cumplido

tanto quanto con derecho podía y devía.
Passó ante mi Nicolás del Rio. [Rubrica]
E luego y continente, el dicho Inquisidor [pág. 27]
Acusación [al margen]
mandó salir fuera de la audiencia al
dicho miçer Horcadel y fue dicho al
dicho Bartolomé Gómez quel promotor del sancto officio le quiere poner
acusación y le estaría muy bien ansí
para el descargo de su conçiençia
como para el breve y buen despacho
de su causa que antes que se le pusiese, el dixese la verdad, según a sido
amonestado y agora se le amonesta
porque avra más lugar de usar con el
de la misericordia que en este sancto
officio se acostumbra con los buenos
confitentes donde no se le advierte
que se oyrá al fiscal y se ara justicia.
Dixo que ya tiene dicho la verdad.
E luego pareció presente el licenciado Ambrosio Roig, promotor fiscal
de este sancto officio y presentó una
acusación firmada de su nombre contra el dicho Bartolomé Gómez y juró,
en forma de derecho, que no la ponía
de maliçia, su tenor de las quales la
que se sigue.
Aquí la acusación.
[pág. 28] en blanco
[pág. 29] descargo de su consiencia
so cargo del dicho juramento.
Fuele encargado el secreto so pena
de excomunión mayor y lo prometió
ansí.
Y por no saber scrivir lo firmó el dicho comisario.
Hieronymo Ferris
Certifico yo Hieronymo Ferris, promotor comisario del sancto officio
en esta comissión, como ante mi y
del dicho notario Cosme Eximeno,
familiar del dicho sancto officio y
escrivano diputado en dicha villa de
Bocayrent, se an recibido los onze
testigos en la presente información
ex officio recibida y que a lo que
paresce por sus depositiones han dicho verdad del echo y son hombres
de buena costumbre y fama y se les
deve dar crédito a sus depositiones.
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Por lo que es labor pública en la presente villa, en dicho negocio y por
ser ansí la verdad, hago la presente
certificatoria de mi propia mano en
la villa de Bocayrente en 14 de mayo
1613.
Hieronimo Ferris
Promotor comisario del sancto officio.
E yo, el dicho Cosme Eximeno, notario, familiar del sancto officio de la
inquisición que ante mi pasó la dicha
información contenida en las precedentes ocho ojas de papel la presente
comprehendida de la qual doy fe y en
testimonio de verdad, aquí pongo mi
acostumbrado sig [signo] num. [Eximenus]
[pág. 30] en blanco.
[pág. 31] cargo del juramento que
tiene hecho.
Dixo que no tiene más que dezir.
Fuele dicho que se le haze saber que
el promotor fiscal deste sancto officio, tiene pedido que se le den en
publicación los testigos que deponen
contra el y le estaría bien que antes
que se le diessen, el dixesse la verdad
porque habrá más lugar de abreviar
su causa y usar con el de misericordia donde no se hará lo que pide el
fiscal.
Dixo que no tiene más que dezir.
E luego, el dicho señor Inquisidor
mandó hazer la dicha publicación,
callados los nombres y sobrenombres de los testigos y las demás circunstancias por donde el reo pueda
venir en su conoscimiento según estilo del sancto officio lo qual se hizo
en la manera siguiente.
Aquí la publicación.
[pág. 32] en blanco
[pág. 33]			
+
En la audiencia de la tarde del sancto
officio de la Inquisición de Valencia
a diez y siete de agosto 1613, estando
en ella el señor Inquisidor, licenciado
Francisco de Salzedo, por su mandado,
fue traydo a ella de su cárcel el dicho
Bartolomé Gómez, al qual fue dicho
si ha acordado algo en este su negocio que deva decir por descargo de su
consciencia, lo diga y la verdad, so cargo del juramento que tiene hecho.

Dixo que no tiene más que dezir.
E luego fue mandado entrar en la audiencia el dicho doctor Horcadell, su
curador y letrado y le fueron leydas
la acusación, respuestas, publicación
de testigos y respuestas a ella, hechas
en presencia y con assistencia del
dicho su curador y haviendo dicho
que aquellas eran sus confessiones
y las hechas antes de la acusación,
que también le fueron leydas y que
estavan bien escritas y assentadas
y en ellas se affirmava y ratificava,
en presencia del dicho su curador y
haviendo tratado y comunicado con
el dicho su curador y letrado todo lo
que quiso sobre este su negocio, con
su acuerdo y parescer dixo que havia
confessado la verdad y no tenía más
que dezir.
Y que si algo havia dicho en offensa
de nuestro señor, era estando fuera
de juyzio, por haver bevido mucho
vino y estava muy arrepentido dello
y pedía y supplicava se usasse con el
de misericordia y con esto concluya
[diffinitiva].
El dicho señor inquisidor mandó dar
traslado al fiscal y que la tercera audiencia concluya y con lo que discreto no concluso para [diffinitiva]
y el preso fue mandado bolver a su
cárcel.
E luego, por el señor infrascrito se
notificó al dicho fiscal la dicha conclusión y dixo que lo oye.
Ante mí, Gerónimo Sanz. [Rubrica]
[pág. 34] Vistos [al margen]
En la audiencia de la tarde del sancto
officio de la Inquisición de Valençia
a doçe días del mes de setienbre
1613, estando en consulta y vista de
procesos los señores inquisidores, licenciados don García de Seniceros,
Francisco de Salzedo y por ordinario
de Valençia, el canónigo Velmont y
por consultores don Marco Antonio
Sisternes y don Francisco de Castelví y el doctor Gerónimo de León, los
quales, aviendo visto, tratado y conferido sobre este proçeso de Bartholomé Gómez, conformes fueron de
[aucto] y parecer que este reo oyga
una misa en la sala de la audiencia

con mordaça, en forma de penitente, donde se le lea su sentençia y sea
gravemente reprehendido y advertido y salga desterrado de la villa de
Bocayrente y su término por tiempo
de tres años.
Y que se rremita a la justiçia de Bocayrente, de donde fue traído y ansí
lo botaron y firmaron en el libro de
Votos, donde está su original, con el
qual conquerda, de que doy fe.
Nicolás del Rio [rubrica]
[pág. 35] fiscal de este sancto officio
y miçer Horcadell, letrado, advogado
y el dicho Bartolomé Gomez, siendo
presentes por testigos Luis Ordonez,
nunçio, Domingo Gonçalez, alcayde
de este sancto officio.
Y ansí mesmo ago fe que salió a oyr
la misa y fue reprehendido en la forma de la sentencia.
Ante mi Nicolás del Rio [rubrica].
En la audiencia de la mañana del
sancto officio de la inquisición de
Valençia, treçe días del mes de setiembre mil seisçientos y treçe años,
estando en ella el señor Inquisidor,
licenciado don Garçía de Seniçeros, por su mandado vino a ella de
su carçel secreta el dicho Bartolome
Gomez, al qual fue dicho si a acordado algo en su negoçio.
Dixo que no tiene más que deçir de
lo dicho en sus audiençias.
E luego fue reçivido juramento en forma del dicho Bartholomé Gomez, so
cargo del qual prometio deçir verdad.
Preguntado por los avisos de carçel
[pág. 36] en particular por cada uno
de ellos.
Dixo que a él se le a dado buen recado y que no tiene ninguna cosa que
deçir.
Y amonestado fue mandado al alcayde que le saque a la carçel comuna de
familiares donde en efecto se sacó y
con esto çesó el auto.
Ante mi Nicolás del Rio [rubrica].
En 17 de março 1614 se reçivió la
relaçión de las causas despachadas
del año 613 que vino del consejo y
mandan los dichos señores del consejo que no le obste.
Nicolás del Rio [rubrica].
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Notas.1 Archivo Histórico Nacional. INQUISICIÓN,
5312. Exp. 58
2 Valores de referencia según datos tomados de
Onda en 1609: un cafiç de panís valia 30 sous;
per raho de set dies que vacaren en alfarrassar les
garrofes del terme axi dels moriscos de la moreria 138 sous (a 19’71 sous diaris); sis sous per
lo preu de una barcella, un almut de ordí, procehit de moltures; dotze sous per lo preu de una
arrova de solage del sobredit oli; huit sous per lo
preu de quatrecentes cebes; quinze sous per lo
preu de dos barcelles i mija de faves; trenta sis
sous per tres dietes vacant en alfarrasar; vint y
quatre sous a Francés Bernat, llaurador, per dos
dies vacant en alfarrasar. ARXIU DEL REGNE
DE VALENCIA. MESTRE RACIONAL 10095
a 1013.
Según hay 20 sueldos en una libra (Arxiu Municipal de Vilajoiosa. Doc. 9 en Vila i Galiana
(1997). El doctor Vicent Terol, en un artículo
publicado en la revista Afers nº 52 (2005) págs..
553 a 668: L’ombra de la Germania. Dissidència
política i contestació popular en una vila valenciana (Ontinyent, segles XVI i XVII) dice que
6000 libras valencianas equivalían a 120000
sueldos (30 sueldos = 1’5 libras).

mez de Ceniceros. Había nacido en la diócesis
de Calahorra en el lugar de Tenillono, de padres
cristianos. Cuando es propuesto para la diócesis de Almería, es de más de 50 años de edad,
presbítero calagurritano, licenciado en teología
y doctor en cánones y leyes. Había sido inquisidor en los tribunales de Canarias, Valencia y
Cartagena, siendo en aquel momento del tribunal de Valladolid. A la muerte de fray Antonio
Viedma, el Rey de España, Felipe IV lo presentó
el 1 de marzo de 1632 para obispo de la diócesis
de Almería. Fue preconizado por el Papa Urbano
VIII el 2 de agosto de 1632. Instituto de Estudios
Almerienses, Caja Rural de Almería y Unicaja.
www.dipalme.org/Servicios/Anexos/anexosiea.
nsf/VAnexos/IEA.../IAO-o11.pdf
7 Este término jurídico hace referencia a aquellos testigos que están perfectamente de acuerdo
con el hecho y con sus circunstancias.
8 Archivo Histórico Nacional. INQUISICIÓN,
5312. Exp. 58

3 Archivo Histórico Nacional. Proceso de fe de
Bartolomé Gómez. INQUISICIÓN, 5312. Exp.
58
4 Iglesia de la Santa Cruz (Senta Creu) hoy desaparecida. Esta Iglesia o Parroquia de la Santa
Cruz, se encontraba ubicada en la actual Plaza
de Santa Cruz. Los orígenes del templo se remontan a pocos meses después de la conquista
de la ciudad de Valencia por parte del rey Jaime
I, pues en el año 1239 fue construida esta iglesia
en el entonces arrabal de Roteros extramuros de
la ciudad musulmana. Entre 1683 y 1689 (siglo
XVII) la iglesia fue reconstruida en estilo barroco por el maestro Vicente Fos. De la estructura
de esta iglesia si que conocemos más cosas entre
ello por los datos que nos facilita el padre Tosca
en su plano de la ciudad de Valencia. En 1842 la
iglesia fue demolida. Se encuentra en el popular
barrio de Carmen. Recuerdo de la situación de la
iglesia sólo nos queda una cruz metálica levantada en 1963 sobre una columna de orden toscano
y situada en la plaza que lleva su nombre y que
nos recuerda la ubicación del templo. Como nota
anecdótica conviene saber que en esta iglesia fue
enterrado siguiendo su voluntad el pintor Joan de
Joanes que había muerto en Bocairent en 1579.
Con la demolición de la iglesia los restos de Joan
de Joanes permanecieron en el Convento del
Carmen entre 1842 y 1850 para pasar definitivamente a la Capilla de los Reyes en el Convento
de Santo Domingo, que es donde hoy reposan
sus restos. http://www.jdiezarnal.com/valenciaiglesiadelasantacruz.html
5 Nombre con el que se distinguía a determinados miembros del Santo Oficio.
6 López Martín, Juan. La Iglesia en Almería y
sus obispos. Don Martín García Gómez de Ceniceros. Del clero secular español. Aparece en las
fuentes con diversos nombres. En las fuentes vaticanas como Martín y en nuestro archivo como
García, por ello creo más oportuno unir los dos
nombres y presentarlo como Martín García Gó46 - ALMAIG, ESTUDIS I DOCUMENTS 2017

L’ermita de Llutxent-Casa Museu
Alfons Roig: un projecte de futur
Ana Mª Reig Ferrer - Biblioteca del MuVIM

Per a Alfons Roig, 30 anys en el record

E

n aquesta mateixa revista vam
presentar el passat any les diferents tipologies patrimonials de l’ermita de la Mare de Déu de
la Consolació de Llutxent. Enguany
volem exposar un projecte de futur:
la creació d’un centre cultural, que
bé podria denominar-se “Ermita de
Llutxent-Casa Museu Alfons Roig”,
perquè la millor manera de conservar
el patrimoni és donar-li un ús.
La creació d’un centre cultural gestionat per la Diputació de València,
actual propietària, implicaria salvaguardar l’ermita i gestionar el seu patrimoni artístic, etnològic i immaterial, a més del bibliogràfic i documental generat pels seus administradors:
la família Rius i Alfons Roig.
Es tracta d’un projecte de futur no
tan llunyà car Eusebi Moreno, que va
heretar l’Ermita d’Alfons i la donà
a la Diputació, està d’acord amb el
projecte i ens podria ser d’ajuda en
molts aspectes per la seua experiència i coneixement de totes les activitats i persones que han passat per
l’Ermita en vida del pare Roig. Coincidint amb el trenta aniversari de la
mort d’Alfons Roig (1903-1987)
creiem que és un bon moment per
abordar aquest projecte i presentar-lo
a la consideració de la Diputació.
Abans, però, de passar a valorar-lo,
analitzem la viabilitat mitjançant un
diagnòstic estratègic.
1. Diagnòstic estratègic: anàlisi
DAFO
Partint del que tenim i del que pretenem aconseguir, s’ha realitzat

els arxius i les biblioteques. És més
còmode consultar Internet.
Entre les fortaleses cal reconèixer que
hi ha un excel·lent fons bibliogràfic i
documental en els arxius de l’ermita
(Arxiu de la fundació de l’ermita, Arxiu de la família Rius-Monfort i l’Arxiu personal d’Alfons Roig). A més,
al ser depenent de la Diputació de
València, es podria comptar amb una
plantilla de personal qualificat, béns
d’equip i desenvolupament tecnològic i amb la protecció administrativa
de la Corporació provincial.

A. Roig davant l’ermita (J-F. Ramseyer, ca. 1980)

una anàlisi DAFO per veure quines
són les febleses i amenaces, però
també les fortaleses i oportunitats,
amb la finalitat de tenir un diagnòstic més real dels factors interns i
externs que poden influir en aquest
projecte.
Dins els factors interns hem de
comptar amb els punts febles i els
forts de la institució. Per als externs,
ens fixem en les oportunitats i les
amenaces.
Pel que fa a les febleses s’observa un
canvi dels hàbits de consum cultural.
L’usuari de patrimoni artístic sol visitar allò que li és còmode i conegut,
encara que no sempre siga el més
interessant. D’altra banda, l’escàs
interès per l’estudi i la investigació
històrica fa que siguen poc consultats

Entre les amenaces està l’escàs interès de la Diputació per gestionar
espais en els municipis, cedint la
gestió als ajuntaments, el que suposaria una càrrega per a l’administració municipal.
Al tractar-se d’una ermita fundada al
segle XVIII per un “il·lustrat” hi hauria la possibilitat d’incorporar l’ermita de Llutxent al Museu Valencià de
la Il·lustració i de la Modernitat-MuVIM. D’aquesta manera es presentarien unes oportunitats que caldria
aprofitar. En primer lloc, es restituiria
l’important fons bibliogràfic i documental procedent de l’ermita (actualment a la biblioteca del MuVIM i que
forma part de la Biblioteca General
de la Diputació) i es comptaria amb
pressupost, equipament tècnic i personal. En segon lloc, faríem efectiva
una descentralització cultural, potenciant una comarca de l’interior, la
Vall d’Albaida, cosa que comportaria
un impacte social al poble i un augment del turisme cultural que potenciaria l’economia del poble.
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va seguir tenint un valor historicosocial. Va ser un lloc de trobada ecumènic, intel·lectual i artístic (encara
és lloc de trobades, de concerts i de
culte). Allí van residir temporalment
sacerdots, artistes i intel·lectuals de
tot el món, els quals van trobar a l’ermita un recinte de pau i espiritualitat.
Gràcies a aquest intercanvi cultural,
el nom de Llutxent va ser conegut en
el panorama cultural europeu i encara són molts els intel·lectuals i artistes vius que ho recorden.
2.2 Integració i coherència en l’entorn

Vista de l’ermita (J-F. Ramseyer, ca. 1980)

2. Valoració de l’ermita com futur
centre cultural
2.1 Valor historicosocial
L’ermita de Llutxent era una antiga ermita dedicada als Sants Metges, Sant
Cosme i Sant Damià, que va ser reedificada a l’últim quart del segle XVIII
pel matrimoni Gabriel Serra i Paula
Rius i consagrada a la Mare de Déu de
la Consolació. Es tracta d’una fundació privada, que mai va dependre de
l’Església, ni tampoc del municipi.
Al llarg dels seus dos-cents i escaig
anys d’història, han estat molts els
cronistes que han escrit ressenyes de
l’ermita de la Mare de Déu de la Consolació. Madoz diu que a mitjans del
segle XIX existien dues escoles de
nens a Llutxent, una estava al poble i
l’altra a l’ermita. Pedro Sucías Aparicio, en l’últim quart d’eixe segle, diu
de l’ermita que tenia tres preciosos altars, un davant de la porta d’entrada,
dedicat a la Mare de Déu de la Consolació, i dos més menuts, al creuer, a
banda i banda, amb les advocacions
de Sant Vicent i Sant Josep.
A finals del segle XIX la devoció a la
Mare de Déu de la Consolació, venerada a l’ermita de Llutxent, s’havia

estès pels pobles de la comarca. Teodoro Llorente ho corroborava així:
“A Luchente vienen en devota
romería gentes de una extensa
comarca; pero no á la iglesia
del Codol, sino á la ermita de la
Virgen de la Consolación […]
la capilla está llena de exvotos,
testimonio de la fe en aquella
imagen, tenida en estos pueblos
por muy milagrosa”.
Carlos Sarthou en la Geografía general del Reino de Valencia diu que,
així com el convent de Sant Domènec està “mig abandonat”, a l’ermita
van molts devots perquè la Mare de
Déu de la Consolació tenia fama de
miraculosa.

L’ermita està situada en plena muntanya, envoltada de pins, en un entorn
tranquil, serè i harmoniós, formant
part del paisatge cultural anomenat
Montsant. Està tan integrada en el
seu entorn que sembla més una casa
de camp que no una ermita.
Des de l’exterior és difícil definir el
caràcter de l’edifici, atès que la capella s’hi troba integrada dins el cos domèstic de la casa. Tan sols l’espadanya revela que hi ha un lloc de culte.
Es tracta d’un edifici on predomina
la racionalitat i on cada element de
la seua construcció és el signe de la
interrelació de l’ésser humà amb el
seu entorn.

De tot això deduïm que la importància historicosocial d’aquest ermitori
resideix en el seu doble valor d’ús:
centre educatiu i lloc de culte. L’ermita va ser la primera escola que va
existir a Llutxent, en la qual es va impartir ensenyament gratuït i va continuar convivint amb l’escola pública
del poble fins ben avançada la segona
meitat del segle XIX.
Quan a mitjan segle XX l’ermita va
passar a ser propietat d’Alfons Roig,

Vista de l’ermita (R. Mascarell, 2017)
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2.3 Grau de coherència tipològica
L’ermita no ha patit canvis estructurals al llarg de la història i les millores realitzades sempre han respectat
la seua originalitat, per la qual cosa
ens trobem davant d’un edifici amb
un alt grau de coherència tipològica.
Les diverses arts (arquitectura, escultura, pintura, ceràmica) s’integren en un programa coherent on es
relacionen les diferents finalitats de
l’ermita: culte a la Mare de Déu de
la Consolació, celebració de la seua
festivitat anual, ensenyament gratuït
per als xiquets del poble i manteniment de l’ermita i de l’escola.

Cuina planta baixa (A. Reig, 2012)

jor, també del segle XVIII, de fusta
crua, sense policromar, de tradició
barroca i amb elements decoratius
rococó. En el centre hi ha una fornícula que alberga la imatge de la
Mare de Déu de la Consolació asseguda en el seu tron, una talla del
segle XVIII realitzada per l’imatger
valencià Esteve Bonet, igual que la
resta de talles de l’ermita.
Les pintures de la cúpula representen cercles barrocs d’àngels cantors
i músics; al centre destaca la figura
d’un àngel de talla amb una creu.
També hi ha altres pintures realitzades al segle XVIII, com per exemple,
un retrat del fundador.

despreniments en la pintura de la
cúpula i les petxines) al bon quefer
de l’artista Artur Heras que, animat
per Alfons Roig, va introduir elements contemporanis referits a la
història de l’ermita que permeten
integrar noves i velles històries en
torn a l’edifici.
Si a aquestes obres de restauració afegim les de condicionament i
manteniment realitzades per Eusebi
Moreno per al confort de l’habitatge
(estanquitat enfront de la pluja, impermeabilització, aïllament tèrmic,
etc.), podem dir que ens trobem davant un edifici en òptimes condicions
de conservació.

A. Roig davant les obres de l’ermita (Rafa de Luis, 1982)

La ceràmica arquitectònica que recobreix l’interior de la capella i els
sòcols són els originals del segle
XVIII. Al paviment hi ha motius
florals i en el sòcol panells ceràmics
que representen escenes del Miracle dels Corporals entrellaçats amb
adorns del rococó, i en els angles
del creuer escenes de l’”aparició
de la Creu”. A l’escala que puja al
cambril figuren escenes populars de
caça i pesca i altres representacions
quotidianes. Es tracta d’un revestiment ceràmic que guarda coherència amb les característiques arquitectòniques de la resta de l’edifici
i amb altres elements artístics, com
per exemple el retaule de l’altar ma-

De tot això es desprèn que ens trobem davant d’unes tipologies patrimonials amb un alt grau de coherència, totes elles emmarcades en l’últim
quart del segle XVIII, coincidint amb
els anys de construcció i ornamentació de l’ermita.
2.4 Estat de conservació i restauració
L’estat de conservació de l’ermita és
bo. El 1982 es van reparar les cobertes i les façanes gràcies a la iniciativa de la Diputació de València.
La restauració de l’edifici va estar a
càrrec de l’arquitecte Ximo Sanchis
i les pintures de la cúpula (l’aigua
de la pluja s’havia filtrat provocant

2.5 Excepcionalitat
Si hi ha quelcom de característic a
l’ermita, hauríem de parlar-ne de la
seua excepcionalitat. Es tracta d’un
edifici construït, des dels seus inicis,
com a lloc de culte i d’ensenyament,
d’ací l’existència de dues zones arquitectòniques (casa-escola i capella) íntimament unides.
Altres elements que la singularitzen
podrien ser: els vitralls de la cúpula
de l’artista francès Alfred Manessier
(1911-1993); la senzillesa d’una taula de fusta acoblada, sense claus, feta
d’un xiprer de la finca, que fa les funcions d’altar; o gaudir d’una cúpula
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tradicció en què es veuen embolicats
molts intel·lectuals il·lustrats catòlics del moment, com el fundador de
l’ermita. Se senten atacats per l’enciclopedisme i l’ateisme, però es mostren contraris a l’obscurantisme de la
pietat barroca i accepten el progrés.
D’ací que es considere vehicle d’un
reformisme didàctic i missional.

Vista de la cúpula i els vitralls (A.Reig, 2014)

on conviuen representacions quotidianes amb universos barrocs.
Per entendre eixes novetats, cal conéixer l’esperit de renovació litúrgica d’Alfons Roig. A través dels
traços biogràfics oferts per Vicent
Comes, sabem que quan va acabar la
Guerra Civil l’interés que regnava en
els ambients eclesiàstics era que tot
tornara a ser com abans de la guerra. En canvi, Alfons Roig era partidari dels criteris renovadors que van
imperar en l’Exposició d’Art Sacre
de 1939 de Vitòria. El pare Roig es
preguntava que si l’Església havia
emprat sempre les formes artístiques
nascudes en cada període històric,
calia obrir-se ara a les noves creacions artístiques. Ell mateix, quan va
tornar a la seua parròquia, Sant Joan
de Ribera, a l’avinguda del Port de
València, va aprofitar la seua reconstrucció per introduir els nous criteris
renovadors i va realitzar l’altar de
pedra de les muntanyes valencianes,
preferint la senzillesa i austeritat de
la pedra al marbre.

roca a través del Miracle dels Sants
Corporals, li dóna un simbolisme
sagrat. Però l’ermita també té un significat laic: en una primera època es
feu ressò l’educació i l’ensenyament,
passant més tard, en temps d’Alfons
Roig, a ser un lloc d’encontre ecumènic, artístic i literari.
La ceràmica que recobreix la capella
també està carregada de simbolisme.
Pérez Guillén diu que l’increment de
panells ceràmics en la segona meitat
del segle XVIII, en un moment de
regalisme centralista i de despotisme
il·lustrat, no és fruit de la casualitat.
Aquesta proliferació pública d’imatges sagrades sembla formar part
d’una croada que participa de la con-

Si bé els panells ceràmics del sòcol
ens donen una visió devota i educativa de la història de Llutxent, el fundador també es permet la llicència
d’oferir una representació simbòlica
que demostra el seu nivell cultural.
Certament, la tècnica emprada i els
dissenys utilitzats pels pintors ceramistes procedeixen directament de
l’Acadèmia de Belles Arts de Sant
Carles de València, en canvi la selecció iconogràfica està determinada
pel client. Per tant, en plena Il·lustració, Gabriel Serra se sentiria afalagat intel·lectualment triant aquestes
representacions i simbolismes: això
suposava un cert nivell cultural i una
consegüent diferenciació social.
Al centre de la capella, just sota la
cúpula, hi ha un panell ceràmic en el
qual es representa el mite de Perseu i
Andròmeda. Pérez Guillén ens apropa a la seua interpretació simbòlica

2.6 Valor simbòlic
Estem davant d’un lloc carregat de
simbolisme. Les dues zones arquitectòniques (casa-escola i capella) simbolitzen la unió terrenal i espiritual.
La devoció a la Mare de Déu, la
celebració de la seua festa gran, la
vinculació amb Santa Maria de Da-

Trobada a l’ermita (J-F. Ramseyer, ca. 1980)
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A. Roig a casa d’un amic (Rafa de Luis, 1984)

Passeig al voltant de l’ermita (ca. 1982)

indicant que Perseu s’associa a Sant
Jordi, paradigma de guerrer i cavaller,
qui representa el capdavanter de la
lluita anti sarraïna, i Andròmeda s’interpreta com l’Església que necessita
ser protegida dels seus enemics (els
sarraïns) encara que, tal com apunta
Pérez Guillén, en 1772 els enemics
de l’Església caldria buscar-los més
en l’Encyclopèdie que en Berberia.

tendències actuals: la valoració del
patrimoni cultural en el seu conjunt i
in situ: monuments, centres històrics,
paisatges culturals, béns mobles, etc.
en el mateix espai en què van sorgir.
Tot això amb la finalitat de convertir
l’ermita en un espai artístic i cultural
respectant la seua pròpia història.

Continua explicant el mateix autor
que l’associació del quadrat, símbol
del món terrenal, emmarca el mite
de Perseu, mentre que el cercle, la
cúpula de mitja taronja amb el grup
d’àngels cantors, representa el món
celestial. El pas del món terrenal al
celestial es fa mitjançant les quatre
petxines en les quals es representen
als arcàngels Miquel, Gabriel i Rafael, a més de l’Àngel de la Guarda.
Podem concloure que l’ermita té un
doble valor simbòlic: el religiós i
l’educatiu-cultural.
2.7 Rendibilitat social
Una de les principals garanties per a
la conservació del patrimoni cultural
la constitueix la funció social.
És lògic pensar que en algun moment la Corporació provincial es
plantejarà què fer amb l’ermita, per
això oferim aquesta proposta d’ús
que pose en valor tant l’edifici com
el seu contingut, seguint una de les

Som conscients que una hipotètica
aglomeració de visitants podria ser
una amenaça per a l’entorn, trencant
la pau i alterant el paisatge, per això
proposem crear un recurs cultural i
no un “producte” cultural.
Amb aquest projecte es pretén fer realitat la idea desenvolupada per Alfons Roig a mitjans dels anys setanta
del segle XX. Ell pretenia crear una
Fundació amb la finalitat de “fomentar l’estudi de l’art i la cultura en tots
els seus aspectes i de tots els pobles”.
L’aspecte fonamental seria “posar
en relació unes cultures amb altres
perquè s’enriquisquen mútuament i
contribuïsquen d’aquesta manera a
augmentar els valors de la persona
humana ...”
Alfons Roig pretenia donar a la dita
fundació tant l’ermita com la seua
col·lecció de pintura (obres de Kandisky, Manessier, Julio González,
etc.) i la seua biblioteca especialitzada en art. D’aquesta fundació havien acceptat ser patrons persones tan
significatives com Eusebi Sempere,
Matilde Salvador, Manuel Broseta,

Joaquín Maldonado Almenar, Trinidad Simó, Joan Fuster, Andreu Alfaro, Vicent Ventura, Martín Domínguez, Sanchis Guarner, Joan Gaspar,
Josep Maria Castellet, Cirici Pellicer,
Vicente Castellà, Maruja Comenge,
Rafael Cerezo, Marisa Laporta, Pablo Serrano, Juana Francés, José Luis
Aranguren, Fernández de l’Amo,
Fernández Alba, María Zambrano,
Nina Kandinsky, etc.
Aquest desig el coneixem per un
informe realitzat per Vicent Ventura datat en març de 1976. Davant la
pretensió dels nous propietaris del
convent de parcel·lar el terreny i
dedicar-lo a edificacions de caràcter
turístic, Ventura es dirigeix a amics,
deixebles i coneguts d’Alfons Roig
per demanar-los la seua col·laboració
econòmica amb la finalitat d’adquirir
els terrenys que envoltaven l’ermita i
evitar que perdera el seu caràcter, encara que no descartava la possibilitat
que l’Ajuntament de Llutxent paralitzara l’especulació del convent i el
restaurara.
En aquest informe, Vicent Ventura
descriu l’ermita com un “centre natural de trobada de personalitats de
diverses nacionalitats” per la qual
havien passat: els germans de la Comunitat de Taizé; la vídua del pintor Kandinsky; l’especialista en art
religiós pare Regamey; el president
de l’Associació de crítics d’art i director del museu de París, Jacques
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ció pictòrica havia d’estar exposada
permanentment per a gaudi dels visitants i, al costat d’ella, la seua biblioteca, ambdues accessible als usuaris:
“[…] tanto las pinturas como la
biblioteca estén en un espacio
arquitectónicamente digno, en
el término de tres años y de manera que el público interesado
tenga fácil acceso. La sala donde se expongan llevará el nombre del donante”.
Al costat d’aquestes dues col·leccions s’ubicaria també l’arxiu de
l’ermita, que inclou el de la família
Rius-Monfort (els antics administradors de l’ermita), i l’arxiu personal
d’Alfons Roig. L’ermita es podria
convertir en un centre cultural amb
la denominació “Ermita de Llutxent-Casa Museu Alfons Roig”.
Plànol planta baixa ermita (Ximo Sanchis, 1981)

Lassaigne; el pintor Manessier, qui
havia donat uns vitralls a l’ermita,
etc. Segueix enumerant personalitats de l’estat espanyol i continua
amb valencians: Matilde Salvador,
Ramos Armero, Eusebi Sempere,
Andreu Alfaro, Joan Fuster, Trinidad
Simó, Vicent Ventura, Boix, Heras
i Armengol, Equip Realitat i Equip
Crònica, etc.
D’aquest informe es desprén que Alfons Roig pretenia crear una Fundació que albergara tant la seua pinacoteca com la seua biblioteca (ambdues
van ser posteriorment donades a la
Diputació de València el juliol de
1985 en agraïment a la restauració de
l’ermita). La nostra proposta és dur
a terme la idea del pare Roig i que
ambdues col·leccions s’ubiquen en
el futur a l’ermita. D’aquesta manera no només compliríem amb el seu
projecte de crear un espai cultural
sinó que, a més, faríem realitat la
seua disposició testamentària, en la
qual va instituir que la seua col·lec-

Plànol planta alta ermita (Ximo Sanchis, 1981)
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Josep Monter, en un article publicat
al suplement cultural del diari Levante, el divendres 5 de gener de 2001,
acabava amb aquestes paraules:

cils de trobar enlloc”, a més d’un espai d’experiència religiosa: “la llum
de l’hivern torna espirituals totes les
coses de Llutxent”.

“A més de la biblioteca, l’Alfons també va fer donació de la
seua pinacoteca, que dorm (ben
custodiada) als magatzems de
la Diputació: contra el seu desig testamentari, que demanava
posar a l’abast del públic conjuntament els llibres i les obres
d’art. Potser algun dia…”
Aquest és el nostre desig, posar en
valor l’ermita de Llutxent i convertir-la en la Casa-Museu d’Alfons
Roig. I que en ella es diposite tot el
patrimoni bibliogràfic i documental
que un dia va formar part d’ella, però
també la col·lecció pictòrica d’Alfons Roig.
Seguint amb aquesta proposta es
podrien establir dues zones. La primera ocuparia tota la planta baixa,
establint un recorregut per la capella
i continuant per la part de l’habitatge, en la qual es recrearia l’habitació
d’Alfons Roig, amb la seua taula de
treball; l’antiga escola, amb mobiliari d’època i els cartells de lectura que
es conserven; la cuina amb taulellets
del segle XVIII i el pati amb les seues dependències, algunes de les
quals conserven estris quotidians de
l’ermita. A la dreta del pati hi ha una
gran construcció que en el seu dia va
ser almàssera i que bé podria habilitar-se com a sala per a exposicions,
conferències, tallers, etc, realitzant
les millores necessàries.
A la planta alta, les dues sales més
grans es destinarien una a sala d’exposició permanent i l’altra a sala
d’investigadors, a més de la de treball dels tècnics (conservador i arxiver-bibliotecari). El passadís que
envolta la capella per la zona nord es
podria utilitzar com a dipòsit per ubicar la biblioteca i els diferents fons
documentals.

NOTES.-

Interior de l’ermita (R. Mascarell, 2017)

Pel que fa a la dependència administrativa d’aquest centre cultural,
considerem que seria una càrrega insostenible per al municipi, tenint en
compte la despesa de personal (dos
tècnics i personal de seguretat) i el de
manteniment; per tant hauria de ser
la Diputació (ajuntament d’ajuntaments) qui ho assumira i ho considerara com un exemple de descentralització cultural. Un centre que tindria
un important impacte econòmic en el
poble i en els del seu entorn.
Conclusions
Després de la valoració realitzada
podem concloure que l’ermita de
Llutxent té un important valor arquitectònic, artístic i simbòlic, amb una
gran coherència tipològica, íntimament integrada en l’entorn i amb una
singularitat excepcional. Però, sobretot, té la possibilitat d’esdevenir un
centre cultural. Un lloc de trobada
sense perdre la seua identitat, la seua
tranquil·litat, la seua pau i el seu silenci.

1. REIG FERRER, Ana Mª: «L’ermita de Llutxent i els seu patrimoni cultural», en Almaig:
estudis i documents, nº 32 (2016), p. 74-83.
2. SUCÍAS APARICIO, Pedro, (ca. 1876), Templos a la Santisima Virgen en el Reino de Valencia: Estudio de todas las Iglesias Parroquiales
Conventos Santuarios y Ermitas que están bajo
el titulo de la Santísima Virgen en el Reyno de
Valencia, mss., Llutxent (tomo II, p. 54-59), p.
58-59.
3. LLORENTE OLIVARES, Teodoro (1980),
España, sus monumentos y artes, su naturaleza
e historia: Valencia. Valencia, Albatros ediciones, p. 795.
4. SARTHOU CARRERES, Carlos y MARTÍNEZ ALOY, José (ca. 1920), “Provincia de
Valencia”, en Geografía general del Reino de
Valencia, Barcelona, Alberto Martín, [19201927], pp. 55-56.
5. REIG FERRER, Ana Mª: «L’escola de l’ermita de Llutxent: el projecte d’un il•lustrat», en
Almaig: estudis i documents, nº 31 (2015), p.
127-133.
6. REIG FERRER, A. Mª, CHILET LLÁCER,
B. i CERDÀ i BALLESTER, J.: «L’ermita de la
Mare de Déu de la Consolació de LLutxent: història d’una fundació», en Almaig: estudis estudis
i documents, nº 28 (2012)
7. COMES, Vicent (2008), “El contexto histórico de Alfons Roig”, en Alfons Roig 1903-1987:
una vida dedicada a l’art, València, MuVIM,
p.25-65.
8. PÉREZ GUILLÉN, Inocencio Vicente (1991),
La pintura cerámica valenciana del siglo XVIII:
barroco, rococó y academicismo clasista. Valencia, Edicions Alfons el Magnànim. I
9. PÉREZ GUILLÉN, Inocencio Vicente: “Del
barroco calderoniano a la sacralización rococó:
Perseo y Ándromeda”, En Goya. Revista de Arte,
nº 187-188 (1985), p. 90-96.
10. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Francisca
(2002), El patrimonio cultural: la memoria recuperada, Gijón, Trea, p. 385.
11. Biblioteca MuVIM. Arxiu Alfons Roig, C.
5/17
12. Biblioteca MuVIM. Arxiu Alfons Roig, C.
3/40. Acta de donació (12-07-1985)
13. Citado por XIMO GARCÍA-ROCA (2008)
“Alfons Roig, resistència i submissió”, en Alfons
Roig, 1903-1987: Una vida dedicada a l’art, València, MuVIM, p.145.

L’ermita de Llutxent, tal com deia el
mateix Alfons Roig, és “un refugi de
pau, silenci i aïllament, valors difí-
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La desigualtat d’ingressos a
Castelló de Rugat des de la guerra
de Successió fins a la Revolució
liberal (1711-1839)
Mònica Gracia Boscà - David Mahiques Alberola

E

l present treball és un estudi sobre la desigualtat de
rendes a Castelló de Rugat,
mesurada amb el coeficient de Gini
i utilitzant com a eina d’estudi els
repartiments de l’impost de Quarter
d’Hivern (1711-1715) i de l’Equivalent des de 1718 fins a 1839. La
documentació utilitzada es troba
dins de l’Arxiu Municipal de Castelló de Rugat, no s’ha trobat cap
repartiment dels esmentats impostos en cap altre arxiu. Aquest arxiu
presenta una documentació històrica que comença amb un repartiment
de l’impost de Quarter d’Hivern de
l’any 1711, no trobant-se cap documentació més antiga, i continua
amb una abundant documentació de
distint caire dels segle XVIII i XIX
que malgrat que no està completa,
si es compara amb altres arxius municipals de pobles similars, és una
autèntica joia per a qualsevol historiador. La sèrie històrica dels esmentats impostos té abundants llacunes i, especialment, des de 1746
fins a 1772 no s’ha conservat cap
repartiment de l’Equivalent. Tanmateix, des de 1711 fins a 1728 estan
quasi tots els repartiments i a partir
de l’any 1794 fins al 1839 la sèrie es
conserva pràcticament tota. El quadre-resum que hi ha al final del treball reflecteix el treball de camp que
s’ha fet i els càlculs que s’han tret
i és fonamental veure’l amb deteniment per entendre les conclusions a
què hem arribat.

El present treball el dividirem en
quatre parts ben definides: la primera és la descripció de la informació
del quadre; la segona serà explicar
l’elaboració dels repartiments i la informació que es trau d’ells; la tercer
intentarà respondre a la pregunta si
els repartiments dels esmentats impostos són una eina útil per a estudiar
la desigualtat de renda i confeccionar
el coeficient de Gini. La quarta serà
una reflexió sobre la desigualtat de la
societat castellonenca en la darrera
recta final de l’Antic Règim a partit
d’aquest coeficient.
La desigualtat de rendes mesurada
pel coeficient de Gini
La primera columna del quadre és la
quota anual. Aquesta quantitat és la
quota que la Intendència atribuïa a
cada municipi: els dos primers corresponen al Quarter d’Hivern i els
altres són l’Equivalent. La quantitat
corresponent als primers anys són
força elevades i especialment la de
1715 corresponent al primer any de
l’equivalent, és especialment onerosa. A aquestes quantitats cal afegir
les que encara es cobraven de l’època foral que no van desaparèixer inicialment. Tot plegat va provocar una
pressió fiscal que ofegava la població i que va desembocar en protestes
fiscals. Això va provocar que l’administració reial disminuïra la quantitat
que havia fixat per al regne de Valencia i a partir de 1718 serà l’Intendent

qui fixarà la quantitat a pagar en cada
governació i en cada poble.1 El nou
intendent, Luis Antonio de Mergelina, va fixar una quantitat molt menor
(663 lliures) que va continuar disminuint el 1722 i posteriorment. Després d’aquest any tot el segle XVIII
estarà per sota de 500 lliures, menys
l’any 1783 que degut al suport de la
monarquia espanyola a la guerra de
la independència de les colònies angleses en Amèrica, el cupo va ascendir a 620 lliures. Aquest fet reflecteix, tal com indica Ricardo Franch
Benavent, “el anquilosamiento experimentado por las estructuras de
la hacienda del Antiguo Régimen”2
o com indica per a Catalunya Agustí
Alcoberro.3
La següent columna és el nombre de
veïns, els quals han estat calculats a
partir de la suma dels veïns que apareixen als repartiments. L’any 1715
hi havia 125 veïns i això cridava
l’atenció amb el fet que l’any 1718
aquesta quantitat baixarà a 94. L’explicació està en què junt al repartiment de l’equivalent es feia un altre
repartiment de veïns que contribuïen
per despeses extraordinàries, però no
contribuïen per l’equivalent i així es
diu expressament. Els veïns que estaven en el repartiment de l’equivalent no constaven al repartiment per
despeses extraordinàries. En aquest
darrer apareixien veïns que semblen
més pobres per la quantitat que paguen, tanmateix junt a aquests també

54 - ALMAIG, ESTUDIS I DOCUMENTS 2017

La desigualtat d’ingressos a Castelló de Rugat des de la guerra de Successió fins a la Revolució liberal (1711-1839)

hi ha sempre 2 ó 3 veïns més rics.
Nosaltres hem considerat que aquest
veïns contribuïen amb el mateix criteri que els que pagaven l’equivalent.
Així tots els anys que apareix una
suma en el número de veïns, la primera xifra correspon a l’equivalent i
la segona a despeses extraordinàries.
Aquesta pràctica ha desaparegut ja al
repartiment de 1772 i tots els veïns
contribueixen a l’equivalent. L’increment del nombre de veïns és clar a
la segona meitat del segle XVIII i
continuarà durant el segle XIX.
Les tres columnes següents estan relacionades, la primera és la renda estimada del poble a partir de la suma
de la renda que correspon a veïns i
a forasters (terratinents) amb propietats al terme municipal que són les
altres dues columnes. Aquesta renda
s’ha calculat a partir del que pagaven
els veïns i forasters calculant-ho amb
els criteris que indica el repartiment.
Serà, tanmateix, a partir de 1794 on
l’acta municipal que encapçala cada
repartiment indica expressament la
renda total del poble, tant de veïns
com de forasters, i aquesta és la que
utilitzen després d’aquest any. Tot
açò serà explicat millor quan expliquem l’elaboració dels repartiments.
Les dues columnes següents són
el càlcul del coeficient de Gini que
hem fet nosaltres a partir del laboriós buidatge de cada repartiment. La
primera columna és el coeficient de
Gini a partir de la renda de cada veí.
Aquest coeficient, evidentment, inclou sols els veïns de Castelló i només es mesura la renda que tenen al
terme municipal. Està clar que alguns
d’ells tenien propietats fora del terme
municipal, però el gros de la seua renda estava dins d’aquest i sols aquells
més rics pot ser tenien alguna propietat important fora, però aquests també
es reflecteixen com a veïns amb una
considerable propietat dins del terme,
d’on provenia la immensa majoria
de la seua renda. Tot açò ho direm i
ho explicarem millor més endavant,

per afirmar que el coeficient de Gini,
com l’hem calculat, mesura la immensa majoria de la propietat del veïns de Castelló. El senyor feudal de
Castelló, el duc de Gandia, tenia una
renda considerable que en la primera columna no hem considerat per no
ser veí de Castelló, però que atés que
s’emportava gran part de la renda del
poble, hem fet un altre coeficient de
Gini incloent al Marqués, per veure la
diferència. Açò es fa a partir de 1772,
ja que abans la noblesa era exempta del pagament de l’equivalent per
la seua condició de braç privilegiat,
tanmateix, el reformisme il·lustrat de
Carles III farà que els nobles tributen
a partir de la segona meitat del set-

cents. Aquest element és el central
del nostre treball i ens detindrem millor en aquest aspecte més endavant.
Hem calculat el coeficient de Gini
dels anys corresponents a tots i cadascun dels repartiments que hi ha
fins el 1728 i després hem agafant
unes mostres segons la documentació
existent amb intervals aproximats de
10 anys. A partir de 1835 hem tornat
a calcular-ho en tots els repartiments
que hi havia per dues raons; primera,
eren els darrers repartiments fins la
desaparició de l’equivalent en 1845
i segona, aquesta darrera dècada és
quan definitivament té èxit la revolució liberal i volíem veure com afecta
al coeficient de Gini la desaparició
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de la renda feudal. Només queda un
darrer aspecte a explicar que és com
hem agrupat la població per calcular
el coeficient de Gini. La nostra intenció era agrupar la població en grups
de 10 en 10 lliures de renda. El que
fèiem era convertir la renda de lliures a diners4 i atés que una lliura són
2400 diners, finalment hem fet grups
de veïns de 2000 en 2000 lliures de
renda. En 1801 la quota a pagar no
ve en lliures sinó en rals de velló i
en 1829 també ve donada en rals de
velló la renda de cada veí.5 Nosaltres, seguint a Manuel Poy i Comes6
el qual diu que a Valencia una lliura
equival a 15 rals i 2 maravedís i això
significa que una lliura són 512 rals i
10 lliures són 5120 rals, hem convertit els 2000 diners en maravedís que
són 4266 maravedís. Per això, per
calcular el coeficient de Gini a partir
de l’any 1835 hem fet grup de població de 4266 maravedís.
Els repartiments anuals dels impostos reials.
La fiscalitat reial no sols es modifica
amb la nova dinastia que regna a Espanya després de la Guerra de Successió, sinó que també es fa regular
i permanent, (anual). El primer nou
impost que s’introdueix és el quarter
d’hivern i després vindrà l’equivalent que perdurarà fins l’any 1845.
El quarter d’hivern era un impost que
s’havia de fer “... sobre cada vezino
con equidad, y proporcion, para que
aplicandose su producto à la subsistència de las Tropas, no quede otra
carga al pausano, que la de dar el
simple cubierto al Oficial, ò Soldado que se le repartiere de Aloxamiento...”, és a dir, que aquest impost
servia per mantenir les tropes però
no eximia al veí de donar de menjar
a l’oficial o soldat que se li indicarà. Aquest impost era un pagament
per mes que havia de fer cada veí i
s’aplicava durant els mesos que indicava l’ordre. El primer repartiment
d’aquest impost en Castelló de Ru-

gat que ens ha arribat és per a cinc
mesos: novembre i desembre de
1711 i gener, febrer i març de 1712.
El següent repartiment d’aquest impost que es justifica “... para reduir
a los rebeldes de Barcelona ...” inclou també cinc mesos: novembre
i desembre de 1713 i gener, febrer
i març de 1714. L’ordre indicava el
que havia de pagar-se per veí, però
els pobles aplicaven un criteri propi
en funció del costum, però, també
dels grups dominants en la localitat.
Així el primer en Castelló de Rugat
en el seu encapçalament diu clarament com s’ha de fer:
Repartiment de quartel de sinc mesos del Any 1711 en 1712 1ue es per
cada mes 8 sous de perçonal y 6 sous
4 diners per sent= Sent Jurats= Gesinto Ordiñana, Miquel Sebastiá, y
Juan Capsir menor
Hi havia una part fixa per cada veí
i un altra en proporció a la seu renda que era un percentatge d’aquesta.
Evidentment, això de repartir-ho amb
equitat i proporció no es complia totalment però sí que hi havia una part
que era proporcional. No cal ser massa espavilat per adonar-se que si es
feia com una part fixa per veí, els qui
eixien beneficiats eren els més rics,
recaient la major part de la càrrega
fiscal sobre els veïns més pobres,
però si es feia com proporcionalment,
era al contrari. Ens sembla que possiblement va hi haver un acord entre
uns i altres, però, evidentment els
més rics eixen afavorits, pagaven una
quantitat fiscal menor si es compara
la renda d’uns i altres. Però com que
hi ha una part proporcional sí que es
pot calcular la renda de cada veí que
és el que ens interessa per l’objectiu
del nostre treball. El següent repartiment no indica amb quin criteri es
fa, ni tampoc el primer equivalent de
1715 que realment funcionava com
un quarter d’hivern. Nosaltres per
a tots dos, hem aplicat el criteri del
primer repartiment per tal de calcular
la renda.

En el repartiment de 1715 apareixen
per primera vegada, els terratinents
que són els forasters amb propietats
al terme municipal de Castelló i s’assenyala de quin poble són cadascun
d’aquests. A partir d’ara i en tots els
repartiments posteriors de l’equivalent apareixen sempre els forasters.
L’equivalent és el nou impost de la
monarquia borbònica que s’aplicarà en el Regne de Valencia. El següent repartiment que es conserva a
l’AHMCR7 és de 1718 i es pròpiament dit de l’equivalent i és el nom
que es mantindrà fins la seua desaparició. En primer lloc estan les instruccions que indiquen com s’ha de
confeccionar el repartiment i tenen
15 capítols i en segon lloc va l’ordre
de l’intendent que indica la quantitat
que ha de pagar cada poble, en este
cas a Castelló de Rugat li corresponent 663 lliures. Aquestes instruccions són summament importants, atés
que van a marcar la pauta a seguir
en molts anys. En tercer lloc ve el
llistat de veïns primer i després de
forasters amb la quantitat que han
de pagar. Aquesta vegada torna a dir
com s’ha calculat la part que paga
cada veí.
Memòria del Repartiment del Equivalent de Alcabales, Cientos, y Millons de este Any 1718 a 1 lliura 16
sous per perçonal, y 1 lliura 7 sous
per Sent
És a dir, tornem a tindre una part
fixa i un altra proporcional a la renda
igual que l’any 1711, això ens dóna
la possibilitat de calcular la renda de
cada veí. També es interesant aquest
repartiment perquè diu com s’ha calculat la quantitat que paga cada foraster. I diu el següent: Terratinents
a raho de huit per sent de la Renda,
pera este any 1718. És a dir, els forasters si que pagaven una part proporcional a la seua renda en el terme
municipal de Castelló i açò cal dir
que és coincident amb el que diu el
capítol 3 de les Instruccions.
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Taula I.- Criteris per calcular l’impost de l’equivalent (veïns i forasters)
ANYS

1711-17122

VEÏNS
PERSONAL

PERCENTUAL

TERRATINENTS
1

8 sous

6 sous 4 diners

------------------

3

1 ll. 16 sous

1 ll. 7 sous

8 %4

1719

1 ll. 16 sous

1 ll. 7 sous

8%

1722

1 ll. 4 sous

17 sous

12 %

1718

es va fer prenent com a base aquest
i això ens permet calcular el percentatge que s’aplica. Aquest percentatge l’hem tret a partir d’una mostra
de distints veïns i considerem que
estava en el 5’81 %. Aquest mateix
percentatge és el que hem aplicat al
repartiment de 1772 per calcular la
renda de cada veí i foraster (terratinent).

La darrera innovació important en la
confecció dels repartiments la tro1724
1 ll. 2 sous
14 sous
12 %
bem en la darrera dècada del segle
XVIII i és l’obligació de posar en el
repartiment la renda de cada veí i al
La taula
I es troba
a la repartiments
pàgina 6.
S’han
conservat
quatre
es diu que els repartiments s’han de
costat el que paga per l’equivalent.
(1719, 1722, 1723 i 1724) on s’indifer “...entre sus Vezinos domiciliado,
Aquesta mesura és molt important
ca en tots ells com s’ha fet. Tot açò
hacendados, y habitantes, Dueños
ja que dóna una major transparència
Taula II.- Repartidors de l’equivalent i renda personalT (1728-1839)
ho podem observar en la taula I.
Territoriales, y Terratenientes, liquifiscal i més, si tenim en compte que
ANY
REPARTIDORS EQUIVALENT
RENDA
dando las utilidades, que
por sus renaquests repartiments eren públics.
El 1728
següent repartiment
és el de 1728 i
tas, haciendas, industria,
comercio,
Aquest canvi que es mantindrà semJosep Barranca
13 lliures
18 sous y6 diners
aquest no ens indica com s’ha elaboganancias, corresponda a cada uno;
pre, també ens ajuda a nosaltres en
Boix
34 lliures un
3 sous
10 diners
rat, però, eraJosep
evident
que hi havia una
de forma, que haciéndose
fondo
el nostre treball perquè dóna direcpart
fixa o personal
i altra percentual
de todos estos productos,
tament el que busquem, la renda de
1738
Juan Capsir
22 lliuresse
18cargue
sous 7 diners
de la renda. Nosaltres per resoldre el
a cada uno lo que le quepa sueldo a
cada veí, i ens estalvia de fer càlculs.
Tomas Ordiñana
5 lliures 19 sous 4 diners
problema, hem relacionat el cupo
libra, con total exactitud y justificade 1746
1724 amb
el que
es paga,de
tant
per
ción, que ninguno queda
gravado,
Josep
Ordiñana
Josep
18 lliures
10 ni
sous Sols queda un darrer aspecte a copart personal com percentual i, com
perjudicado, sino que todo se egecumentar, el percentatge que es paga
Felix Chafer
61 lliura 8 sous 7 diners
que sabem el cupo de 1728, hem fet
te en la justa proporción, igualdad y
de la renda en 1783 és del 5’81 % i
Lorente
250 és
lliures
17 sous en 1795 és encara inferior, sols un
la desauna1772
regla deVicente
tres. Sabem
que això no
exactitud,…”9. El segon
parició de l’exempció
fiscal7 del
és fiable al D.
100%,
peròCortes
considerem
poc més del 3 %, mentre que fins
Antonio
46 lliures
sousse7 diners
nyors feudals, com ja s’haurà donat
que es bastant aproximat. I el mateix
la meitat del segle el percentatge
Chafer
menor
54 lliuresque
17 sous
compte el lector espavilat,
es diu3 diners
hem fet per Felix
al altres
dos repartiments
era major. Aquest fet no l’hem de
clarament en la instrucció
dels anys 1738
i 1746.
relacionar amb la disminució de la
Vicente
Chafer menor
151 lliurade
111773
sous i8 diners
que com podem observar a Castelló
pressió fiscal, sinó més bé al amb la
1783
Felix
Chafer
468
lliures
6 sous
ja estava en 1772.
Açò
és molt
im-7 diners
A continuació
hi ha
un buit documenfossilització de l’impost que veiem
portant, no hem d’oblidar
que
no patal i tornemSebastian
a trobar un
altre repartii, a més a més, amb l’augment de
Carbonell
46 lliures
6 sous
7 diners
gar impostos era un dels principals
ment en 1772. Aquest repartiment ha
la renda i el nombre de veïns que
1795
Labradores
Felix Chafer
522 lliures 11 sous
signes dels privilegis feudals i noexperimentat dos canvis importants
experimenten els pobles gracies a la
Sebastian
Carbonell
67
lliures
8
soud
biliaris, i ara el reformisme il·lustrat
que podem relacionar amb el reforfase de creixement econòmic que és
estava
atacant-los,
tot
un
signe
dels
misme il·lustrat.
El
primer
és
la
desGanado
Bernardo Pocovi
26 lliures 10 sous clara en la segona meitat del segle. I
nous temps que venien. Està clar que
aparició de la part fixa, es cobrava un
encara podríem afinar més, si el perMiguel
lliures 10 el
sous centatge de 1783 és major, caldria
a partir d’ara serà un 15
percentatge
percentatge sobre la renda que
és elBoronat
que es paga de la renda com hem dit
mateix tant per a veïns com per a forelacionar-ho.
abans, però, la pregunta és quin perrasters. Aquest canvi ja és percepti1 en les instruccions de 1755 on es
es pagava. L’any 1782 es va
ble
La validesa dels repartiments per
Son els forasters i sempre és una part percentualcentatge
de la renda.
2
Aquesta
quantitat
és
per
mes.
fer un nou Llibre-Padró de Rendes
diu
que
els
repartiments
s’han
de
fer
mesurar la desigualtat de rendes.
3
A partirtoda
d’araigualdad,
esta quantitat
es anual.
en
Castelló
de
Rugat
aprofitant
la
“...con
y
justificación,
4
Això vol dir que per cada 100 sous de renda en pagaven 8 i sempre serà igual.
instrucció de gener d’aquest any que
segun las haciendas y utilidades
Aquest aspecte és importantíssim per
deia com s’havien d’elaborar. Aquest
de cada vezino (...) procurando la
tal de poder justificar el nostre treLlibre-Padró afortunadament no ha
mayor igualdad y equidad...”8. Tanball. Evidentment, considerem que
mateix, serà la instrucció de 1773 i
desaparegut i es troba a l’AHMCR El
sí, malgrat que som conscients que hi
segurament alguna anterior, en la que
repartiment de l’equivalent de 1783
hauria ocultacions i intents d’amagar

1723

1 ll. 2 sous

13 s. 6 diners

12 %
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el més possible, i així es posa de manifest en les instruccions.
Siga dita la veritat, l’administració
reial des del principi volia que tant el
quarter d’hivern com posteriorment
l’equivalent, siguen uns imposts directes a la renda. El qual queda molt
clar en la ordre del primer repartiment de quarter d’hivern, on diu que
“... encargamos, y mandamos a los
Justicias, executen el referido repartimiento à proporcion de los averes
de cada vezino, cargando à los ricos
como ricos, à los medianos como medianos, y a los pobres como tales: y
con declaraciones, que cada uno ha
de pagar solo en el Lugar donde viviere, y no en otra parte, aunque tanga
hazienda fuera de su vezindario; y
no será ninguno exempto de pagar,
excepto nuevas órdenes de su Mag.
Están eximidos, que son los Estanqueros del Tabaco, los Estanqueros
de la Sal, y los Franceses...” El següent repartiment del mateix impost
torna a caminar per la mateixa senda
en dir que, com s’ha comprovat que
els primers repartiments no s’han fet
de forma proporcionada i afavorien
les a uns en perjudici d’altres, per
això ordena als justícies que 8 dies
després de la publicació de l’ordre
per cobrar el quarter d’hivern envien
llistes dels veïns signades per ells.
Les instruccions de 1718 són importants per ser les que marcaran les
pautes que els intendents volen que
se segueisquen per la confecció dels
repartiments de l’equivalent en molt
de temps. El punt 2 d’aquestes indica
que el repartiment “... se ha de hacer
según la posibilidad de cada vezino o
conforme a la utilidades que saquen
de sus haziendas, tratos, comercios o grangerias que tuvieren...” I
igualment per als terratinents que
se’ls gravarà al 8 %. També intenta
evitar la fugida de veïns per no pagar
l’equivalent i així obliga que aquells
que han abandonat el poble després
de gener de 1716 sols per no pagar
l’equivalent tornen als seus pobles i

el canvi de poble ha de ser molt justificat y “... que representandolo en
esta superintendència se le dara la
licencia correspondiente lo que no
ha de poder executar sin ella.” Els
pobles ho complien? Això és un altra
qüestió. En el cas de Castelló hem
observat que fins la meitat del segle
XVIII no es complia correctament, hi
havia sempre una part fixa o personal
que pagava cada veí independent de
la seua renda, malgrat haver una part
de l’impost que sí que era proporcional i això ens ha permés calcular la
renda de cada veí. És a dir, que es
complia a mitges. També es cert que
hi haurà una constància en aquest
aspecte per part dels Intendents que
farà que en 1772 i segurament abans,
finalment es practique la proporcionalitat en l’impost. No cal dir-ho, una
part fixa significa que els veïns més
rics paguen menys en comparació als
mitjans i menuts.
Qui estava exempt de l’impost? L’esmentada instrucció en el punt 7 ho
diu clarament, sols “...se ha exceptuar al estado eclesiástico y, todas
las demás personas de cualquier
calidad que sean, han de contribuir
en el, según su posibilidad.” Ara bé,
hi havia disposicions anteriors que
deien que tot el que obtingueren per
comerç, tractes o negociacions devia
pagar igual que tots. L’administració
reial volia que pagaren i així es va
contemplar en el concordat de 1737
fent extensible aquesta obligació a tot
els que havien adquirit des de principis del regnat de Felip V.10 Però, al
final per la complexitat i la resistència eclesiàstica, no es va poder aplicar, quedaren exemptes les propietats
eclesiàstiques, tant particulars com de
comunitats religioses, sempre que no
foren fruit de tractes i hagueren pagat
els drets d’amortització, “...aunque
sean adquiridos posteriormente al
concordato efectuado en 26 de Setiembre de 1737...”, tal com diu el punt
3 de l’ordre per fer el repartiment de
l’any 1746. És clar, l’església, tant
el clergat, com a particulars, com

les comunitats religioses o esglésies
(parròquies o cabildos eclesiàstics),
no pagaven l’equivalent. És difícil
posar-li l’esquellot fiscal a l’església.
Tanmateix pareix que a la darreria del
segle XVIII l’església, mans mortes,
comença a pagar l’Equivalent per
les propietats adquirides després de
gener de 1743 i així ho diu expressament el punt X de les instruccions de
gener de 1782 i ho torna a repetir en
la Reial Ordre per fer el repartiments
de 1789. És a dir, tard però pareix ser
que al final s’aconsegueix. No sabem
el compliment que tindria aquesta
instrucció, però el cert és que al repartiment de 1795 de Castelló ja apareixen les mans mortes amb una renda
de 4 lliures i 10 sous. Posteriorment,
vint-i-tres anys després, en el repartiment de 1818 hem pogut comprovar
que el cabildo eclesiàstic apareix en
el repartiment de l’equivalent amb
una renda de 1200 lliures. Aquesta és
molt elevada i pensem que això vol
dir que era el que obtenia l’església
no sols per les propietats sinó també
pel delme eclesiàstic. Només va pagar aquest any i això era un fet extraordinari que caldria relacionar-ho
com ja hem dit amb la necessitats de
fer front a les despeses per la guerra
en Amèrica, però esta vegada contra
els desitjos independentistes de les
colònies espanyoles. Els arrendataris
del delme eclesiàstic sí que pagaven
per l’equivalent especialment a partir
de la darreria del segle XVIII, i pot
ser que abans també, però si eren veïns del poble no ho especificava.
I què passa amb la noblesa? Aquesta
en principi atenent a les instruccions
de 1718 havia de pagar l’equivalent.
Però, en les instruccions de 1731 per
confecció del llibre padró, es deixa
fora del padró als senyors feudals
perquè s’inclouran al padró de la capital que és on resideixen. La veritat,
si no estan al llibre padró no paguen.
Açò no sols irritava als pobles on
eren senyors feudals pel fet de ser
un privilegi, també irritava perquè
el senyor feudal, que treia una renda
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Castelló de Rugat

elevada per tots els drets senyorials,
no pagava per ella i la quantitat que
ell no paga, l’han de pagar els veïns
del poble. Els pobles volen que el
senyor feudal pague com passa per
exemple, a Bèlgida i als dominis del
Marquès d’Albaida.11 Què passa a
Castelló? Doncs que la noblesa no
paga i no s’inclou en repartiment de
l’equivalent i això ho serà segur en
Castelló de Rugat fins mitjans del
segle XVIII. Tanmateix, al repartiment de 1772 se la pot veure dins del
repartiment, encara que pagant un
percentatge un poc inferior a la resta
dels veïns com es veu clarament en
el repartiment de 1783 que hem pogut contrastar amb el llibre padró de
l’any anterior.12 Recordem que la instrucció de 1773 com hem vist abans,
diu clarament que el els senyors feudals han de pagar. Dit amb altres paraules, que va costar però al final i
molt abans de la revolució liberal la
noblesa, almenys al Regne de Valencia, pagava per l’Equivalent. La monarquia amb el despotisme il·lustrat
va aconseguir posar-li l’esquellot fiscal a la noblesa com ho buscava des
de després de la Guerra de Successió,
el qual com hem vist, no ho va aconseguir plenament amb l’església.
El veïns pobres havien de pagar també, però si ho eren no podien pagar.
Les instruccions diuen que han de
pagar moderadament. Tal vegada
per eixa raó hem vist alguns repartiments on determinats veïns, no mas-

sa, pagaven la part fixa sols o menys,
aquestes serien els veïns pobres i
hem calculat la renda d’una manera
aproximada.
Els estancs del Tabac i la Sal també
estan exempts, almenys en el quarter d’hivern, encara que després en
l’equivalent pareix que desapareix i
de fet en les instruccions de 1718 no
es diu res al respecte.
Finalment, sols queda un aspecte important per valorar la validesa dels repartiments i és el referent a les persones que els elaboraven. Aquest era un
aspecte important i les instruccions li
fèiem un esment especial i deixaven
entreveure que hi hauria tractes de favor. Primer veurem el que deien les
instruccions i segon el que es reflecteix en les actes dels repartiments. La
primera instrucció de 1718 diu que
els ajuntaments i justícies “... han de
nombrar dos persones o más, que no
sean de los que componen el ayuntamiento, por repartidores del referido
equivalente que han de ser de las
más inteligentes y de toda integridad
y justificación...” i l’ajuntament pot
nomenar un o dos comissaris que junt
als justícies els ajuden a fer el repartiment. La instrucció núm. 6 torna a dir
que s’han de fer el repartiments amb
equitat i no permetre que les persones
que formen el govern o altres isquen
beneficiades. Si anem a l’any 1782 en
les instruccions per fer el repartiment
de l’Equivalent es torna a constatar

que aquest “... no se practican con la
igualdad y legalidad que corresponde por varias justicias de este Reyno,
de los que resultan diferentes Recursos ...”. La instrucció IV diu que els
justícies han de nomenar “... Repartidores de todas les clases, y Gremios,
que hubiese en el pueblo ...”. És més,
la Reial Ordre de 1789 en el punt 10
manifesta una pràctica que consistia a
valorar les propietats i utilitats personals per baix mentre que “... regulan
el haber de los Trabajadores por el
jornal que efectivamente ganan, lo
que hace que esta clase de gente menesterosa le sea más pesada la contribución…”. És a dir, disminueixen
el valor de les terres, beneficien als
propietaris i perjudiquen als jornalers al computar tots el salaris sense
les rebaixes corresponents. I per això
acaba dient que “... el trato del jornal ha de ser muy moderado, según
lo que se hallen baxas la tierras, y
regulación de las demás utilidades,
para que de esta suerte no se grave
a los jornaleros con más contribución de la que puedan sobrellevar sus
fuerzas, debiéndoles procurar todo el
alivio posible:” Més clar, impossible.
I com hem dit abans, ara cal veure
com es reflecteixen les instruccions
en el repartiment de Castelló de Rugat. Açò en gran part ha estat contestat al llarg de l’article, tanmateix,
cal veure un aspecte relacionat amb
tot el que portem dit que el formulem amb una pregunta: Quines per-
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aquesta realitat no hem d’oblidar la
forma d’herència pròpia del sistema
foral valencià, on el patrimoni de la
dona sempre és de la dona, fins i tot
després de casar-se i, molt important,
l’herència es fa a parts iguals entre
els fills i això dona lloc a subdivisions de la propietat. Tanmateix açò no
és incompatible amb l’existència de
llauradors rics que destaquen notablement de la gran massa de la població, per exemple, en l’any 1795,
10 veïns sobre un total de 237 controlen el 29,36 % de la renda de tots
els veïns de Castelló originada dins
del terme municipal.
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Gràfic 1.- Coeficient de Gini incloent i sense incloure la renda del marqués.
Posar la gràfica en la pàgina 13

Tot el que portem dit, i sense ignorar que possiblement hi hauria algun
frau, és evident que tant per seguir
un criteri de proporcionalitat encara
que parcialment al principi, com per
la varietat de persones que configuraven els repartidors i la pressió de
l’administració dels Intendents com a
manifest de la voluntat reial, aquests
repartiments són uns elements vàlids
per mesurar la desigualtat de rendes i
aplicar el coeficient de Gini. Tal com
hem dit anteriorment, sols el calculem sobre la renda que els veïns de
Castelló tenen en el seu terme municipal per tant, se’ns escapa una part
d’aquesta, però és clar que la renda de
la majoria de veïns de Castelló correspon a activitats econòmiques dins
de la seua localitat i terme municipal.
Una societat desigual?
El coeficient de Gini, com tots sabem, és una mesura de la desigualtat
de rendes o ingressos entre 0 i 1. El
zero és la igualtat màxima i el 1 és

la desigualtat màxima, evidentment,
quan més prop del 0 la igualtat serà
major i quan més prop de l’1 serà
menor. El correcte seria comparar-ho
amb altres pobles i altres espais físics
per respondre a la pregunta, però,
això és impossible. És per això que
veurem l’evolució històrica dins de
la localitat de Castelló i amb aquesta
finalitat hem elaborat el gràfic que el
lector pot veure tot seguit.
El coeficient de Gini, a primer cop
de vista, mai se situa per damunt de
0,5 el qual ve a significar que estem
davant d’una societat en que junt a
la gran propietat agrària hi ha una
xicoteta i menuda propietat agrària
o activitats econòmiques no necessàriament agràries13 que fan que la
renda total no estiga tan concentrada.
Aquesta realitat és inherent a la forma com es va fer la colonització cristiana del territori tant des de l’arriba
dels cristians en el segle XIII com
després de l’expulsió dels moriscos
des de 1609. També, per explicar

També cal destacar que el coeficient de Gini és major a final del segle XVIII que a començament del
segle. Es pot argumentar que això
també pot deure’s a què els repartiments estan més ben fets a final del
segle, però, no ens sembla que això
explique aquesta diferència. La societat valenciana i europea experimenta un creixement i expansió econòmica i poblacional evident des de
mitjans segle que continuarà tot el
segle i la guerra del francès serà el
final d’aquesta etapa d’expansió econòmica. Què volem dir amb això?
Doncs que una època d’expansió
econòmica i demogràfica es compatible amb una major concentració de
la riquesa o amb un increment de la
desigualtat de rendes. Més població,
estem en una societat agrària no cal
oblidar-ho, significa augment de la
superfície conreada, major pressió
sobre els salaris i alguns segments
de la població poden experimentar
un empobriment que farà que acaben venent part de la seua propietat
a població més acomodada o senzillament que eixe major dinamisme
econòmic acabe beneficiant principalment a aquells que abans ja tenien
una posició econòmica més sòlida.
Per tant, a major expansió econòmica correspon un coeficient de Gini
més elevat i una major desigualtat
de rendes. Per contra, si continuem
observant el gràfic des de 1818 el co-
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eficient de Gini comença a disminuir
i es situarà en la dècada dels anys
trenta del segle XIX per baix fins i
tot de començament del segle XVIII,
és a dir, la desigualtat de rendes o
ingressos s’ha reduït. La guerra dels
francesos encetarà una conjuntura de
recessió econòmica i això s’observa
clarament en la davallada de la renda total que es pot contemplar en el
quadre resum a partir de 1815. Que
vol dir açò? Doncs exactament el que
dèiem per a la segona meitat de la
centúria precedent, però, a la inversa. Una època de recessió econòmica
porta a un empobriment general de
la població i això acaba traduint-se
en una disminució generalitzada de
rendes que fa que estadísticament hi
haja una tendència a la reducció de
la desigualtat per empobriment del
conjunt de la població. Evidentment,
una cosa és el que diuen els números i altra cosa és com ho percep la
població. Es a dir, encara que més
pobres tots després de la guerra dels
francesos, realment, la població percebria la diferència de rendes i propietat d’una manera més visible i
més injusta, atés que els més pobres
i eixe proletariat que s’ha consolidat
consideraria la societat injusta, on
uns són molt rics i altres molt pobres,
malgrat l’empobriment general com
repetidament portem dit, es produeix a partir de la segona dècada del
dinou. La conclusió és clara, la societat castellonenca en les acaballes
de l’Antic Règim era una societat desigual, però, no amb una desigualtat
extrema, fent que la translació dels
grans llauradors rics a ells llauradors
més pobres o al proletariat siga més
progressiva.
Hi ha un darrer aspecte que també
hem volgut contemplar en la gràfica
com ja s’haurà adonat el lector, i és
com afecta al coeficient de Gini si
es té en compte la renda feudal. La
renda del marqués ens apareix per
primera vegada en el repartiment de
1772 i des d’ara sempre hi serà. El
repartiment de 1825 introduirà una

novetat en referir-se a la renda del
marquès i separarà entre la renda per
les finques i la renda “... por derechos
dominicales...”, mentre que abans no
separava, és a dir, ho posava tot junt.
Per exemple, el repartiment de 1783
la renda del marquès són 2284 lliures
que és coincident amb la renda que el
marquès té al Llibre Padró de 1782,
on la renda del marquès és la suma
de la renda de les seues propietats
que es detallen més el ingressos per l’

Reig dins del llibre sobre Castelló de
Rugat titulat Memòria d’un poble.14
Per tant, després del que portem dit,
cal pensar que la renda senyorial
s’emportaria una part considerable
de la renda del veïns de Castelló per
drets senyorials sobre partició de
fruit i prestacions monetàries com
de fet es reflecteix clarament quan
incloguem la renda feudal per calcular el coeficient de Gini. La següent
taula III resumeix el que es pot veure

Taula III.- Evolució coeficient de Gini sense i amb la renda senyorial (1772-1839)
Any

1772

1783

1795

1801

1810

1818

1825

1835

1838

1839

0,32

0,30

0,32

0,34

0,32

0,32

0,30

0,26

0,26

0,22

0,39

0,43

0,40

0,43

0,41

0,42

0,42

0,37

0,27

0,21

Coeficient
de

Gini

sense

la

renda
senyorial
Coeficient
de Gini amb
la

renda

senyorial
La taula III es troba
a la pàgina
15
arrendament
del drets
senyorials
que
al quadre resum i a les gràfiques al
es calcula en 2000 lliures. Tornant a
respecte del que hem dit.
1825, la renda per les propietats és el
16,92 % de la renda feudal en CasEl coeficient de Gini obtés incloent
telló mentre que els drets senyorials
la renda senyorial, tal com veiem el
són el 83,08 %. Castelló de Rugat
gràfic, al quadre resum i a aquesta
tenia una comunitat morisca consimateixa taula sempre és significatiQuadre Resum.- Evolució núm. de veïns, Renta total del poble i renda veïns/renda forasters i
derable en l’època de l’expulsió i per
vament més alt, el qual és un indicacoeficient de Gini de Castelló de Rugat (1711-1835)
tant les terres del moriscos aniran a
tiu més que una part de la renda del
parar al senyor feudal, el qual les arpoble anava a mans de la senyoria.
rendarà seguint el model emfitèutic
Si els veïns de Castelló
percebien
Coef.
CUP
Coef.en el segle XVIII i
FORA
exigint
una
partició
en
espècies
i
més
al
senyor
feudal
ANY
VEÏNS
(lliures
GINI
O
GINI
STER
) les VEÏNSclarament
Marqués
favorable al senyor feudal que
en
el
XIX,
com
un paràS
condicions
tenien les terres que2.029 sit
a uns drets estranys
1711
800que 142
ll. que en base
0,2916429
pesosde cristians vells abans11 s. i antics es quedava
77
havien estat
amb part impor5
de l’expulsió. Això, però, tampoc li
tant del producte del seu treball, no
1713
880
125
2.340 ll.
0,287068
6
serà fàcilpesos
de fer
al senyor feudal per-14 s. anaven gens errats. Aquesta caractequè els pobladors cristians que van a5 d. rística seria pròpia dels pobles valen1715terres1666
125 eren de moriscos
3.238
1.554 ll.cians
1.684
0,265678
les
que abans
que havien
estat de moriscos i
pesos
ll.
3 d.
ll.
seran reticents
a les condicions
després
o
1 s. més
1 s. de l’expulsió es repoblaren
dures que vol posar el senyor feudal
amb cristians vells però els senyors
i obligarà fins i tot a modificar les
feudals van imposar unes condicions
condicions pactades en la carta pobla
més oneroses que tenien les terres
en
1611
i
fer
una
concòrdia
en
1653.
dels cristians anteriors a l’expulsió,
5
A raó de 160 pesos per mes. El repartiment de Quarter d’hivern serà de cinc mesos (novembre i desembre de 1711 i
Tot
aquest
aspecte
i
la
relació
entre
encara que no sense conflictes ni
gener, febrer i març de 1712)
6
És
el
corresponent
a
5
mesos.
Exactament
igual
i
els
mateixos
mesos que l’anterior
cristians i moriscs es pot veure en el
oposició.
SeguintQuarter
ambd’hivern
aquesta comtreball de l’historiador Vicent Terol i
paració, cal destacar el que el lector

62 - ALMAIG, ESTUDIS I DOCUMENTS 2017

La desigualtat d’ingressos a Castelló de Rugat des de la guerra de Successió fins a la Revolució liberal (1711-1839)

ja haurà observat també, que l’any
1838 i 1839 el coeficient de Gini en
els dos supòsit és molt similar. Quina és la raó? Doncs molt senzill, la
restauració de la constitució de Cadis i de les lleis de senyorius tant de
les corts de Cadis com del Trienni
Liberal en l’estiu de 1836 fa que els
llauradors dels pobles valencians
consideren que el regim senyorial ha
estat abolit i deixen de pagar rendes
al senyor feudal. La noblesa valenciana de cop i volta es queda sense la
seua principal font d’ingressos. Era
el principi del final precipitat de la
noblesa regnícola.
No volem acabar sense fer una xicoteta observació. El repartiment de
l’any 1818 inclou la renda del cabildo eclesiàstic que és el que obtenia
aquest pel delme eclesiàstic, que eren
1200 lliures;15 això és una cosa extraordinària i peculiar d’aquest any
per les raons que ja hem assenyalat.
Doncs bé, si fem el coeficient de Gini
incloent aquestes rendes eclesiàstiques, aquest és encara més elevat i
passa a ser del 0,45. Evident, entre
el senyor feudal i l’església se’ls detreia als llauradors castellonencs una
renda considerable.
A mode de conclusió, Castelló de
Rugat era una societat desigual però
no brutalment desigual i una societat
on la renda feudal i eclesiàstica furtaven una part important de la renda
dels seus habitants.

Taula Quadre Resum.- Evolució núm. de veïns, Renda total del poble i renda veïns/renda
forasters i coeficient de Gini de Castelló de Rugat (1711-1835)
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més ric.
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El quadre resum es troba al final de l’article, pàg: 18-22.
i

A raó de 160 pesos per mes. El repartiment de Quarter d’hivern serà de cinc mesos (novembre i desembre de 1711 i
gener, febrer i març de 1712)
ii
És el corresponent a 5 mesos. Exactament igual i els mateixos mesos que l’anterior Quarter d’hivern
iii
Es per 10 mesos de 1715 (des de març fins desembre) i es diu que això serà així i valdrà per l’equivalent que es pagarà
a partir d’ara). Tanmateix en el repartiment que hi ha dins sols hi ha sis mesos (març-agost 1715). Es paga per aquests
mesos 845 ll. 10 sous i 2 diners = 202922 diners. Apareixen forasters que hem calculat paguen al 8 % com passa en
1718.
iv
Aquesta quantitat és tan baixa per no incloure el veïns que contribueixen per despeses extraordinàries com es dona en
altres anys. Açò implica que la renda del veïns seria major.
v
Hi ha 94 veïns que paguen per Equivalent i 24 per despeses extraordinàries. Estan en repartiments diferents dins del
mateix any.
vi
Hi ha 86 veïns que paguen per Equivalent i 42 per despeses extraordinàries. Estan en repartiments diferents dins del
mateix any.
vii
Hi ha 83 veïns que paguen per Equivalent i 61 per despeses extraordinàries. Estan en repartiments diferents dins del
mateix any.
viii
Hi ha 83 veïns que paguen per Equivalent i 64 per despeses extraordinàries. Estan en repartiments diferents dins del
mateix any.
ix
En 1728, 1738 i 1746 no apareix el percentatge. Nosaltres aplicaren els tres anys el 12 % que es el diuen les
instruccions i el que havien fet en 1724
x
Hi ha 84 veïns que paguen per Equivalent i 64 per despeses extraordinàries. Estan en repartiments diferents dins del
mateix any.
xi
Hi ha 89 veïns que paguen per Equivalent i 84 per despeses extraordinàries. Estan en repartiments diferents dins del
mateix any
xii
Hi ha 91 veïns que paguen per Equivalent i 90 per despeses extraordinàries. Estan en repartiments diferents dins del
mateix any.

xiii

Ara ve el cupo indicat en rals velló. 1 lliura són 15 rals velló 2 maravedís. I aquesta quantitat es igual a 512
maravedís
xiv
En aquest coeficient també s’inclou el que paga per la renda del delme el cabildo eclesiàstic.
xv
Aquest coeficient inclou sols la renda del marques. No inclou la renda del cabildo eclesiàstic.
xvi
Aquest és el borrador per la repartiment de l’equivalent
xvii
En aquesta quantitat hem restat dos veïns
que no tenen renda. Suposem que han mort entre que es va fer el borrador i el repartiment.
xviii
Es divideix de la següent manera: Renda padronal (segons el padró de propietats i rendes de cada veí) 46.782 rals de
velló, Renda de indústria 6.133 rals de v., Renda de ramats 2.038 rals de v. La renda padronals de marqués és 2.363 rals
de v.
xix
Pel que fa als terratinents (forasters) tota la renda és padronal.
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Un frustrat intent d’Agullent
per aconseguir la independència
d’Ontinyent: les Corts valencianes
de 1564
Vicent Terol i Reig - Arxiu Municipal d’Ontinyent

A

l llarg de les següents pàgines estudiarem i exposarem els detalls d’un capítol
inèdit de la història agullentina i ontinyentina: el primer intent dels agullentins per tal aconseguir la seua independència d’Ontinyent i l’erecció
en municipi independent en 1564.

La segregació del lloc d’Agullent de
la seua vila mare, Ontinyent, en 1585,
compta a hores d’ara amb una molt
acceptable producció historiogràfica.
Hem de remarcar, sobretot, l’edició
del llibre Agullent: 1585-1985. IV
Centenari de la segregació jurídica
d’Agullent d’Ontinyent que coincidia
amb la celebració del quart centenari.1
Coordinat pel mestre Emili Casanova,
incansable aglutinador de voluntats i
veritable alma mater de la commemoració, aquest recull d’estudis i treballs
monogràfics, amb una molt remarcable recopilació de fotografia històrica
de la vila d’Agullent, significa una
fita molt destacada en la historiografia
local agullentina i comarcal. Presenta
tanmateix un dèficit molt eloqüent.
No respon a algunes qüestions que
trobem essencials i claus per entendre
l’efemèride commemorada: l’estudi
dels orígens del procés històric de la
segregació agullentina. No s’hi aclareix convenientment quines persones
i per quins motius van encapçalar el
procés de segregació, com s’ho van
fer i quines estratègies i recursos van
desplegar, quins eren els seus motius
o els seus interessos i si eren aquestos

de caràcter personal o col·lectiu, perquè es va produir en aquell moment
i no abans, i un seguit de qüestions
derivades, que a penes es plantegen ni
són tractades.
És cert que un treball d’A. Bernabeu
Galbis en aquesta obra coral es dedica a resseguir les relacions històriques Agullent-Ontinyent.2 Ens interessen especialment les anteriors a la
segregació agullentina, però aquest
treball a males penes solca la superfície. La resta de la historiografia
ontinyentina tampoc fa el menor esment a aquest primer intent, frustrat
comptat i debatut, però ben seriós,
dels agullentins per tal d’aconseguir
la independència.3

Volem cridar l’atenció d’una derivada de tot el que portem dit que
no podem estar-nos de remarcar. La
imatge resultant de l’acumulació de
la majoria dels estudis continguts en
el llibre adés citat és una certa “predeterminació” o conjunció històrica,
potser capriciosa o espontània, que
explica que en 1585 diversos factors
favorables, sobretot la coincidència
especialment amb les Corts valencianes de 1585, es produïra la segregació d’Agullent. Un positivisme,
així, doncs, que per la seua simplicitat semblaria impropi de les darreries del segle XX, quan feia dècades
que estava produint-se una veritable
eclosió de la renovació historiogràfica valenciana que seguia i mirava
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de seguir els vents de renovació de la
disciplina històrica que des de diversos epicentres i escoles europees havien significat un veritable vendaval
d’aire fresc per a una disciplina històrica que gaudiria d’un prestigi, reconeixement i ressò social quasi sense
paral·lel en els darrers segles. Però,
heus ací que tenim al davant també
la prova eloqüent de les limitacions
i les misèries de la historiografia comarcal de fa quasi mig segle; ni més
ni menys, que ara els historiadors actuals (nosaltres mateixos) tenim les
nostre pròpies, tot siga dit, les quals
les futures generacions hauran de jutjar amb la deguda benevolència, però
amb el rigor ineludible.
S’ha de reconéixer, tanmateix, que la
majoria dels processos de segregació
municipal d’altres poblacions valencianes en època moderna presenta
el mateix dèficit quant a l’estudi i
anàlisi de les causes i/o dels orígens,
de les fases inicials del procés històric estudiat, en definitiva. Això és
conseqüència, en bona mesura, de
les dificultats i exigències plantejades, molt majors que les que planteja l’estudi del moment immediat a
la segregació i/o del contingut dels
privilegis d’erecció en universitat
i/o vila.
Per tot això, la realització d’un treball sistemàtic de recerca ens ha
permés de reconstruir, pensem que
de manera prou coherent i acceptablement detallada, el procés històric que explica aquest fet (és a dir,
la segregació de 1585) i ens permet
de conéixer-ne, com més minuciosament millor, els detalls: alguns dels
perquès, potser la majoria; i sobretot
el com. Estem en disposició, així les
coses, de poder afirmar que a hores
d’ara el cas agullentí és el més ben
conegut o el més detalladament estudiat de tots els processos de segregació del reialenc valencià i junt al cas
del Palomar (ací, respecte a la vila
d’Albaida),4 de tota l’àmplia casuística valenciana.5

Per acabar, hem de remarcar que no
analitzarem ni tractarem la totalitat
del procés de segregació protagonitzat per Agullent (és a dir fins a 1585)
susceptible de ser dividit en dos períodes: un primer de 1538 fins a 1564 i
un altre des de 1564 fins a 1585. Ens
interessa ara i ací només aquest primer període, la part més desconeguda i exigent, i també la més antiga.
Tot i això, del segon període (15641585) disposem, ara sí, d’informació
molt millor i molt més nombrosa i
detallada. Es tracta de documentació d’arxiu de naturalesa municipal,
notarial i reial. Constatem, tot i això,
que se seguiran les pautes que ja apareixen esbossades a grans trets en
aquest primer moment.
1. Els oficis municipals agullentins
abans de la independència: dependència orgànica i lloctinències
de les magistratures municipals
d’Ontinyent
La naturalesa d’Agullent com a “lloc
i carrer” de la vila d’Ontinyent explica que disposara de diversos oficis o
institucions municipals que exercien
la seua jurisdicció per delegació dels
seus homònims de la vila. L’anàlisi
del cas agullentí permet de constatar
que el procés de creació d’oficials o
magistrats municipals delegats dels
ontinyentins va ser dinàmic i va anar
evolucionant des de la més elemental
plasmació inicial fins a una progressivament major complexitat.
En un principi hi havia una representació molt simple: l’únic oficial era
el lloctinent de justícia, delegat del
justícia d’Ontinyent. Se’l documenta ja a mitjan segle XIV quan disposem dels primers registres en paper a
l’AMO. En un moment indeterminat
del Quatre-cents, que no es pot precisar per les limitacions documentals,
es va produir el nomenament també
d’un lloctinent de mostassaf, l’oficial encarregat de vetlar per regular
la legalitat (els pesos i les mesures
oficials, tot perseguint el frau) en les

transaccions comercials. Les funcions dels dos lloctinents o delegats
apareixen clarament delimitades com
a delegats i les seues atribucions eren
ben minses, atés que la seua actuació
es veia mediatitzada pels seus superiors, a qui pertocava resoldre qualsevol assumpte que es presentara en
el devenir quotidià. En altre paraules:
a males penes tenien capacitat de maniobra i fins i tot el guardià encarregat de vigilar el “territori” agullentí
(en bona veritat, una demarcació
conformada sobre l’horta perimetral,
regada per la séquia de la Font Jordana i la zona del Pla o la Canal, com
era coneguda antigament, en el sistema de la Séquia Nova d’Ontinyent)
retia comptes al justícia ontinyentí
i les “càlonies” o multes es resolien
i substanciaven en el tribunal o cort
del justícia, magistrat ontinyentí que
era alhora cap de Consell.
Així les coses, els lloctinents agullentins actuaven com a representants
del Consell de la vila d’Ontinyent i
la seua funció es limitava a ser el cap
visible de l’autoritat reial, delegada
al seu torn en els magistrats municipals ontinyentins. El manteniment
de l’ordre públic i l’acatament del
marc legal vigent era, així les coses,
la seua màxima responsabilitat, com
ens ho permet de constatar la nombrosa documentació analitzada dels
segles XV i XVI.
Tanmateix, l’articulació de la participació agullentina en l’organització i
administració del municipi ontinyentí
no va ser estàtica. Al contrari del que
solem pensar quan realitzem estudis
sobre la història de les institucions,
la participació d’Agullent presenta
canvis que van consistir en una lenta
però continuada ampliació del teixit
institucional agullentí i de les atribucions dels lloctinents o delegats dels
oficis majors de la vila d’Ontinyent.
El procés guarda relació amb el creixement demogràfic del lloc i la necessitat d’encarar els reptes de gestió
que això comportava. En aquest pro-
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cés conflueixen, doncs, per una banda les contínues reivindicacions agullentines i el creixement demogràfic
que imposaria noves necessitats de
gestió al Consell ontinyentí, el qual
a la fi haurà d’accedir a dotar el lloc i
carrer d’Agullent de major contingut
institucional i serveis. La resolució
final del procés serà la segregació i
l’erecció en municipi independent i
amb plena autonomia, però això seria
conseqüència també d’un procés de
maduració i de presa de consciència, quan el desig de ser s’impose a
la postura tradicional, acomodatícia i conservadora, que era per altra
banda omnipresent en la mentalitat
d’aquells segles.
Hi havia també la participació en els
consells generals de la vila, on concorrien o podien fer-ho tots els veïns
de la vila d’Ontinyent, inclosos els
agullentins. En 1542, entre els diversos aspectes que calia negociar
en les Corts que es faran a Montsó,
els membres del Consell formulen la
petició que es negocie que el quòrum
per convocar el consell general fora
de cent veïns de la vila i deu d’Agullent.6 Amb això tenim una certa ràtio del pes específic d’Agullent en el
context de les institucions de la vila.
Aquesta era la situació a principis
del segle XVI. Però les coses anaven
a canviar. Les primeres reivindicacions per tal d’augmentar l’aparell
institucional al lloc es documenten
en 1538, quan es reivindica per primera vegada que es nomenara un
lloctinent de jurat a Agullent. Ara ho
veurem amb detall.
2. Els ecos de la insaculació de
1537: les reivindicacions agullentines de major participació política
El grau d’autonomia de què havia
gaudit Agullent podia haver sigut
acceptable atesa la seua escassa entitat demogràfica. Tanmateix, segons
va anar accelerant-se el creixement
demogràfic durant el Cinc-cents, va

anar adquirint major entitat i els afers
que havien de ser resolts i gestionats
adquirien també, de manera proporcional, una major complexitat. Això
sumat a l’escassa sensibilitat i tacte
desplegats per l’oligarquia que governava el Consell d’Ontinyent expliquen el procés de reivindicació constant que es constata des de 1538 fins
al moment de la segregació en 1585.

Hi ha sòlids indicis anteriors, com
ara durant la revolta agermanda
(1519-1522), quan Agullent va disposar de representació en la junta
dels Tretze Síndics del Poble de la
vila d’Ontinyent, dos dels quals eren
agullentins, i tenia una certa estructura militar pròpia, amb una bandera
i dos alferissos. S’entén així la pràcticament unànime participació agullentina en la Germania.
Tot i això, tenim aval documental
que des de 1538 els agullentins van
començar a reclamar una major participació en les institucions i magistratures del govern municipal de la vila
d’Ontinyent. L’argumentari rauria en
la petició de nomenament, per primera vegada, d’un lloctinent de jurats.7
La reivindicació partia dels mateixos
lloctinents agullentins (de justícia i
de mostassaf). Les seues competències serien molt limitades: gestionar

les almoines de l’església de Sant
Bertomeu i les tatxes o derrames al
veïnat, sobretot per pagar el sermonador de la Quaresma. Però la deliberació del Consell ontinyentí va
ser negativa, amb la justificació que
es tractava d’una mesura de tot punt
innecessària, ja que els lloctinents
que ja existien eren suficients: “se
ha determinat que en lo dit loch no·s
faça loctinent de jurat puix no y ha
tal necessitat. E puix molt bé [y] deu
fer los altres loctinents lo que lo lochtinent de jurat si·s feya poria fer”.
Els altres documents relacionats amb
els oficials municipals d’Agullent
abans de la segregació són prou escassos i quasi tots ells fan referència
al jurament dels càrrecs, pràcticament tots ells també del segle XVI.
Alcen acta del final del procés, però
res ens diuen del sistema seguit per
a la seua designació, que a priori
s’endevina arbitrària i molt mediatitzada des del Consell de la vila. Però
la lectura entre línies d’aquesta petició de 1538 ens aporta informació
preciosa sobre un aspecte que desconeixíem ben bé del tot: el sistema
d’elecció dels lloctinents de justícia i
de mostassaf. S’hi especifica que es
faria seguint el mateix sistema, per la
qual cosa inferim que els lloctinents
vells, quan cessaven en l’exercici del
càrrec, proposarien una ceda o terna
amb tres candidats de la qual se n’escollia un. De fet, aquest era el sistema seguit tradicionalment en l’elecció dels oficis menors ontinyentins
(baciners o llumeners, pare d’orfes i
altres) durant el segle XV i XVI.8
La data de 1538 no és tampoc casual:
el context era propici atés que s’acaba de produir la introducció de la insaculació com a sistema electoral dels
oficis majors municipals ontinyentins
l’any anterior. Llavors i com a conseqüència directa, la vila d’Ontinyent
estava sofrint potser l’etapa de major
efervescència de les bandositats o
lluites de bàndols de la seua història,
saldada amb diversos homicidis i una
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greu deterioració de l’ordre públic,
que va fer necessari el nomenament
d’un lloctinent de governador a la
vila per tal de reconduir una situació
d’excepció i fora de control.9
Els agullentins aprofitarien aquests
canvis per tal de formalitzar les seues
reivindicacions. També coincidia
amb un moment marcat, en l’àmbit
local, per la construcció de l’ermita
de Sant Vicent, que requeria de la
gestió de les obres i de les almoines i
donacions per via testamentària per a
la seua construcció. I amb tot això es
produïa l’augment significatiu de les,
fins llavors, elementals necessitats de
la parròquia i del veïnat del lloc.
Tanmateix, a desgrat de les molt limitades competències que tindria el nou
càrrec, el Consell d’Ontinyent no va
atendre la petició, perquè no ho va considerar necessari: els agullentins s’haurien d’acontentar amb el que tenien.
Però això seria de moment: una dècada més tard, en 1548 ja es van nomenar lloctinents de jurats. El signe dels
temps explica que la situació haguera
experimentat canvis deu anys després.
En 1547 s’havia produït un notable
creixement demogràfic del lloc i amb
això havia augmentat també la complexitat dels assumptes. En junt de
1547, Jeroni Casanova i Joan Solbes,
lloctinents de justícia i de mostassaf
respectivament, plantejaran al Consell
de la vila noves reivindicacions, fonamentades sòlidament en l’increment
demogràfic, que ha permés arribar llavors a les 140 cases al lloc: “attento que
lo loch és gran, que passa cent quaranta
cases y que tenen gran necessitat”.10
Demanaven, en primer lloc, la necessitat d’augmentar el salari del sequier
d’Agullent, atés el treball que havia
d’encarar, dels 20 sous a 30 sous. En
segon lloc demanen ampliar la quantia de les causes del lloctinent de justícia (que fins llavors eren ínfimes: fins
a tan sols cinc sous) fins a 20 sous,
per tal de conjurar així els maldecaps

Portada de l’hospital d’Exea, a Agullent.

que suposava haver de comparéixer
en la cort del justícia de la vila, amb
el desplaçament i la quantia ínfima de
moltes de les demandes, la qual cosa
feia que moltes d’elles no arribaren a
presentar-se. A més a més, demanen
el nomenament d’un guardià que auxiliara el lloctinent de justícia, atés
que fins llavors si hi havia hagut, el
salari li l’havien donat els habitants
del lloc. Però la tercera reivindicació
sí que suposava un increment significatiu de les competències: la creació
de dos jurats que exercirien de lloctinents o delegats dels jurats de la vila
“per a que miren per lo dit loch”.
Comentari a banda mereix la argumentació agullentina de les seues
peticions: el corporativisme feudal
que tot ho impregnava en aquells
anys llunyans, fins i tot en les mentalitats. En tenim un bon exemple: “Per
ço com ells sien carrer de Ontinyent
y axí com la vila paga guardians de
les rebudes d’ela, axí mateix deu pagar lo de Agullent com a menbre de
aquest cos de dita vila”.
El Consell ontinyentí accedirà sense
cap problema a la primera d’elles,
però sobre les altres dues es mostrarà

reticent: acorda sotmetre-les al dictamen dels advocats de la vila, al qual
condiciona la resposta. Encara que
no tenim constància documental dels
detalls d’aquesta consulta, el ben cert
és que les evidències documentals
permeten de verificar que seria favorable a les reivindicacions agullentines, i que es va accedir a totes les
demandes. L’argument demogràfic
era, fa l’efecte, de tot punt inexcusable. Però, sobretot, perquè des que es
va instaurar el privilegi d’insaculació
en 1537, s’establia i es regulava l’accés als oficis majors de la vila, i els
agullentins havien quedat exclosos.
Per calmar el malestar que això hauria suposat, fa l’efecte que, ara sí, el
Consell ontinyentí va accedir a que
es crearen dos lloctinents de jurats.
I heus ací que l’any següent, en 1548,
ja es van nomenar dos lloctinents de
jurats a Agullent, per primera volta.11
Exercirien la juraderia per delegació, és a dir com a “loctinents de
jurats novament elets en lo loch de
Agullent, carrer y terme de dita vila
de Ontinyent en lo present any MD
quaranta-huyt”. Amb el creixement
demogràfic anava fent-se més ostensible la complexitat creixent que la
gestió quotidiana dels afers comportava. Però va ser una innovació puntual i efímera: de 1548 a 1554.
Només hi ha un document que ens
aporta informació sobre el sistema
d’elecció dels càrrecs o oficis municipals del lloc d’Agullent mentre
va pertànyer a la vila d’Ontinyent.
Es tracta de l’única acta conservada
de l’elecció dels jurats i correspon
a l’exercici o juraderia de 15481549.12 La seua excepcionalitat s’explica perquè era la primera vegada
que es realitzava, per la qual cosa
es va col·leccionar entre les actes
del Consell ontinyentí. Atesa la seua
excepcionalitat, farem una anàlisi
detallada. El sistema seguit per a la
provisió dels oficis era més autònom
del que podríem pensar, tot i que la
mediatització és evident: els lloc-
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tinents dels oficis majors (justícia i
mostassaf, en el cas que ens ocupa)
proposaven una “ceda” o llista de sis
persones, de les quals el Consell ontinyentí n’escollia dos, que passarien
llavors a exercir de lloctinents de jurats. L’elecció tenia lloc a Ontinyent
mentre que el jurament es realitzava
en un acte solemne a l’església de
Sant Bertomeu d’Agullent. De vegades se’ls sol denominar també “jurats”, tot i que es tracta de l’expressió d’una simplificació lingüística i,
per tant, impròpia.
Però heus ací que va ser un miratge.
Els lloctinents de jurats exercirien
ininterrompudament des de 1548 fins
a 1554, un total de set exercicis. En
la juraderia de 1555 el Consell d’Ontinyent va determinar unilateralment
que no es tornarien a nomenar en el
futur. L’assumpte es va tractar en sessió del consell particular, segons la
proposta del jurat en cap Mateu Garcia.13 Es decidia “si·s devia admetre a
jurament que·s fessen e permetessen
que·s fessen llochtinents de jurats
en lo lloch de Agullent y si jurarien
aquells”. La resolució indicava:
“fonch votat en dit consell y fonch
del·liberat per la major part del consell sobre·l primer cap dels jurats
de Agullent y és que·s prenga parer
dels advocats de la vila si es perjuhí
que·s fasen llochtinents de jurats de
Agullent y com se ha de fer per ço
com se pretén per los dits consellers
que no·s poden fer per ço que no al·
leguen dits llochtinents posessió de
haver-se de fer jurats i no sia causat
a la dita vila perjuhí algú, exceptats
Francí Romeu, Nofre Bodí, Gaspar
Orgellés, Pere Jeroni Pérez e Lloís
Orgellés, los quals dits consellers,
sobre dit cap votant foren de parer
que no se’n parlàs ni·s fessen dits
jurats llochtinent de jurats en lo dit
lloch de Agullent”.
Al remat la consulta dels advocats
atendria la justificació expressada: la
negativa a continuar nomenant lloc-

tinents feia possible que no es poguera al·legar “possessió” per part dels
agullentins i se salvaguardaven les
prerrogatives de la vila. Els agullentins no podrien per tant consolidar
aquesta concessió ni podrien invocar
tampoc el costum en aquests nomenaments. Comptat i debatut, tenim
constància (com el mateix síndic Miquel Casanova ho remarcarà) que en
1574 no hi havia jurats a Agullent i
no n’hi havia hagut des de 1555. No
disposem de més informació al respecte, però la decisió cauria com una
llosa a Agullent i el malestar augmentaria, perquè de nou tenien evidències
que no eren considerats veïns de la
mateixa condició que els residents a
la vila i perquè la mesura es dictava
de manera unilateral i autoritària.
Malgrat la suspensió del nomenament de lloctinents de jurats a Agullent en 1555, en els anys següents
es documenta una circumstància
anòmala: alguns agullentins participen en les sessions del consell particular d’Ontinyent encara que no
havien estat nomenats consellers.
Se’ns escapen les raons, atés que les
matèries que s’hi van tractar no estaven directament relacionades amb
el lloc.14 Va ser potser una contrapartida a les queixes originades per la
supressió dels lloctinents de jurats?
No ho sabem, però és prou plausible.
Tot i això, serà a partir de 1575 quan
s’incorporaran (els agullentins “hàbils”, o siga en disposició de la renda
adient) en les bosses del sistema insaculatori i optaran als càrrecs i oficis
majors de la vila, encara que això és
prou més llarg de contar i aquesta no
és l’avinentesa més adient.
3. El primer intent de segregació
d’Agullent: l’avinentesa de les
Corts valencianes de 1564
Fet i fet, amb la convocatòria de les
Corts valencianes (generals per a
tota la Corona d’Aragó, a la localitat aragonesa de Montsó) de 1564 es
formalitzarà el primer intent de se-

gregar-se d’Ontinyent i aconseguir la
independència. No és gens estranya
la cronologia, atés que Felip II va
convocar Corts només en dos ocasions: 1564 i 1585.15 La segona de les
dates no mereix que abundem en més
comentaris quant a la seua transcendència. Però la primera, sí.
L’any 1564 no era el moment més
propici, perquè llavors la monarquia no passava pels moments més
urgents quant a les seues estretors
financeres, com passaria en les dècades següents, amb diverses bancarrotes, i això afavorirà una major
receptivitat a les sol·licituds de segregacions municipals de diversos
llocs del reialenc valencià a canvi de
sucoses contrapartides econòmiques.
Tampoc hi havia precedents immediats d’aquestes mesures, a diferència
de 1585, quan ja s’havien produït diverses segregacions municipals.
Fa l’efecte que en 1564 els agullentins havien tractat directament amb
la corona i que haurien tramés síndics que havien encetat les negociacions amb els màxims oficials reials
del regne, amb les expectatives que
oferia l’avinentesa de la convocatòria
de corts a Montsó. Però els d’Ontinyent estaven alerta i van desplegar
tots els seus recursos. Així les coses,
van maniobrar exitosament per tal
d’anul·lar les iniciatives agullentines.
La comptabilitat municipal ontinyentina se’n fa ressò d’alguns dels
detalls, tot i que les actes de Consell
res no diuen al respecte.17 El síndic
tramés per la vila va ser el notari
d’origen bocairentí Jaume Joan Molina, qui exercia d’escrivà del Consell. S’hi va estar 48 dies a Montsó,
tot i que la vila no va aconseguir privilegis. Però allò potser més transcendental va ser conjurar el perill
del desmembrament d’Agullent. De
tota manera, una sincrètica anotació
comptable tan sols indica que es van
pagar unes “estrenes” (o siga una
propina o suborn, pràctica molt habi-
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tual llavors en la tramitació d’aquesta mena d’assumptes) de 30 sous i 8
diners “per emparar lo sagell a qualsevol provisió obtenidora per los de
Agullent”, és a dir per obstaculitzar
qualsevol privilegi que pogueren obtindre els agullentins.18 La lacònica
redacció (en realitat un resum, atés
que es tracta d’un assentament comptable) no ens permet de conéixer ni de
mesurar l’abast de les iniciatives de

“los de Agullent”, però atés el procés
de negociació formalitzat dues dècades després (un dels escassos testimoniatges del qual és, a males penes, un
document de la cancelleria reial) tot
apunta que es tractava del preàmbul,
de la negociació de les condicions de
la sol·licitud agullentina de segregació municipal i erecció en universitat,
en municipi independent.
Hi va haver, a més, altres pagaments
connexos: un pagament de 95 sous a
Jaume Joan Molina i a Jeroni Ivars,
notari que residia a la cort, “per sos
treballs de entendre junctament ab
dit Molina en dits negocis” i un altre pagament posterior de 57 sous 6
diners al notari Maïques, síndic de la
vila de Bocairent per haver gestionat
diversos negocis de la vila, que suposem que n’estarien relacionats.19
Però remarquem, la resolució en detriment de les peticions agullentines
va ser fruit sobretot del context poc
propici, de l’escassa receptivitat reial
i no tant mèrit del Consell ontinyentí,
en bona veritat.

Fracassat aquest intent observem com
l’estratègia agullentina consistiria en
aconseguir millores significatives en
alguns aspectes: com les lloses de tap,
que cal picar-les pels costats per tal
d’arrancar-les. Van prenent forma, a
poc a poc, les reivindicacions de major autonomia. A partir d’ara i durant
els vint anys que va durar el procés
que aboca a la segregació, l’estratègia
desplegada pels agullentins seguirà

una constant: van desplegar sempre
una doble estratègia que consistia en
la dificultosa i treballosa negociació
amb el Consell ontinyentí i, mentrimentres, recórrer a la política de fets
consumats amb negociacions directes
amb la corona i les seues institucions
al Regne de València. No cal insistir
que aquesta darrera va ser, de llarg, la
més efectiva.
Apèndix documental
Document 1
1548, maig 18. Ontinyent
Acta de l’elecció de Francesc Tormo i Jeroni Casanova com a lloctinents de jurats de la vila d’Ontinyent al lloc d’Agullent en l’exercici
1548-1549.
AMO, Manual de Consells 15401558, sign. 3, f. 163v (document
original) i còpia autèntica notarial
de c. 1580 de Jaume Joan Molina,
escrivà de la Sala de la vila d’Ontinyent (còpia per extens o in publica
forma).

Die XVIII mensis madii anno a Nativitate Domini Mº Dº XXXXVIII 20
[entre calderons].
Los magnífichs bal·le, justícia y
jurats de la vila de Ontinyent, inseguint les dites eleccions, presents los
honorables en Joan Solbes, fill de
Gracià, loctinent de justícia y en Anthoni Casanova, loctinent de mustassaf feren nominació de sis persones
per a loctinents de jurats en lo loch
de Agullent per los dits en Anthoni
Casanova i en Joan Solbes, loctinents
en Agullent, fonch liurada en poder
dels magnífichs bal·le, justícia y jurats una ceda ahon estan scrites sis
persones infrasegüents:
Francés Tormo Jaume Casanova
Joan Soler
Hieroni Casanova
Joan Solbes
Joan Matheu
E per los magnífichs bal·le, justícia
y jurats concordantment foren nomenats en loctinents de jurats per al any
vinent MD quaranta-huyt en lo loch
de Agullent los honorables en Francés Tormo y Hieroni Casanova.
Testes Miquel Sanchis y Joan Despí,
vehins de Ontinyent.
Document 2
1548, maig 20. Església de Sant Bartomeu d’Agullent
Acta del jurament de Francesc Tormo i Jeroni Casanova com a lloctinents de jurats de la vila d’Ontinyent al lloc d’Agullent en l’exercici
1548-1549.
AMO, Manual de Consells 15401558, sign. 3, f. 167v-168r (document original) i còpia autèntica
notarial de c. 1580 de Jaume Joan
Molina, escrivà de la Sala de la vila
d’Ontinyent (còpia per extens o in
publica forma).
Die XXº mensis madii anno a Nativitate Domini Mº Dº XXXXVIII 21 [entre calderons].
Vosaltres, en Francés Tormo y Hieroni Casanova, loctinents de jurats novament elets en lo loch de Agullent,
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Notes.-

Furs i actes de cort de 1564

carrer y terme de dita vila de Ontinyent en lo present any MD quaranta-huyt, qui comença a córrer huy, dia
de Pasqua de Penthecostés e finirà en
la mateixa festa del any MD quaranta-nou primer vinent, ¿Jurau a Déu
//(f. 168r) e als sancts quatre Evangelis
de aquell de vostres mans dretes corporalment tocats, en poder y mà del
molt magnífich mossén Gaspar Arbuxech, cavaller y bal·le de la dita vila y
dels magnífichs jurats de aquella, que
aytant com tendreu dit offici en lo dit
loch de Agullent regireu bé e lealment
aquell e mirareu per la utilitat del dit
loch, tenint en memòria los pobres de
aquell, e totes e sengles coses que us
ocorreran notificareu als dits magnífichs jurats de la present vila e donareu bons y leals consells tostemps que
sereu convocats, tendreu en segret lo
que us serà descubert, foragitant de
vostres cors y penses tot hoy, rancor,
amor, prechs, subornacions e altres
no degudes circunstàncies y en totes
y sengles coses guardareu y guardar
fareu la fidelitat de la Cesàrea Cathòlica Real Magestat del Emperador y
rey nostre senyor?
“Sí”.
Déu vos ajut e los sancts quatre
Evangelis de aquell!
Testes quam plures de ecclesia.

1.Casanova, Emili (ed.): Agullent: 1585-1985. IV
Centenari de la segregació jurídica d’Agullent
d’Ontinyent, Ontinyent: Caixa d’Ontinyent, 1985.
2. Bernabeu Galbis, A. “Ontinyent i Agullent,
relacions històriques”, en Casanova, Emili (ed.):
Agullent: 1585-1985. IV Centenari..., pàg. 31-40.
3. L’obra d’A. Llora Tortosa (Ontinyent y su historia. Ontinyent: el autor, 1992) tampoc en fa cap esment, i de fet pràcticament no tracta la segregació.
La tesi doctoral d’A. Bernabeu (Ontinyent, de les
Germanies a la Nova Planta, 1990) tampoc, tot i
que sí que tracta el procés de segregació d’Agullent,
fent-ho en bona mesura en base al buidatge (encara
que no de manera sistemàtica) de les actes municipals. Tanmateix, sols s’hi exhuma una mínima part
de la informació disponible, i en conseqüència les
serioses llacunes expliquen la construcció d’un relat
incoherent amb la realitat històrica que les evidències documentals permeten de reconstruir. L’obra
del pare Fullana (Historia de la Ciudad de Ontinyent. Obra póstuma, editada en 1998 tot i que redactada mig segle abans) tampoc en fa cap esment,
encara que la solvent recerca documental realitzada, sobretot als arxius de la ciutat de València, li
permet d’aportar documentació reial sobre la negociació immediatament anterior a la promulgació del
privilegi reial d’erecció en universitat en 1585.
4. Terol i Reig, Vicent. “El desig de ser: el llarg
i complex procés de segregació del Palomar de la
vila d’Albaida”, en Terol i Reig, Vicent; Soler,
Abel. El Palomar. On es troben la séquia i el camí,
Ontinyent: Caixa d’Ontinyent-Ajuntament del Palomar, 1996.
5. Tot i això, Vicent Garés Timor està realitzant una
tesi doctoral ben interessant en la qual analitza els
processos de segregació dels llocs del terme de la
vila d’Alzira (Algemesí, Carcaixent i Guadassuar)
per la qual cosa la situació descrita potser quedarà
matisada. Citarem, entre altres, el seu treball: “Hacia una mejorada administración del Patrimonio
Regio: La figura intermediadora de los síndicos de
Algemesí y Carcaixent en la consecución de las segregaciones municipales de la villa de Alzira”, en
Felipe II y Almazarrón: la construcción local de un
Imperio global, 2014, vol. 2, pàg. 93-106.
6. AMO, MC 3 1540-1558, f. 21v, acta de 26-41542.
7. AMO, MC 2 1523-1540, ff. 398r-399v, acta de
30-3-1538. “L’altra cosa és que los loctinents de
Agullent ab algunes altres persones han parlat e dit
als dits oficials que ells volrrien que en lo dit loch
de Agullent a[x]í com hi ha loctinents de justícia y
mustaçaf hi hagués, axí mateix, loctinent de jurats a
effecte que dit jurat entengués en algunes taches entre lo dit loch fahedores de la caritat del sermonador
y en les coses de lo bacins (sic) de la sglésia y semblants y que dita elecció de loctinent de jurat se faça
com se acostumen fer les altres eleccions dels altres
loctinents y que en açò no entenen en res perjudicar
als drets de la universitat sinó tan solament ho volen
per a dit negoci”. La deliberació i acord pres respecte a aquest cap: “Quant al segon cap, del lloctinent
de jurat del loch de Agullent, dixeren que per los
oficials sia respost als loctinents de Agullent que en
lo Consell se ha determinat que en lo dit loch no·s
faça loctinent de jurat puix no y ha tal necessitat. E
puix molt bé [y] deu fer los altres loctinents lo que
lo lochtinent de jurat si·s feya poria fer”.
8. Analitzats per extens i detalladament en la nostra
tesi doctoral: Un regne sense cavallers? La Germania a la sotsgovernació de Xàtiva, tesi doctoral,
València: Universitat de València, 2002, capítol II.
9. Una anàlisi detallada en el nostre treball: “Bàndols, bandositats i bandolerisme a la Vall d’Albaida,

segles XV-XVI”, en Homenatge a la Dra. Milagro
Gil-Mascarell Boscà (volum extraordinari de la revista Saitabi), Facultat de Geografia i Història de
la Universitat de València-Ajuntament d’Albaida,
València, 1996, pàg. 141-164.
10. AMO MC 3 1540-1558, ff. 121v-124r , acta de
11-6-1547.
11. AMO, Manual de Consells 1540-1558, sign. 3,
f. 163v (document original) i còpia autèntica notarial de c. 1580 de Jaume Joan Molina, escrivà de la
Sala de la vila d’Ontinyent (còpia per extens o in
publica forma). Transcrit íntegrament en l’apèndix
documental.
12. Transcrit íntegrament en l’apèndix documental.
13. AMO, MC 3 1540-1558, ff. 337 r-v, acta de
3-6-1555.
14. Ibídem, ff. 352r-355r, acta de 8-3-1556, assisteixen els següents d’Agullent: Miquel Casanova,
Joan Espí, Vicent Martí, Joan Soler, Joan Solbes,
Francesc Casanova, Jaume Casanova, Francesc
Sans i Francesc Espí. ff. 355v-356v, acta de 11-31556, apareixen dos consellers d’Agullent: Joan
Soler i Miquel Casanova; ff. 356v-359v, acta 18-31556, assisteixen els següents d’Agullent: Miquel
Casanova, Joan Espí, Genís Espí, Joan Soler, Joan
Solbes. No eren consellers: l’elecció va ser l’1 de
maig de 1555 (ibíd. f. 333r, hi havia 69 redolins). La
matèria tractada en aquestes tres sessions va ser la
negociació del servei econòmic de 500 corones d’or
que li demanava la corona a la vila “aserca de la
enpressa que Sa Magestat entenia fer contra Alger
y Bogia”. En els següents consells ja no apareix cap
conseller agullentí. En la següent elecció de consellers tampoc n’apareix cap d’Agullent: f. 362r i ss.,
acta de 23-5-1556.
15. Sobre aquestes corts: Salvador Esteban, Emilia. Cortes valencianas del reinado de Felipe II,
València: Universitat de València, 1973, [Edició
facsímil dels furs i actes de cort de Monzón 1564
i 1585].
16. Elaboració pròpia a partir de Bernabé Gil, D.
“Universidades y villas ...”, amb esmenes de Ramírez Alendón, Germà. L’Olleria, Vila Reial, l’Olleria: col·lectiu l’Olla, 1988, pàg. 146.
17. AMO, MC 4 1558-1580. No hi ha el menor
esment i a diferència d’altres ocasions, com ara en
1542 i 1547, per exemple, no apareixen transcrites
les instruccions al síndic de la vila en les Corts.
18. AMO, Sentències de comptes de les clavaries
1561-1575, dates extraordinàries 1565-1566, f. 100r.
19. AMO, Sentències de comptes de les clavaries
1561-1575, dates extraordinàries 1565-1566, f.
100r. Hi ha diverses dates o pagaments, entre les
quals destaquen les citades i una de 1.200 sous 3
diners a Jaume Joan Molina per diverses causes:
“50 liures per dietes per cinquanta-huit dies que lo
dit Jaume Joan Molina stigué en lo viatge de la Cort
com ha síndich de la present vila per suplicar a Sa
Magestat la franquea de la scrivania de la Sala y
altres coses a rahó de nou reals castellans lo dia”.
El darrer pagament de 57 sous 6 diners que Ivars va
donar “a Mayques, síndich de la vila de Bocayrent,
per ço que lo dit Mayques lo solicità dels negocis
de dita vila, com li fos acomanat per los tunch jurats
los quals lo dit Molina donà al dit Yvarç”.
20. “Dictis die et anno”, en el document original del
Manual de Consells. Hem transcrit la data segons la
versió de la còpia autèntica notarial perquè apareix
el text complet i es desenvolupen les abreviatures
habituals.
21. “Antedictis die et anno”, en el document original del Manual de Consells. Hem transcrit la data
segons versió de la còpia autèntica notarial perquè
apareix el text complet i es desenvolupen les abreviatures habituals.
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Las fundaciones del monasterio
carmelita de la Preciosísima
Sangre de Cristo
Rafael A . Gandía Vidal - Rafa Gandía Borredá

C

on licencia de San Juan de Ribera (Patriarca de Antioquía
y Arzobispo de Valencia); del
P. General, Juan Bta. Rubeo (+1578);
del P. Carmelita, Nicolás Escrivá del
convento de Valencia; y de la Madre
Catalina Tejada Deogracias, monja
del monasterio de la Encarnación
de Valencia, el 18 de septiembre de
1575, se fundaba el convento contemplativo de la Purísima Sangre de
Cristo en Ontinyent, con el beneplácito del monarca Felipe II.
Con gozo fueron recibidas las monjas
procedentes de Valencia: Sor Catalina Tejada o Texeda Deogracias; Sor
Catalina Navarro (1); Sor Francisca
Pasabonel·la (2); sor Serafina Marjá
(3); Sor Leonor Borja (4) y Sor Catalina Albuixech (5) como fundadoras
de este monasterio. Cuya comunidad, en los primeros meses de fundación, quedó ampliada con el ingreso
el 21 de septiembre de Jerónima Pasabonel·la y reducida a su mitad tras
el óbito de algunas de ellas.
La fundación de este único monasterio femenino habido en la villa de
Ontinyent, demuestra el empuje social y económico de nuestra villa,
que en esta segunda mitad del siglo
XVI desarrolló parte de su casco
urbano. Conoció de muy cerca, las
muchas dificultades, pobreza y carencias padecidas por las seguidoras de Santa Teresa, como refleja la
concesión de agua a la comunidad
y manifiesta el escrito, por ellas remitido y rubricado por su segunda
priora Catalina Tejada, y reflejado en

Antigua imagen del convento contemplativo de la Purísima Sangre de Cristo. Ontinyent.

acta del “Consell” de 21 de enero de
1577, en el que expresaban la necesidad de realizar obras en las estrechas
dependencias que ocupaban y por las
que recibieron de la municipalidad
la donación de doscientos pinos para
su ampliación, hecho que no corrigió
sus múltiples penurias cuando en el
primer trimestre de 1595 de nuevo
se dirigieron al “Consell”, por medio
de su priora Jerónima Pasabonel·la,
suplicando que los jurados y oficiales admitieran bajo su patronazgo al
monasterio. Recibieron a finales de
ese mismo año una subvención para
remediar su difícil y crítico estado,
siéndoles concedida el 15 de febrero
de 1597, cuando ocupaba el cargo de
sub-priora la ontinyentina Catalina
Albuixech, ante la continuada y delicada situación vivida, un tercio de

un “diner” de los aplicados a la sisa
en la venta de la carne como ayuda
a las obras que aún mantenían y que
continuaron a lo largo del nuevo siglo para las que siguieron pidiendo
ayudas, sobre todo al municipio, que
a pesar de considerarlas justas se encontró en numerosas ocasiones imposibilitado de poder atenderlas.
Durante los cien años comprendidos
entre 1594 y 1694, y por concesión de
los monarcas españoles, fueron perdonadas, en varias ocasiones, del pago de
los derechos reales de desamortizaciones y de sello devengados en la adquisición de bienes de realengo.
Un monasterio populoso en número
de monjas con unos magníficos espíritus elevados a Dios y con ardien-
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a las tres de la tarde con los trabajos
para la conducción del preciado líquido, que a las seis de la tarde, entró
por primera vez en el Convento según anota el acta redactada por Gaspar Donat. La real decisión protestada por algunos vecinos que el viernes
2 de abril salieron para Valencia para
impugnar la concesión, que no consiguieron, fue gestada y defendida en
nuestra capital, con autorización de
la entonces priora sor Marina Pérez
de Mesa, por su hermano Miguel.

El convento desde el barrio de San Rafael.

tes deseos de su propia santificación.
Centenares de mujeres lo habitaron,
abandonando el mundo y abrazando
la vida religiosa del Carmelo para
poder servir al Señor con mayor
entrega y generosidad. Mucha fue
la santidad en él vivida y mucha la
fama alcanzada, cuya luminosa estela dejaron como el mejor legado. La
comunidad del primer centenario de
la fundación, el 18 de septiembre de
1675, llegaría a alcanzar las 32 religiosas. En numerosos capítulos de la
provincia Carmelita de Aragón se registran en estos cien años el nombre
de 85 monjas, sin contar las seis fundadoras. Tal vez alguna más de las
anotadas al margen del acta de profesión al no tener registrada la fecha
de su muerte.
A pesar de las pocas fuentes documentales disponibles, fruto de lo
sembrado y destruido por los ideales
de los hombres, el monasterio desde sus inicios, comenzó a escribir y
protagonizar su propia historia con
una andadura humilde repleta de
oración y sacrificio, no exenta de
dificultades, de estrecheces, de esfuerzos…, y de ayudas, entre ellas
las municipales, para que siguieran a
buen ritmo las obras de las estancias
austeras, impolutas y silenciosas del
edificio que se alza majestuoso a la

entrada de las fecundas huertas del
Llombo.
Con el siglo XVII y rigiendo la bailía
de Ontinyent Pedro Luís Blasco, el
monarca español Felipe III, mediante
oficio firmado el 15 de abril de 1603,
ordenaba a los jurados de nuestra villa la donación de una pluma de agua
tomada del brazal contiguo al huerto
del Convento. El documento recibido por las autoridades de la Villa el
30 de marzo de 1604, tercer día de
Pascua, fue ejecutado al día siguiente

Encontrándose habitado el convento
por treinta monjas en 1618, el 22 de
marzo de 1621, una monja y por ella
la comunidad, heredó el derecho de
patronato sobre una canonjía en la
Colegiata de Gandía, siendo otorgada al Monasterio de la Preciosísima
Sangre el 30 de marzo de ese año por
S.M. el rey Felipe III. En su lecho
de muerte, acaecida al día siguiente,
recibió un privilegio de amortización
por 8.000 libras en atención a las pérdidas ocasionadas por la expulsión
de unos trescientos mil moriscos de
España acaecida entre 1609 y 1613 y
los daños producidos por el terremoto de 1615 tanto en el templo como
en el convento. Años más tarde, a
petición del R.P. M. Valerio Ximénez

Vista del convento desde el campanario de Santa María.
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de Eubun, Provincial de los Carmelitas de la Provincia de Aragón, el
Rvdmo. P. Vicario General Apostólico de los Carmelitas Fray Teodoro
Estració se dignó erigir y fundar en
1633, el Altar de la Sma. Virgen del
Carmen y la confraternidad del Santo Escapulario de la Virgen María del
Monte Carmelo, contando con que
en 1647 ya poseía uno dedicado a
Santa Teresa.

nino en la provincia de Aragón (de
1575 en Ontinyent hasta 1656 en La
Asunción de Huesca). Y curioso es
también señalar el espíritu misionero que embargaba a las carmelitas de
clausura, ya que, de los siete conventos fundados en el siglo XX, solo uno
fue en España, mientras que los otros
seis –todos en la segunda mitad del
pasado siglo- lo hicieron en América
Latina: cuatro en República Domini-

a la gloria de Dios y a su propia santificación, llegando a ser hasta un centenar de monjas en algún convento.
Durante los primeros años de la persecución religiosa de la guerra civil
el convento y su iglesia fueron profanados e incendiados, sufriendo muchos desperfectos. Entre las obras de
gran valor que desaparecieron para
siempre estaba el rico archivo con-

Aquellas religiosas que lo habitaron
en 1661 fieles a un estilo muy particular de entender el mundo viviendo
las directrices de la regla carmelita y
que mantenían un estrecho vínculo
con la villa, de quien seguían ganando su consideración. Respondieron
ante la petición manifestada por las
Religiosas Agustinas de Bocairent a
la Real Audiencia de Valencia, para
trasladarse todas y establecerse en
Ontinyent, aduciendo como causa
que el Convento de Bocairent estaba “empestad”, elevando a la misma
autoridad respetuoso recurso de oposición a este traslado, en documento
que lleva la fecha del 8 de agosto de
este mismo año, apoyándose en el
derecho de la existencia de cuatro
conventos (dominicos, franciscanos
descalzos o alcantarinos, capuchinos
y franciscanos observantes) y dos parroquias en una villa con insuficiente
número de vecinos.
En el sumar de los años, las carmelitas han superado la devastadora ola
anticlerical que en diversos momentos les han investido. Ellas siguen
estando entre las órdenes monásticas
más vivas con la filosofía específica diseñada por Santa Teresa. Como
Carmelitas de la Antigua Observancia, observan Constituciones propias
idénticas para todos los monasterios,
a pesar que la observancia y el espíritu varían de un monasterio a otro.
Es curioso hacer notar que en menos
de cien años, desde la aparición de
las monjas de clausura, se hicieron
siete fundaciones del Carmelo feme-

Altar del convento en una fotografía de principios de siglo XX.

cana: Santiago de los Caballeros, la
Vega, Santo Domingo y Monción;
uno en Perú: Camaná; y uno en Puerto Rico: Mayagüez.
Las carmelitas calzadas no se extendieron tanto como las carmelitas
descalzas, porque éstas no podían ser
muy numerosas según las Constituciones de Santa Teresa, por lo que se
vieron obligadas a hacer nuevas fundaciones, mientras las calzadas no tenían límite y todas se sentían felices
en sus propios conventos, entregadas

ventual donde se custodiaba la historia del venerable monasterio de la
Preciosísima Sangre, y con él la fundación del Carmelo de Caudete acaecida en 1914. Cuyo relato registra el
carmelita P. Rafael Mª López Melús
en su libro: ”Primer Centenario del
Carmelo Contemplativo de Caudete (Albacete) 1914-2014”. El autor
bebe de la fuente del Libro-Crónica
del convento de Ontinyent, transcrito nuevamente en los años cincuenta del pasado siglo por Sor Carmen
Josefina Morales Birlanga, por in-
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formación de viva voz de la M. Mª
Ángeles Ten Llopis, por entonces venerada priora.
El 22 de diciembre de 1914, durante
el pontificado de S.S. Pío X, reinando S.M. Alfonso XIII, ocupando la
mitra valentina Monseñor Valeriano
Menéndez Conde y Álvarez (19141916) y contando con la concesión
del P. Visitador José Vila, salieron a
las cuatro de la mañana de clausura
cinco monjas para la nueva fundación de Caudete, después de haber
oído misa. Tras el canto de la Salve
a la imagen de la Virgen del Carmen
entronizada en el altar de la izquierda
del altar mayor, las religiosas se despidieron. Llamadas por el fundador
a la puerta seglar, donde fue leído en
voz alta el permiso de Roma para la
salida de clausura de las fundadoras,
todas ellas, de rodillas, besaron el
suelo y recibieron la bendición de la
M. Priora Sor Encarnación Casanova,
de los padres carmelitas, Juan Bta.
Feliu y Elías Ortiz y la del Sr. Cura de
la Villa de Caudete, Rvdo. Santiago
Amat. A ellos se sumarían otras personas venidas de la población albaceteña que las acompañarían hasta su
nuevo convento, siendo saludadas en
las inmediaciones del Santuario de la
Virgen de Gracia por varios carruajes
que salieron a su encuentro.
A pesar de haber salido tan temprano
de Ontinyent, no llegaron a su destino hasta el mediodía de aquel martes
por el mucho viento que soplaba, el
mal camino, y por haberse detenido
en la finca que el IX Marqués de Vellisca, Luís Melo de Portugal y Pérez
de Lema, poseía en Fontanars dels
Alforins, donde desayunaron y descansaron, siendo obsequiadas por su
esposa Mª Manuela Enríquez de Navarra y Roca de Togore.
Llegadas a su destino y después de
visitar a la Virgen de Gracia y acompañadas por todo el pueblo, fueron a
la iglesia del Carmen siendo esperadas por los padres carmelitas. Des-

Comunidad de Camaná.

pués de entonar himnos a la Virgen
y al Smo. Sacramento y de visitar el
templo fueron acompañadas a la parroquia de Santa Catalina. Tras ser
saludadas por todas las autoridades
locales se ofició una solemne misa
por el P. Feliu donde ocupó la cátedra del Espíritu Santo el párroco de
la Villa. Concluido el rito religioso
se ordenó la procesión, participando
gran número de fieles, los padres carmelitas y sacerdotes acompañando
la imagen de la Virgen del Carmen,
en cuya mano pusieron las llaves
del nuevo convento, formando las
religiosas en el siguiente orden: primero la M. Ángela Sánchez Golf y
M. Sacramento Martínez Medina, en
medio de ellas Joaquina Feliu Yagüe
portando la cruz de la fundación. Detrás: M. Patrocinio Gutiérrez Maylín,
en el medio, M. Purificación Martí
Jornet a la derecha y M. Remedios
Mora Montés a la izquierda. Portaba
la Custodia, bajo palio el P. Feliu, el
Párroco y D. Joaquín Carpena iban al
lado de las religiosas portando todas
ellas, velas encendidas.
Con suma emoción todos esperaron
la apertura de la iglesia y la del convento, cuyas puertas fueron abiertas
por la M. Patrocinio Gutiérrez. Colocado el Smo. Sacramento en el Altar
Mayor y la imagen de la Virgen del

Carmen en el sitial preparado, se entonó un Te Deum de acción de gracias, impartiéndose la bendición con
la custodia, entrando las monjas en la
clausura y con ellas muchas personas
curiosas por conocer aquellas dependencias, permaneciendo todo el día
abierto el convento.
Al filo de las cuatro de la tarde pasaron al refectorio todas las carmelitas,
tomando una espléndida comida preparada por la madre de la M. Sacramento. Las hermanas fueron acompañadas a la mesa por el P. Feliu y su
hermana Joaquina (benefactora que
ingresó en aquel convento escasos
días después).
Finalizado el ágape, las religiosas
siguieron atendiendo a las personas
hasta las siete de la tarde, mientras su
capellán el P. Francisco Díaz Alcover
daba cuenta por escrito al Excmo. y
Rvdmo. Sr. Obispo de Albacete de
cuanto había sucedido. El documento fue signado por las cinco religiosas, ofreciendo cariño y respeto a
quien sería su prelado.
Llegado el momento y tras previo
aviso, las familias de las religiosas se
retiraron, registrándose la casa. Ante
la puerta reglar, o sea de la clausura,
las cinco carmelitas puestas de ro-
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dillas solicitaron la bendición del P.
Feliu y del P. Francisco Díaz.

el convento pasando la comunidad
por muchos trabajos y dificultades.

Solas ya en su nuevo habitáculo,
agradecieron a Dios los momentos
vividos y se ofrecieron a trabajar con
toda su alma. Al concluir rezaron las
vísperas y completas, cenaron lo que
les habían obsequiado y tras un pequeño asueto, distribuyeron a cada
una la celda que tenían que habitar.

Siempre hubo una buena relación entre los dos conventos. La lectura de
sus respectivas crónicas nos advierten
de la venida, el primero de octubre de
1956 de la M. Mª Magdalena Tejada
y de Sor María Calafat Enguix, para
junto a la M. Mª Pilar Albesa Ruíz,
procedente del Monasterio de Zaragoza, ocupar los cargos canónicos,
por ser jóvenes las religiosas. Hecho
que se repitió, años más tarde con la
presencia de la M. Guadalupe Valls
Such, adscrita al convento de Ontinyent, que por necesidades desempeñó
el cargo de priora de Caudete, en el
período de 1966-1969.

Junto a las muchas dificultades que
tuvieron que superarse para realizar
la fundación, partieron hacia el nuevo convento del Sagrado Corazón y
de la Virgen de Gracia de Caudete:
Sor Patrocinio Gutiérrez Maylín,
priora (6); Sor Purificación Martí Jornet, subpriora (7); Sor Mª Remedios
Mora Montés, consiliaria (8); Sor Mª
Ángela Sánchez Coll, maestra de novicias (9) y Sor Sacramento Martínez
Molina, secretaria (10).
Apenas instaladas y con el nuevo año
de 1915 ingresaron tres postulantes:
Sor Mª Gracia y Sor Mª Ángeles Martínez Media, hermanas de Sor Sacramento, en fecha de 10 de enero; y seis
días después sor Mª Joaquina Feliu.
Toda la comunidad habida y como
consecuencia de la proclamación de
la II República, tuvo que salir del
convento en mayo de 1931, permaneciendo cerrado desde 1931 a 1933.
Sus religiosas que en un principio estuvieron acogidas en casas de sus familiares fueron más tarde repartidas
entre los dos conventos de Ontinyent
y Fontiveros (Ávila), regresando en
agosto de ese último año.
El segundo abandono obligado fue
motivado por la Guerra Civil (19361939). Hecho que sucedió en la
mañana del 20 de julio de 1936, en
aquella ocasión se marcharon, con
grandes dificultades a sus lugares de
origen. El convento fue destruido, la
iglesia utilizada de cuadra y los locutorios como cárcel. El 18 de diciembre de 1941 volvió a abrir de nuevo

Aunque actualmente, la comunidad
tan numerosa en el pasado, se ve afectada por la aguda crisis vocacional,
participó en la segunda centuria del
siglo XX en dos nuevas fundaciones,
ambas en el continente americano.
Conocemos que el Monasterio de
nuestra villa también vivió días llenos
de alegría, de fervor, de ilusión, de
entrega…, y también de persecución,
de angustia, de estrecheces económicas, y hasta hambre. Basta recordar el
período anticlerical de la II República en el que las monjas tuvieron que

abandonar durante los meses de mayo
y junio de 1931 su habitáculo. Hecho
que volvió a repetirse en el verano de
1936, pero esta vez por algo más de
tres años. Los cultos divinos fueron
interrumpidos el 25 de julio, día en
que finalizaba la solemne novena a la
Virgen del Carmen. Al día siguiente
fueron ocupadas las iglesias, devastados y destruidos gran parte sus tesoros y documentos, desaparecidas
las imágenes e iconos… Al Convento
de las MM. Carmelitas, pasto de las
llamas, no se le pudo dar ningún destino por haber sido destruido casi por
completo. Sus moradoras marcharon
cada una a sus lugares de origen. Algunas no regresaron, a pesar de haber
emitido sus votos solemnes, quedándose “en el siglo”.
Tras el paréntesis de la guerra civil
con sus tristes y dolorosos días devenidos en los fatigosos años de la postguerra con su estela de privaciones,
el monasterio adquirió compromisos
y fue levantado poco a poco con la
suma de afanes, ilusiones y plegarias.
Amando y respetando la historia, sin
estar anclados en el pasado, fue cultivado con fe y esperanza el futuro, a
veces hasta límites incomprensibles.
El relato que refleja la crónica, esculpida entre el ayer y el hoy por cen-

Patio interior del convento.
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tenares de carmelitas, despiertan el
rescoldo de su fe, que permanece en
lo hondo de sus seres, con los sentimientos más entrañables, el entusiasmo y la ilusión unida a la disponibilidad de cada una de las que formaban
la comunidad. Sujetas a la clausura
papal, aisladas del mundo exterior,
sus días transcurrieron en un trajín
de la huerta a las oraciones, a los momentos de labores y de silencio.
Populosa fue la comunidad carmelita
apenas iniciada la segunda centuria
del pasado siglo. Abrazadas con dicha
y sin reserva a una vida consagrada a
Dios en alabanza y oración continúa y
habiendo sido convocado el Concilio
Vaticano II, recibieron la proposición
del Asistente General, P. Bartolomé
X. Xiberta (11) de viajar a Indonesia,
hecho que no pudieron realizar al no
conceder el gobierno de aquella nación la entrada de españoles.
Las hojas de ruta de la segunda fundación, tejida de sueños y realidades,
en 1960, fueron iniciadas en la Ciudad Eterna, tras ver frustrado Mons.
Redento Gauci (12) su anhelo de poseer una fundación en la Prelatura de
Chuquibamba. A su paso por Madrid
de regreso a Perú, y tras entablar con-

Imagen del convento en la actualidad.

versaciones con el P. Rafael López
Melús (13), éste le sugirió establecer
un monasterio de Monjas Carmelitas
en la mencionada Prelatura, iniciándose la búsqueda de una comunidad
religiosa, mientras Mons. Redento
encargaba al ingeniero Iriberry de
Arequipa la construcción de un monasterio en la costa del Pacífico.
En la primera quincena de diciembre de 1964, mediante carta desde
Roma, el P. Rafael López les habló
de la nueva fundación en la Prelatura
de Chuquibamba (Perú) regida por
Mons. Redento Gauci, quien el cinco
de enero del año siguiente, les concretaba, también por carta, algunos
puntos y la designación de la ciudad
de Camaná como el lugar en que se
establecería el nuevo monasterio.
El propio prelado, camino de Roma
para asistir a las últimas reuniones
del Concilio, les visitó el 27 de agosto de 1965, acompañado por los padres carmelitas Rafael López, como
Asistente General, y Joaquín Gaureh. Oficiado el Santo Sacrificio de
la Misa mantuvo con toda la comunidad, una larga y animada charla que
despertó la ilusión, el optimismo y el
entusiasmo, al tiempo que les explicó

con todo detalle todo lo concerniente
al nuevo edificio, huerto…
Aquella nueva aventura fue conocida por los monasterios carmelitas,
creando gozo, ilusión y expectación.
Durante jornadas se sucedieron, con
mucho entusiasmo, los preparativos,
donde se reflejaron la luz y el amor
de toda la comunidad. La decisiva
determinación de fundar en el continente sudamericano se hizo notar
poco a poco no solo por la ciudad,
que desde el siglo XVI les acoge,
sino por muchos puntos de la geografía. Con jubilosa llamada golpeó
la puerta del convento una carmelita
habitante del monasterio de la Encarnación de Huesca, para sumarse
a emprender juntas el nuevo camino,
hasta esos momentos desconocido.
Con sentimientos difíciles de explicar, la nueva comunidad emigrante
quedaba integrada por:
Sor Mª Mercedes Cuellar Montero.
Priora. (14)
Sor María Calafat Enguix. Subpriora. (15)
Sor Mª Anunciación Mateos Carrera.
Maestra de Novicias. (16)
Sor Mª Sacramento Gandía Martínez. Cocinera. (17)
Sor Mª Eucaristía Solsona Granell.
(18)
Sor Mª Jesús Calvo Belda. (19)
Sor Mª Consuelo Jordá Abad. (20)
Sor Mª Adoración Tormo Casanova.
(21)
La nueva comunidad integrada por
siete carmelitas del Monasterio de
Ontinyent y una del de Huesca, abandonaba el Monasterio de la Preciosísima Sangre el 9 de febrero de 1966.
A las nueve de la mañana tras oír
misa, oficiada por el Rvdo. Párroco
Plebán de Santa María D. Julio Roig
Villalba, entonar la Salve Regina y
recibir la bendición de la priora M.
Mª Ángeles Ten Llopis, iniciaron su
viaje rumbo a Madrid en una furgoneta. Durante su permanencia en la
capital recibieron las atenciones de
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los hermanos de la Madre Mª Mercedes y de las Carmelitas del Convento
de Nuestra Señora de las Maravillas.
Transcurridos cinco días, embarcaron en un avión de la compañía
Iberia en el aeropuerto de Barajas.
Las múltiples vicisitudes de aquel
accidentado viaje, hasta su llegada a
Lima, es contado con mucho detalle
por Dolores Tormo Casanova en su
libro: ”De Ontinyent a Camaná” de
TXTO Editorial publicado en 2016.

José, de Trujillo Alto, Puerto Rico, se
hiciera responsable de la misma.

Tras hacer escala en Caracas llegaron
a Bogotá y de allí a Lima, después
de 17 horas de vuelo, donde al no ser
esperadas por nadie, fueron acogidas
por unos días, en la casa provincial
de las Hijas de San Vicente de Paúl,
quienes las acompañaron hasta el aeropuerto.

Para este cometido el P. General encargó al asistente de la Curia de habla hispana, P. Jaime Andrade, O. C.,
buscar las monjas para la fundación,
quien a su vez, delegó esta petición,
a los padres provinciales de España,
quienes invitaron a sus respectivas
Comunidades de monjas carmelitas.

El 27 de febrero abandonaron Lima,
con rumbo a Arequipa siendo recibidas por Monseñor Redento, los PP.
Carmelitas, numerosos religiosos y
religiosas de varias congregaciones
y periodistas. El 5 de marzo de 1966
llegaron al fin a Canamá, última
etapa del viaje. Con el convento sin
acabar, fueron alojadas en el colegio
de las religiosas franciscanas y posteriormente en una vieja casa, situada
en la calle “28 de julio”, perteneciente a la parroquia. Con ayuda de la
gente, de los PP. Carmelitas y del Comité de las Srtas. Profesoras, fueron
amueblándola y adaptándola a sus
necesidades. Con las dependencias
indispensables, el 2 de octubre de
1966 fue bendecido el Monasterio de
la Santísima Trinidad de las Madres
Carmelitas, quienes el 10 de enero de
1967, después de once meses tras salir de Ontinyent y de haber concluido
las obras, habitaron en clausura.
Sintiendo compartir su vida consagrada a Jesús y a la Virgen del Carmen,
unida a su trajín de la huerta, a las
oraciones, a los momentos de labores
y de silencio la comunidad de carmelitas, con su voto solemne y perpetuo
de los consejos evangélicos: de casti-

El 20 de julio de 1983 la priora Madre Rosa María Estremera, convocó
al Capítulo Conventual y les propuso
el deseo del Sr. Obispo de Mayagüez
y del Padre General. El Capítulo
aprobó hacer la fundación para la que
aportaría dos Hermanas. Las demás,
hasta seis, habría que buscarlas en
otros monasterios.

Sor Carmen Josefina Morales Birlanga. Abril
de 2016.

dad, pobreza y obediencia, siguieron
inyectando al mundo su espíritu participando por medio de Sor Carmen
Josefina Morales Birlanga (22) en la
fundación del Carmelo de Mayagüez,
en Puerto Rico. Con la benevolencia
y complacencia de la comunidad, esta
carmelita partía desde el monasterio
de la Preciosísima Sangre de Cristo
en el crepúsculo de 1983.
Acompañada por parte de su familia
(hermana, cuñado y sobrino) se trasladó hasta Madrid, pernoctando en el
Convento de Nuestra Señora de las
Maravillas desde donde partió al día
siguiente rumbo a Puerto Rico, a la
ciudad de Trujillo, en la que se hallaba
establecido el Carmelo desde 1651.
Sor Carmen Josefina acudió a la llamada de Monseñor Ulises Casiano
Vargas, que deseaba la presencia de
las carmelitas calzadas en su diócesis,
deseo éste que con anterioridad había
manifestado Monseñor Rogelio Mur
Aguilar, Padre carmelita aragonés.
Tras comunicarlo al prior general, éste
aceptó la propuesta con la condición
de que el monasterio carmelita de San

Ante aquella solicitud dieron respuesta tres carmelitas españolas y
tres puertorriqueñas. Las puertorriqueñas: Sor Luz María Torres Iglesias y Sor Carmen Noemí Marrero
Marrero, del Monasterio de San José
de Trujillo Alto, y Sor María Catalina Dávila Díaz, puertorriqueña, del
Monasterio de La Vega, en República Dominicana. Las españolas: Sor
María Teresita Pérez, del Monasterio de Cañete La Real (Málaga), Sor
Ana María Burillo, del monasterio
de Zaragoza y Sor Carmen Josefina
Morales Birlanga del Monasterio de
Ontinyent (Valencia).
Todas ellas permanecieron en el Monasterio Carmelita de San José, ubicado en el pueblo de Trujillo Alto,
durante algunos meses preparando la
fundación. El 18 de abril de de 1984
se recibió, en el monasterio de Trujillo Alto, Puerto Rico, el Rescripto de
la Sagrada Congregación de Religiosos, autorizando la fundación.
Según consta en las actas, el Primer
Capítulo Electivo se celebró el 8 de
febrero de 1985 con el siguiente resultado:
Priora: Sor Luz María Torres Iglesias
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1ª consejera: Sor Carmen Josefina
Morales
2ª consejera: Sor Ana María Burillo
3ª consejera: Sor Carmen Noemí
Marrero
4ª consejera: Sor María Catalina Dávila
Maestra de novicias: Sor Carmen Josefina Morales
Ecónoma: Sor Ana María Burillo
Erigido canónicamente el Monasterio de Santa María del Monte Carmelo, su comunidad religiosa habitó en
sus inicios y durante cuatro años, una
casa alquilada en Barrio Quemado,
hasta la finalización de las obras del
nuevo convento.
En la actualidad viven las seis fundadoras. En los primeros años de la
fundación, tres de ellas regresaron a
sus respectivos monasterios. De ellas
las dos españolas y una del monasterio de Trujillo Alto.
Guarda nuestra ciudad en el Monasterio de la Preciosísima Sangre de
Cristo, un gran tesoro, cuya excelencia puede pasar desapercibida y que
celosamente guardan sus piedras. Es
la gozosa alegría de la comunidad
contemplativa de las Carmelitas Calzadas integrada por 11 monjas: 6 con
votos solemnes, 1 con votos temporales, 3 novicias y 1 postulante. Ellas,
desde allí abrazan con dicha y sin reserva una vida consagrada a Dios en
alabanza y oración continua. Ofrecen
sus trabajos, esperanzas, fracasos, palabras y silencios para el bien y necesidades de la humanidad y concretamente de nuestra comunidad.
Nuestra gratitud a las Comunidades
de Carmelitas Calzadas de los Monasterios de Huesca y Mayagüez, y
muy especialmente al de Ontinyent y
a su M. Priora Sor Mª Magdalena Pla
Tortosa por habernos remitido todo
cuanto tuvimos necesidad para realizar este trabajo.

NOTAS
(1) Sor Catalina Navarro. Tomó el hábito el 10
de septiembre de 1526, murió el mismo año de
la fundación.
(2) Sor Francisca Pasabonel·la. Hija del mercader Francisco Pasabonel·la, entró en la Encarnación el 28 de agosto de 1529, falleciendo en
1575.
(3) Sor Serafina Marjá. Vistió el hábito carmelita el 22 de septiembre de 1532. Murió en 1575
siendo priora del convento de Ontinyent.
(4) Sor Leonor Borja. Hija del noble D. Melchor
Borja, entró en la clausura de la Encarnación el
28 de agosto de 1529 y falleció en 1575.
(5) Sor Catalina Albuixech. Nacida en Ontinyent, profesó en Valencia como monja de obediencia, pasó a su villa natal condicionada a
“darle el velo negro, por ser de esta villa”. Fue
subpriora según documento del 26 de noviembre
de 1597.
(6) Sor Patrocinio Gutiérrez Maylín, priora. Natural de Bargas (Toledo) contaba 81 años de edad
y 62 de vida religiosa cuando feneció el 11 de
enero de 1944. Fue el alma de la fundación. Durante los 32 años de vida religiosa en Ontinyent
desempeñó varios cargos entre ellos el de maestra de novicias durante 15 años.
(7) Sor Purificación Martí Jornet, subpriora. A
los 93 años de edad y 51 de vida religiosa entregó su alma al Creador. Fue priora, maestra
de novicias y consejera. Había nacido en Bélgida (Valencia). Murió el 28 de julio de 1936.
Sus restos recibieron sepultura en el cementerio
público, siendo trasladados al del monasterio a
principios de febrero de 1950.
(8) Sor Mª Remedios Mora Montés. Natural de
Ontinyent, descansó en el Señor a las nueve y
media de la mañana del 17 de agosto de 1926.
Tenía 63 años de ellos 44 de vida religiosa (32
en el convento de su ciudad natal y 12 en el de
Caudete).
(9) Sor Mª Ángela Sánchez Golf, maestra de novicias. Nacida en Caudete, expiró el 16 de febrero de 1948. Contaba 70 años. En su estancia
en el convento de su ciudad natal desempeñó los
cargos de priora en dos ocasiones y consejera.
Junto a la M. Patrocinio regresó al concluir la
guerra civil para custodiar el convento e impedir
que se hiciese de él uso para otros fines.
(10) Sor Sacramento Martínez Molina, secretaria
(11) Bartolomé Xiberta Roqueta. Nacido en Santa Coloma de Famers el 4 de abril de 1897. Teólogo, pedagogo e historiador. Inició sus estudios
en el seminario menor de los Carmelitas de la
Antigua Observancia de Olot. Tres años después
continuó su formación en el convento de Olot,
ingresando en la Orden del Carmelo en 1913.
Cursó filosofía en el convento de Caudete. En
junio de 1917 y en el Monasterio de las MM.
Carmelitas de Ontinyent, fue ordenado como
Minorista por el Rvdmo. e Ilmo. Sr. Dr. D. Juan
Bta. Benlloch, Obispo de Urgel y copríncipe de
Andorra. Completó estudios en Roma, siendo
ordenado sacerdote el 20 de diciembre de 1919.
Tres años más tarde concluye su tesis doctoral
“Clavis Ecclesiae” con gran repercusión en toda
Europa y anticipa el pensamiento eclesiológico
de la constitución “Lumen Gentium” del Concilio Vaticano II. Se dedicó a la docencia en teología en la Universidad Gregoriana de Roma hasta
1937, que expulsado por Mussolini habita en los
Países Bajos y en Olot. Fue comisario general de
Cataluña y Asistente General. En 1964 sufrió un

ictus apopléjico, muriendo en 1967 en Terrassa.
Fue uno de los grandes restauradores de la intelectualidad catalana católica de los años veinte y
treinta del siglo XX. Miembro de la Academia
Romana de Santo Tomás y otras entidades como
l’Institut d’Estudis Catalans, la Societat Filosòfica de Catalunya, la Reial Acadèmia de Bones
Lletres de Barcelona o l’Estudi General Lul·lià
de Mallorca. Consultor de la Sagrada Congregación de Sacramentos y miembro de la Comisión
Preparatoria del Concilio Vaticano II, en el que
fue perito y participante. El 30 de enero de 1997,
comenzó el proceso de su beatificación por sus
heroicas virtudes, siendo clausurado el 26 de
septiembre de 2003 por el Cardenal Monseñor
Ricard Maria Carles.
(12) Monseñor Redento Gauci. Nació el 27 de
diciembre de 1920 en La Valeta (Malta), entregando su alma al Hacedor en Malta el 10 de febrero de 1978. En 1943 fue ordenado sacerdote
de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Fue cofundador de la comunidad de Fgura
en Malta, donde estableció una iglesia dedicada
a Ntra. Sra. del Carmen que en 1965 se convirtió
en parroquia. En 1949 marchó, junto a otro carmelita a Perú, convirtiéndose en los primeros misioneros carmelitas malteses en América Latina.
Nombrado Primer Prelado de la Prelatura Territorial de Chuquibamba en 1962, fue consagrado
obispo, participando como padre de consejo, en
las cuatro sesiones del Concilio Vaticano II. En
1967 fue titular de la sede de Ida en Mauretania,
renunciando como prelado de Chuquibamba en
1977 debido a su delicada salud, regresando a
Malta donde murió a los 57 años.
(13) P. Rafael López Melús. Nació el 25 de febrero de 1928 en el pueblo zaragozano de Vives
de la Sierra. Profesó como carmelita en Onda en
septiembre de 1946, emitiendo sus votos solemnes en Roma el último día de octubre de 1949,
siendo ordenado sacerdote en la Capilla del seminario de San Juan de Letrán el 6 de julio de
1952. Asistente General de la Orden entre 1965
y 1971, fundó el Centro de Espiritualidad Carmelita en Caudete en 1976, y siete años después,
en Onda, el Apostolado Mariano Carmelita. En
1985 empezó a editar el famoso Calendario de
la Virgen del Carmen. Ha publicado 277 libros y
folletos. Por su personalidad, carisma y su trabajo infatigable se ganó el respeto y la admiración
de los que le conocieron.
(14) Daciana Cuéllar Montero, En religión Sor
Mª Mercedes. Natural de Vallelado (Segovia) y
feligresa de la Parroquia de Santo Tomás Apóstol, nació a las cuatro de la tarde del 4 de junio
de 1912.
Cumplimentados los documentos fijados, recibida la autorización paterna y la del vicario general, ingresa como postulante en el Convento
Carmelita en marzo de 1942. Admitida por la
Comunidad y explorada canónicamente su voluntad por el Sr. Arcipreste Rvdo. Julio Roig Villalba, es admitida, en abril de 1943, para emitir
sus votos temporales. Su fallecimiento se registró el 7 de abril de 1992.
(15) Rosario Calafat Enguix, en religión Sor María del Milagro, nació en Lorcha (Alicante) el 25
de abril de 1905 y murió el 5 de abril de 1970.
El 29 de octubre de 1924 presentó a la Rvda. Madre Priora la solicitud para ingresar en el Convento, siendo admitida como postulante el 6 de
noviembre de ese año, ingresando a las cuatro de
la tarde del 27 de noviembre en la Comunidad de
Carmelitas Calzadas.
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El 7 de abril de 1925, cumplidas las formalidades de costumbre fue votada y admitida al noviciado. El 28 de mayo de ese mismo año, tomó
el santo hábito. El 24 de junio del año siguiente
hizo su profesión de votos temporales y el 25 de
mayo de 1930 sus votos solemnes.
Vivió los difíciles tiempos de la II República.
Tuvo que abandonar el Monasterio en los primeros días de 1936, regresando al mismo al finalizar la lid en 1939, al igual que su hermana Julia
Calafat Enguix, en religión Sor Mª Asunción.
Afectada por un cáncer y consciente de ello, a
punto de cumplir 61 años, partió a la fundación.
Viajó hasta las alturas el 5 de abril de 1970.
(16) Clotilde Mª de la Consolación Mateo Carrera, en religión Anunciación de los Ángeles.
Nació en Navalmoral (Ávila) el 3 de septiembre
de 1905, era feligresa de la parroquial de San
Pedro Apóstol donde fue bautizada 7 días después. Se educó en el colegio que las adoratrices
regentaban.
Con 18 años ingresó como postulante en el Convento Carmelita de San Miguel (Huesca) el 6 de
octubre de 1923.
El 7 de abril del año siguiente tomó el hábito,
pronunciando sus votos temporales el 13 de abril
de 1925, y los solemnes el 14 de abril de 1928.
(17) Concepción Gandía Martínez, en religión
Sor Mª Sacramento. Nació, a las cuatro de la mañana, del 20 de octubre de 1922 en Ontinyent,
era feligresa de la Parroquial de San Carlos Borromeo.
Obtenido el consentimiento paterno para ingresar en el convento, quedó sometida al voto
secreto de la Comunidad, reunida en capítulo el
12 de marzo de 1946 y admitida al postulantado,
recibiendo del Arcipreste Rvdo. Francisco Martínez Ortiz la correspondiente autorización a la
toma de hábito.
El 17 de noviembre de 1947 hizo su profesión
temporal. Contando 27 años de edad y siguiendo
las normativas establecidas fue explorada por el
P. Cipriano Ibáñez emitiendo votos solemnes en
1950.
El 23 de marzo de 2006 abandonó este mundo.
(18) Felisa Solsona Granell, en religión Sor
Mª Eucaristía. Nacida en Villahermosa del Río
(Castellón de la Plana) el 11 de agosto de 1938,
residía en Villareal de los Infantes. Tenía 21 años
cuando fue admitida por votación secreta de la
comunidad, a la toma de hábito y a la exploración hecha por el Arcipreste Rvdo. D. Julio Roig
Villalba y el P. Rafael López Melús, que presidió
la ceremonia religiosa de la toma de hábito en
1958.
A punto de cumplir el décimo mes de noviciado, fue admitida por la comunidad a la profesión
simple, oficiada el 24 de mayo de 1959.
En marzo de 1962, faltando 70 días para su
profesión solemne, se sometió al sufragio de
la Comunidad para su admisión a la profesión
de votos solemnes que emitió el 24 de mayo de
aquel mismo año.
(19) Milagros Calvo Belda, en religión Sor Mª
Jesús. Nacida a las dos de la madrugada del 17
de diciembre de 1919 en Alfafara (Alicante)
siendo vecina de la Parroquia de la Transfiguración del Señor. Admitida como postulante el 15
de septiembre de 1951, a los 33 años, en marzo
del año siguiente fue explorada para la toma de
hábito por el P. Cipriano Ibáñez, siendo admitida
por la comunidad, en abril de 1953 para la profesión de votos temporales.
Tres años después y tras la exploración y admi-

sión hizo su profesión de votos solemnes el día
3 de mayo, festividad de la Santa Cruz, de 1951.
Entrego su alma al Hacedor el 30 de enero de
2016.
(20) Pilar Jordá Abad, en religión Sor Mª Consuelo Jordá Abad. A las nueve de la noche del
23 de febrero de 1931 nació en Beniarrés (Alicante), siendo feligresa de la Parroquial de San
Pedro Apóstol.
El 7 de julio de 1958, con 29 años, fue admitida
al postulantado. El 28 de enero del año siguiente
fue explorada por el Arcipreste Rvdo. D. Julio
Roig Villalba, tomando el hábito.
Al iniciarse el año 1960 y a punto de cumplirse el décimo mes del noviciado fue solicitado
el sufragio de la Comunidad y la admisión a la
profesión simple, realizada el 3 de mayo de ese
año. Tres años después hizo su profesión solemne. Falleció el 31 de marzo de 2015
(21) Dolores Tormo Casanovam en religión Sor
Mª Adoración. Nació en Ontinyent a las doce de
la mañana del 30 de diciembre de 1938. Ante la
minoría de su edad, 16 años, necesito del consentimiento de su progenitor Ángel Tormo Durá
para poder ingresar como religiosa, siendo admitida al postulantado el 18 de junio de 1955, pasando tras el sufragio de la comunidad, a finales
de ese año al noviciado.
El 15 de febrero de 1957 hizo su profesión temporal, tras haberse cumplimentado los trámites oportunos. Tras someterse al sufragio de la
Comunidad y a la exploración realizada por el
Rvdo. D. Basilio Sancho, párroco de San José,
emitió los votos perpetuos en enero de 1960,
profesando el 15 de febrero de ese año.
El 29 de diciembre de 1979, a petición propia, la
Sagrada Congregación de Religiosos de Roma,
le concedió la dispensa de votos, abandonando
el Carmelo.
(22) Carmen Morales Birlanga, en religión Sor
Carmen Josefina. Nació en Ontinyent el 25 de
abril de 1931. Bautizada en la Arciprestal de
Santa María. Con 20 años solicitó su ingreso
en el Monasterio de la Preciosísima Sangre de
Cristo, siendo admitida al postulantado el 8 de
septiembre de 1953. Admitida al noviciado y tomado el hábito el 8 de marzo de 1954, emitió sus
votos temporales el 24 de abril del año siguiente
y sus votos solemnes tres años después.
Fue priora en tres períodos: del 8 de febrero de
1988 al 12 de febrero de 1991, desde el 14 de
febrero de 1994 hasta el 14 de febrero de 2000 y
desde 13 de marzo de 2003 hasta el 22 de junio
de 2009.
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Aproximació a l’educació i atenció
a la primera infància a Ontinyent
De la Guarderia Parroquial de Sant Rafael a l’Escola
Infantil La Roda. 1970-1990
Joan J. Torró (Coord.) Lavinia Benchea , Cristina Martínez, Amparo Montava , Gloria Gandia i Mª Carmen Úbeda

1. Introducció

P

er a dur a terme aquest treball
s’ha realitzat una tasca de recerca i investigació al voltant
d’una iniciativa educativa en l’àmbit
de l’educació i atenció a la primera infància, ubicada en el barri de Sant Rafael a la ciutat d’Ontinyent. Es tracta
d’una recerca en la qual s’intentarà fer
una anàlisi descriptiva i interpretatiu
d’una realitat social i educativa fugint
de fer la típica història d’un centre
educatiu. El nostre objectiu és, aprofitant les dades orals, principalment,
apropar-nos a la realitat educativa i
social d’un barri, ens ajudaran a comprendre i explicar una història més
ampla i general. De ben segur i conscients de la importància d’un treball
més extens i profund, la nostra intenció és aportar un menut gra de sorra
en la història de l’educació en l’àmbit
que suposa la societat valenciana, i
més concretament en la ciutat d’Ontinyent, pel que fa, sobretot, a l’educació i atenció a la primera infància.
Parlar de “La Roda” és sinònim
d’educació, d’emocions, de sacrifici,
de cooperació, d’innovació però sobretot en tot allò que suposa la infància. Etapa amb nom i identitat pròpia,
ja que tot allò que vius durant aquest
període marca l’inici d’un camí en
el qual ens formem i ens preparem
per a la vida. Totes les experiències viscudes marcaran un abans i un
després en la personalitat de cadascú/
na. Aprendre alhora que gaudeixes

és sense dubte la finalitat que, durant
tants anys ha perseguit i ha aconseguit iniciatives eductives com ho ha
sigut La Roda al Barri de Sant Rafael
a Ontinyent.
La nostra investigació, s’ha centrat en
tota aquella gent que va fer possible
que aquest projecte anés endavant:
la nostra visita a “La Roda”, diverses
entrevistes, transmissió de coneixements i experiència, així com la visita
a l’arxiu municipal per corroborar la
història amb la informació obtinguda.
Per finalitzar remarcar que aquesta
Escoleta segueix en actiu actualment
i a ple rendiment. Esperem que gaudiu de la lectura d’aquest treball que,
amb molt d’entusiasme, hem pogut
elaborar.

2. El barri de Sant Rafael
Durant la dècada dels 50, la ciutat
d’Ontinyent es va veure immersa en
un període d’industrialització, abandonant-se l’activitat agrària com a
principal fons de treball i ingressos
econòmics per a les famílies ontinyentines. Així mateix la població es
veu incrementada per la immigració
de gent de Castella la Manxa i Andalusia oriental cap a les ciutats. Concretament en el cas de la ciutat d’Ontinyent s’ubicaren majoritàriament al
barri de Sant Rafel. Un fet important
pel que fa a les poques infraestructures que es realitzen a Ontinyent des
de 1939 és la construcció del pont de
Santa Maria. Entre els anys 1950 i
1960 el barri de Sant Rafael comença
a créixer demandant un conjunt d’in-

Alumnes i les mestres de l’escoleta en la dècada dels anys 1980.
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problemes, en l’àmbit educatiu, principalment.

Grup d’alumnes. 1983.

fraestructures que no disposava però
que a poc a poc aniran creant-se;
l’any 1964 s’inaugura el Col·legi
Nacional Rafael Juan Vidal, l’any
següent es crea la parròquia. El barri
de Sant Rafael va creixent en tots els
àmbits; associatiu, educatiu, sanitari
però manquen infraestructures.
Durant els anys 60 va haver-hi un
moviment molt important en la societat ontinyentina al voltant de la gent
jove, anomenat la JOC (Joventuts
Obreres Catòliques) baix l’emparament de l’església i que va promoure
un conjunt d’activitats i organitzacions diferents de les que el mateix
«Movimiento Nacional» intentava
aglutinar amb unes polítiques de
joves iniciades amb el Frente de Juventudes (FFJJ) i després amb l’Organización Juvenil Española(OJE).
En aquells moments la «Delegación
Local de Juventudes» sols pretenia
la socialització política d’acord amb
l’ideari franquista.
A través d’aquest canvi, van trencant-se moltes barreres i encetant-se
una xarxa associativa que abraçarà
l’àmbit dels joves, el moviment sindical i veïnal i com no una xarxa de
relació entre els veïns i veïnes on
sempre trobarem com a nexe d’unió
a la Parròquia de Sant Rafael. Ales-

hores es va crear també el Club Jove:
Als locals de la mateixa parròquia es
van disposar espais concrets on tots
els dissabtes, diumenges i dies entre
setmana realitzaven múltiples activitats: teatre, festivals, editar revistes,
conferències, etc. En l’àmbit sindical
i obrer la parròquia també es va veure
implicada cedint els espais de la parròquia a CCOO organització sindical
il·legal. Pel que fa al moviment veïnal, poc temps després de la mort del
dictador, es crea al barri de Sant Rafael la primera associació veïnal d’Ontinyent i de la resta de la comarca.
3. L’educació infantil de l’època
L’educació en aquesta època, tot i
que amb la incipient Llei Villar Palasí pretenia l’establiment d’una política d’igualtat d’oportunitats per a
tots, la pràctica seguia basant-se els
principis educatius propis del franquisme. Encara roman aquella escola
patriòtica i catòlica, sense quasi materials ni innovacions pedagògiques.
En un primer moment, pareixia que
totes les necessitats de la societat
estaven cobertes, però la realitat era
completament distinta amb l’arribada de la industrialització que demana
mà d’obra per a les fàbriques i sobretot per la incorporació de les dones
al món laboral, es plantejaren nous

Al voltant dels anys 70 durant l’última fase del Franquisme, definida
pels especialistes com la Tecnocràcia, comença a produir-se canvis en
la societat: noves condicions socials,
emigració i immigració, Concili Vaticà II, canvis econòmics (necessitat
de mà obra qualificada). Però destaca
en l’àmbit educatiu l’aprovació de
la Llei General d’Educació (LGE):
apareix l’educació mixta, l´educació
passa a ser obligatòria dels 6 fins als
14 anys. Pel que fa a l’educció preescolar, es considera el primer nivell
del nou sistema educatiu, amb l’objectiu fonamental del desenvolupament harmònic de la personalitat del
xiquet; tenia caràcter voluntari, comprenia fins als cinc anys i dividida en
dues etapes. La primera corresponia
dels dos als tres anys anomenada Jardins d’Infància i la segona l’escola
de pàrvuls. L’educació preescolar
«comprende juegos, actividades de
lenguaje, incluida, en su caso, la lengua nativa, expresión rítmica y plástica, observación de la naturaleza,
ejercicios lógicos y pre numéricos,
desarrollo del sentido comunitario,
principios religiosos y actitudes morales. Los métodos serán predominantemente activos para lograr el
desarrollo de la espontaneidad, la
creatividad y la responsabilidad».
La societat també experimenta grans
canvis. Un d’ells, la incorporació
de les dones a la vida laboral, com
ja s’ha dit abans. A partir d’aquest
fet, naixen una sèrie de necessitats
a les quals s’ha de donar resposta, la
més precisa era: Què fan les famílies
obreres amb els xiquets xicotets si
han de treballar els dos pares? Fins
a aquest moment, una vegada les dones es casaven, deixaven tot per a dedicar-se a la casa, al marit i als fills.
Els xiquets i xiquetes assistien a les
escoles amb cinc anys sempre que
hi haguera suficients places escolars,
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fets que no es produïa, aleshores era
necessari deixar als xiquets i xiquetes en algun lloc perquè els pares
anaren a treballar: a les guarderies.
Deixaran als fills i filles perquè un
adult «els guarde». Una de les condicions indispensables per a quasi totes les guarderies era que els xiquets
saberen caminar. Allí no s’emprava
cap tipus de metodologia, ja que hi
havien molts xiquets i xiquetes en
una aula, de diferents edats i amb una
matrícula obert durant tot el curs.
En estos moments, l’Estat era responsable de donar resposta a les necessitats que la societat reclamava, en este
cas a l’educació i atenció educativa
de la infància desenvolupant l’educació preescolar. No va ser una de les
prioritats del Ministeri d’Educació
Nacional. El mateix ministeri posa
per davant les necessitats educatives
que venia arrossegant durant dècades, sobretot centrant-se en l’Educació General Bàsica. L’any 1973 amb
la publicació d’unes orientacions
pedagògiques li lleva l’interès per
l’educació preescolar, que li dóna
la llei General d’Educació de 1970,
afirmant que «no es absolutamente
necesario para el niño de dos a tres
años, si se desenvuelve en el seno
de una familia normal puesto que a
esta edad , la madre es el principal
agente –aunque no exclusivo- en la
formación del niño , pero si lo es si
la madre o los sustitutos maternos no
pueden ocuparse del niño».
D’esta manera serà de nou l’església
qui subsidiàriament donarà una resposta a una necessitat i compromís
social donant les màximes facilitats
perquè en els locals de la Parròquia
de Sant Rafael, es puga crear una
guarderia que acabarà evolucionant
com escoleta infantil.
A poc a poc, l’educació infantil va
evolucionant amb la societat. La
mort de F. Franco i La Transició, permet la introducció de noves maneres
d’entendre l’educació. Els mestres i

educadors volen canviar el sistema,
introduir una nova pràctica docent al
mateix temps que lluiten per una escola pública, democràtica, compromesa amb els canvis socials lligant la
realitat social amb l’educativa.
Apareixen les escoles d’Estiu, cursos pedagògics, els col·lectius de
mestres i les coordinadores d’escoles infantils. Açò fa que la concepció
de l’Educació Infantil canvie, ja no
solament es guarda als xiquets sinó
que també s’inicia un treball educatiu amb ells, tenir en consideració els
seus interessos i a satisfer-los. Les
guarderies comencen a fer una funció educativa i a desenvolupar l’atenció a la primera infància.
L’any 1970 la població en edat escolar al barri de Sant Rafael, d’acord
amb el que establia la Llei General
d’Educació, era de 257 infants repartits en 124 xiquets i 133 xiquetes
per a pàrvuls. Malauradament desconeixem la quantitat dels xiquets i
xiquetes compresos entre els 0 i els 3
anys, entre els quals es trobarien els
xiquets i xiquetes que podien assistir
als Jardins d’Infància, tot i que si coneixem el total d’alumnes compresos
entre els 2 i 3 anys en el conjunt de la
ciutat d’Ontinyent que n’eren 96. El
grup d’alumnes que si tenien l’obligació d’estar escolaritzat en junt de
1970 al barri de Sant Rafael era de
547 entre xiquets i xiquetes.
El total d’alumnes amb edat escolar
que podien assistir al C.N. Rafael
Juan Vidal era de 804. A més a més,
el barri de Sant Rafael tenia finalitzades en 1970, 99 llars per poder ser
habitades i la previsió per a 1971 era
finalitzar-ne 97 més, amb el problema afegit, segons observacions el
mateix Ajuntament, que no existia
cap altre centre ni tan sols privat que
poguera donar resposta a esta gran
demanda de places escolars.
Amb este panorama va nàixer la
Guarderia Parroquial de Sant Rafael,

que com més endavant explicarem va
canviar de nom per a denominar-se
Escoleta Infantil La Roda.
Primeres pases de la guarderia. 1970
Conscients de les necessitats, un
grup de gent, força implicats en el
barri, van acudir a la parròquia per
parlar amb el retor, assabentats que
es tractava d’una persona molt oberta i compromesa amb les necessitats
que afectaven el seu entorn. Per tant,
quan este grup li va plantejar la problemàtica, de seguida es van posar en
marxa per solucionar-ho, l’església
tenia en propietat un local just al costat, on varen començar a assistir pares i mares treballadors, per a deixar
allí als seus xiquets i xiquetes mentre
ells estaven treballant.
Però, esta petició no sols venia per
aquesta vessant. La creació de la primera guarderia es va veure impulsada també per la necessitat de donar
un lloc a tots els xiquets i xiquetes
menors de 6 anys que van quedar
sense plaça escolar en el Col·legi Nacional Rafel Juan Vidal , ja que no tenien suficient espai ni suficients mestres per a donar resposta al notable
creixement de la població infantil.
Així ens ho explica Maria Delgado,
mestra aleshores responsable de la
guarderia; «Jo vaig començar a treballar en la guarderia. Van vindre D.
Luis i uns quants pares del barri a
parlar amb mi. Aquells pares volíem
que els seus fills anaren a una escoleta encara que ells mateixos li deien
guarderia. Volien deixar els seus fills
en un lloc que quan marxaren a treballar no sols tingueren cura d’ells
sinó que els ensenyarem».
D’esta manera comença a funcionar
la Guarderia. En els primers anys de
funcionament hi havia molts alumnes
conformant les tres aules, els xiquets
i xiquetes no podien més que estar asseguts la major part del temps, mentre les activitats que duien a terme
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eren generalment orals, conta-contes,
cançons, endevinalles, etc.
A l`hora de l’esplai era quan s`aprofitava per als moviments lliures i també per a activitats dirigides amb la
finalitat de desenvolupar les diferents
capacitats motrius, afectives i socials.
Aquesta zona de l’Escoleta, no estava dotada de recursos propis, però
les mestres i els menuts aprofitaven
qualsevol material natural, com ara
les pedres, per a jugar i aprendre. El
problema venia quan les inclemències
del temps no permetia sortir al magnífic pati que disposava l’Escoleta.
Els recursos materials eren molt escassos, quasi no hi havien, de forma
que tot el material es demanava als
pares que portaren tot allò que tenien
a casa i també materials que pogueren adquirir com ara la plastilina,
joguines, retoladors, etc. Es varen
comprar cadires i taules gràcies al
suport de l’ajuntament, desplaçant-se
Maria Delgado ( primera mestra de
la guarderia), i representants municipals fins Tavernes de la Valldigna per
adquirir els mobles necessaris.
La mestra Maria Delgado explica
que el més utilitzat amb els xiquets i
xiquetes era una finestreta que hi havia a l`aula i que donava al pati. Des
de la finestra presentava uns titelles
i feia teatre o qualsevol altra activitat que li pareixia, ja que aconseguia
que els xiquets i les xiquetes estigueren immersos amb els personatges.
Sempre que volia captar l`atenció de
la classe, Maria Delgado eixia fora i
des de la finestra interpretava els seus
personatges aprofitant per a ensenyar
allò que tenia previst.
Per atendre de manera adequada i
personalitzada a tots els alumnes, la
mestra se’n duia a sa casa la llibreta de cada un per a fer-li un dibuix o
una lletra que havia de fer després a
l`aula en forma d’activitat, depenent
del ritme d`aprenentatge que seguien
individualment.

Maria Delgado va d’haver-hi fer
front a la Guarderia Parroquial amb
una escassa formació especialitzada i sobretot amb un elevat nombre
d’alumnes: «Jo vaig estudiar moltes
matemàtiques, molta història, molta
geografia..... però com fer front a una
classe com la que tenia baixa la meua
responsabilitat no. Sols vaig fer una
setmana de pràctiques mentre vaig
estudiar magisteri.»
Altre fet important en els primers
passos d’esta iniciativa educativa va
ser la creació d’una Junta de Pares
i Mares amb el suport i ajuda de D.
Lluís, creant el que seria la primera
guarderia del barri, amb el nom de
Guarderia Parroquial de Sant Rafel.
Però d’alguna forma havia d’existir la
guarderia com a tal, s’havia de donar
una resposta a eixa necessitat. Tenien
l’espai físic per a la guarderia, hi havia una mestra titulada i unes famílies
amb fills i filles que calia donar-los
una resposta a les seues necessitats
La Guarderia, l’any 1970, constava
inscrita al Ministeri d’Indústria i Comerç; és a dir, perquè , com manifestava el mateix rector de la parròquia
es podia definir: «com un magatzem
per guardar xiquets encara que sone
malament». En altres paraules, va
néixer una nova empresa.
Maria Delgado era una xica de 23
anys que recentment havia finalitzat
la carrera de Magisteri. Maria Delgado coneixia a D. Luis Espí amb qui
mantenia un fort vincle d’amistat. La
confiança depositada en Maria Delgado, el compromís de la Parròquia i
implicació de les famílies va permetre emprendre aquest projecte amb
entusiasme i emoció. Es pot afirmar
que Maria Delgado va ser la primera
educadora d’esta iniciativa educativa
i d’atenció a la primera infància al
Barri de Sant Rafael.
L’època de Maria Delgado va ser
dura i difícil, en la qual va ser molt
important adaptar-se als canvis. Al
principi sols es van matricular uns

16 menuts i la funció principal de la
guarderia era, com el seu nom indica, la de guardar. Però a poc a poc va
anar augmentat el nombre de menuts.
Maria Delgado va arribar a tenir per
a ella soles 56 alumnes. Amb este
elevat nombre d’alumnes les dificultats eren nombroses, fet pel qual
demanés el suport amb una o diverses ajudants per tal de dur endavant
la guarderia, entre les quals estava
Conxa Conca, de la qual parlarem
més endavant.
Maria Delgado va començar de zero
amb els alumnes, sense material didàctic, sense joguines. Ella sola va
haver d’enginyar-se idees vàries, per
tenir entretinguts els menuts. A poc a
poc, amb molt d’entusiasme i voluntat, va crear fitxes i material didàctic
per tal que aquella guarderia no fos
un lloc per “guardar xiquets”, sinó
que fos alguna cosa més. L’única
condició indispensable que Maria
Delgado i Conxa Conca demanaven
als pares i mares dels alumnes és que
els futurs alumnes caminaren, facilitant així la tasca de les educadores.
Donada la situació espacial de les aules, els alumnes havien d’estar repartits en 7 taules hexagonals, tots asseguts, sense possibilitat de moure’s
lliurement per l’espai. Açò complicava una mica les tasques d’atenció
personalitzada als alumnes, cosa que
en eixe moment pareixia quasi impossible amb el gran nombre d’alumnes amb què comptaven.
Una part important en la creació
d’esta guarderia la varen constituir el
compromís i implicació dels pares i
mares, els quals varen decidir dur els
seus fills a la guarderia. Des dels anys
setanta, la Junta de Pares i Mares es
van oferir a mantenir econòmicament
la guarderia. Les famílies des d’aquell
moment posaven el preu a pagar per
rebre els servicis de Maria Delgado i
pel local cedit per la parròquia.
La seua implicació era tal que les
mateixes mares i pares participaven
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formar-se, de buscar informació pel
que fa a l’educació i l’ensenyament
dels més menuts.

Al patí de l’escola infantil amb les Mestres.

en la gestió de la guarderia. A poc
a poc i amb el pas del temps, es va
anar creant un clima de complicitat
i suport entre educadores i pares.
Aquest fet va propiciar que fins i tot
el mateix barri de Sant Rafel s’implicara en les activitats i tasques de la
guarderia. És a dir, des del principi,
aquesta guarderia ha estat molt arrelada a la realitat i context en el qual
estava ubicada.
Anys 80. Canvis importants en la
guarderia
Conxa Conca va començar a treballar sense el títol de mestra i com a
ajudant. Aquesta va ser una de les
seues primeres experiències al món
de l’educació Infantil. Els anys amb
Maria Delgado, van ser anys de
molts aprenentatges i de molt valuosa formació professional. D’esta
manera s’introdueix un altre ritme en
la guarderia, d’un canvi de direcció
pedagògica que va beneficiar a molts
xiquets i xiquetes, a la gent del barri.
Els anys 80 van ser anys de noves
incorporacions d’educadores, moltes d’elles amb titulació. En aquests

anys, Conxa Conca decideix que és
el moment de saber més sobre l’Educació Infantil per la qual cosa decideix iniciar els estudis de Magisteri
Infantil, compaginant la seua tasca
en la guarderia. Era el moment de
donar un canvi a la guarderia: passa
d’una vessant assistencial a una vessant més educativa. Passa de ser una
guarderia a una Escoleta Infantil.
Durant aquesta dècada l’escola infantil, seguia mantenint la necessitat
de prestar el servei educatiu i atenció
a la primera infància de manera que
s’havia passat d’un primers 20 alumnes als 116 en 1983 considerant que
..”la necesidad de atención a la primera infancia continuaba existiendo,
por eso nosotros seguimos adelante;
por eso seguimos prestando este Servicio de guardería”.
Les necessitats de la guarderia per
aquells temps canviaven, i amb elles,
també els mateixos menuts: ja podien matricular-se alumnes molt més
menuts que abans, i no calia que
caminaren. Tant ella com la resta
d’educadores veien la necessitat de

Conxa Conca i la resta d’educadores van assistir cursos de formació,
tallers, es desplaçaven a distintes
ciutats per escoltar conferències i
xerrades, sobretot enfocats a la psicomotricitat. S’apropen a les propostes
del Moviments de Renovació Pedagògica, tot un esforç i sacrifici que es
va veure recompensat: «En els anys
1980 coneixem el Moviment de Renovació Pedagògica. Les dues educadores de l’Escoleta vàrem marxar
a Madrid a fer un curs sobre psicomotricitat. Eren moments de molta
inquietud i necessitat per la nostra
pràctica professional. Vàrem marxar
a les Escoles d’Estiu de Barcelona, a
l’Escola d’Estiu d’Elx, de Castelló.
Assistir a les escoles d’estiu era sinònim de moviment, en un moment
en què a nivell pedagògic estava tot
molt parat. L’assistència a estes escoles d’estiu genera influència que
traslladem a l’Escoleta».
Són moments de canvis a nivell metodològics i d’introduir noves pràctiques professionals. Apareixen els
projectes de treball, els tallers i els
racons. La metodologia que se segueix a partir d’estos moments està
basada en els principis de l`Escola
Nova. Les característiques principals
d’aquesta són: una escola activa, global, participativa, basada en l’experimentació i la investigació.
Les mestres deixaven que fora el
mateix xiquet i xiqueta el qui fera
propostes i solucionés els seus problemes perquè és fonamental que
cada un dels alumnes puga adquirir
autonomia personal i desenvolupar
la seva personalitat com ser únic i
original.
Respectar el ritme d`aprenentatge de
cada un dels menuts és un aspecte al
qual se li dóna molta importància.
Així mateix, es valora molt la crea-
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tivitat, l’experimentació i el descobriment mentre que la dinàmica de l`aula
es basa en el joc. El nen aprén jugant,
experimenta i posa de manifest els
seus sentiments i intel·ligència.
Totes les activitats i tasques que es
proposen tenen en compte i parteixen de la realitat diària dels menuts,
centrada en els seus interessos: «La
primera escola d’Estiu que vàrem
anar va ser a Barcelona, coneguérem
el moviment de Rosa Sensat. Aquella escola d’estiu influeix molt en la
nostra manera de treballar amb els
xiquets i xiquetes, passem d’una activitat més passiva, d’estar asseguts
en tauletes a treballar d’una manera
més dinàmica centrada en l’expressió corporal. També trobem molta
influència de l’Escola Freinet».
Els anys 80 també van ser anys de
molt de moviment a la guarderia que,
junt amb altres mestres d’altres guarderies de la vall d’Albaida creen una
Coordinadora d’Escoles Infantils de
la Vall d’Albaida. A partir d’esta Coordinadora de la Vall d’Albaida comença a donar-se resposta a les necessitats dels mateixos professionals;
formació continua, reivindicacions
sindicals i laborals, exigir el caràcter
educatiu de les escoletes, en definitiva suposa consolidar des d’una perspectiva pedagògica el funcionament
de les Escoletes.
Un dels eixos fonamentals del projecte educatiu de l’Escoleta La Roda
el domaven les mateixes famílies.
Constitueix l’eix central del funcionament d`aquesta escola, ja que cada
setmana estaven convidats dos o tres
pares i mares per a fer tallers de treballs, depenent dels interessos dels
infants.
Els pares i les mares dels xiquets i
xiquetes que s`incorporaven per primera vegada a l`escola, prenien part
en el període d`adaptació participant
conjuntament amb el fill o filla a les
activitats del dia. Aquesta adaptació

Xiquets i xiquetes al pati jugant amb una roda.

durava fins a un mes i es feia distribuint el temps d’incorporació programant un grup de xiquets cada dia
perquè d`aquesta forma hi havia més
calma per als menuts.
Però, generalment, per a la majoria
de les activitats escolars i extraescolars es demanava l`ajuda dels pares
i mares apreciant-se especialment a
la figura paterna, ja que els xiquets
i xiquetes reaccionaven de diferent
manera, mostrant-se més concentrats
i aplicats a la tasca si ells estaven.
La llengua vehicular sempre ha sigut el valencià, encara que la majoria dels alumnes antigament eren de
fora. Les mestres conten que mai hi
ha hagut cap problema d`enteniment
i asseguren que els xiquets ho entenen tot a la primera que es presenta i
explica una tasca.
A les acaballes dels anys 1980, una
de les publicacions del barri i agluti-

nadora de les diferents associacions
i col·lectius dels veïns i veïnes que
residien a Sant Rafael publicaven
una revista El Nostre Barri on l’escoleta tenia veu i ens explica quin era
el seu ideari educatiu: «Els xiquets,
tot un món. Essencial que els xiquets
xicotets tinguen una gran autonomia, en totes les seues accions: en
la motricitat, en els jocs i en la seua
relació amb els adults.
A poc a poc el xiquet anirà descobrint què és el que cal fer per asseure’s per plantar-se i així comença
a caminar. No hi ha que forçar-lo a
fer res, però si que se li ha de donar
temps. Fer-li fer al xiquet forçadament les coses que ell mateix farà
més tard no té sentit. Depèn de la
seua maduresa neurològica i també
de l’interès que prenga quan arribe
a una certa etapa del seu desenvolupament, les bases d’aquesta etapa
són producte de les seues experiències anteriors.
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El xiquet es desenvolupa elaborant
bases sòlides d’una etapa a d’altra. El mateix procés passa amb el
joc, la manipulació, etc.. Una part
de la vida del xiquet és la seua activitat. L’altra, per part d’adult, és
proporcionar al xiquet una seguretat afectiva i emocional capaç de
fer que tinga ganes de descobrir el
món i de descobrir-se ell mateix i les
pròpies capacitats per intervindré en
el seu entorn. Els pares tindran que
dependre a confiar en la capacitat
de desenvolupament dels seus fills i
a intervindré cada vegada menys en
les seues activitats. És així com els
pares aplegaran a estar convençuts
que el temps que el xiquet passa amb
el seu entorn , amb el seu joc, amb la
seua activitat és un temps molt important per a ell, ja que li ajudarà a
créixer.»
Amb tots estos canvis que van produint-se afectaran, fins i tot al nom de
l’escoleta. Es tractava de tenir identitat i això implicava escollir un nom
propi per a l’escoleta. Decideixen en
un berenar d’estiu posar-li de nom
“Escoleta Infantil La Roda” i estes
són les raons que ens explica Conxa
Conca alhora de prendre esta decisió:
«En una de les escoles realitzades a
Barcelona i dins del Moviment de
Renovació Pedagògica, es va treballar la influència i la importància de
la roda en l’evolució de la humanitat
i del joc també. És així com introduïm en nom de la Roda i emplenem
el pati de l’escola de rodes de cotxe,
utilitzades com eina de joc.»
Tot este moviment que es genera a
l’Escoleta influeix en el funcionament en l’àmbit administratiu. Don
Lluís, sent testimoni de la gran tasca que havien estat realitzant totes i
cadascuna de les seues educadores,
pensa a cedir la guarderia a les mateixes mestres. Creu que ha arribat el
moment en què l’Escoleta seguisca
el seu curs, la seua pròpia trajectòria.
Encara que el local de l’escoleta pertanyia a la parròquia, aquesta no va

interferir mai en el seu funcionament
educatiu i assistencial. Don Lluís es
limitava a la tasca administrativa. La
parròquia no volia traure diners per a
ella a costa de la Guarderia. Per això
Don Lluís va consultar al Bisbat i li
van donar permís perquè poguera cedir l’escoleta.
L’església no va exigir mai que la
guarderia primer i deprès escoleta,
que complira obligacions religioses,
com anar a missa o participar en activitats de caràcter religiós. El més
important era assolir la seua funció
social i educativa, donar una resposta
a la necessitat creada.
L’any 1992 es va produir la desvinculació de l’església. Van formar cooperativa. L’any 1996, es va produir
una forta demanda de l’escola. Aleshores davant les llistes d’espera, van
vore la possibilitat de funcionar amb
dos escoles. I a partir d’aquest moment van conviure les dos escoles:
Sant Rafael i Sant Josep.
A mena de conclusió
Per a finalitzar, voldríem ressaltar que
ens ha paregut molt interessant conéixer la recent història d’una de les
Escoletes Infantils compromesa amb
l’atenció i educació a la infància en
uns moments de canvis importants en
la societat d’Ontinyent en general i en
particular al barri de Sant Rafael amb
una experiència de més de cinquanta
anys. Com dèiem al principi es tracta
d’aportar un menut gra de sorra per
construir la història d’un barri que
amb el suport dels veïns i veïnes és
dona resposta a eixa educació i atenció a la primera infància amb el suport de la Parròquia de Sant Rafael.

a les quals vam entrevistar, com: María Delgado, Conxa Conca i les tres
educadores actuals Carmen, Pilar i
Marián, que ens han facilitat molt la
tasca. Per la nostra part, volem donar
les gràcies a totes aquestes persones
que han fet possible l’elaboració
d’aquest treball.
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Durant aquesta recerca, hem gaudit de l’experiència d’algunes de
les figures clau que van formar part
d’aquest projecte. Començant pel retor Lluís Espí, tot i que ja està jubilat,
es va mostrar molt disposat a col·laborar, passant també per les persones
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El pont dels Brulls i
el pont de Carnaçó
Agustí Ribera - Ignacio Hortelano (Museu Arqueològic d’Ontinyent i la Vall d’Albaida - MAOVA)

E

ncara que fa alguns anys vam
tractar d’aquests i d’altres
ponts d’Ontinyent, de manera
general (Ribera 2009), ara intentarem d’aprofundir una miqueta més en
aquests dos vells ponts, aportant algunes altres dades i més material gràfic.

Pont de Gandia1 fins el terme d’Agullent en el punt dels Quatre Camins.
D’ací en avant anava, sense tocar cap
poble, fins Montaverner, i prosseguia
cap a Gandia.

El punt exacte on s’emplaça el
pont és, segons les coordenades
geogràfiques: 38º 49’29,03”N - 0º
35’20,49”W; i les UTM: UTM:
X709297,30 - Y4300116,40, i se si-

Si bé al seu moment tingueren gran
importància, pels camins que suportaven, en l’actualitat aquestes estructures han quedat fora d’ús, en un cas,
i en altre en una via molt secundària. És per això que són tots dos prou
desconeguts i, a més a més en el cas
del pont de Carnaçó, es troba en estat
precari.
El pont dels Brulls
El Pont dels Brulls està situat a uns
2 km a llevant del nucli històric de la
Vila, en el denominat Camí Fondo,
camí ara segmentat, tallat a trossos i
amb poc ús, però que formava part
del camí reial de Gandia. O siga, eixint de la Vila pujava per Sant Jaume i Sant Antoni arribant fins vora
Caputxins, on es bifurcava, deixant
a la dreta el camí vell d’Agullent, i
el de la Farola. Prosseguia creuant
el barranquet de les Neus, ací molt
lleu per la qual cosa no li calia pont,
i arribava al Barranc del Llandet o de
Bunyol, en les immediacions de la
Font dels Brulls –d’on pren el nom.
Salvat aquest barranc pel pont que
ens ocupa, seguia el camí, travessant
el que ara és polígon industrial, per
les Cases de Bella fins l’ermita del
Pla. Poc més avant, on se li ajuntava el camí de la Font Santa i el de la
Font del Pla, que va cap a la Torre de
l’Agrillent, en el barranquet de Matamoros, seguia per vora les Cases del

Situació del Pont dels Brulls, en el camí d’Ontinyent a Gandia

Situació en fotografia aèria de ca 1960, encara tot hortes i conreus.
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pedeixen la visió des del nord, garantiran tanmateix una llarga perduració
de l’obra antiga.
Uns 200 m. aigües avall, tenim ara
el pont de la carretera, vora el camp
de futbol, que heretaria el gros de les
comunicacions que antigament passaven pel pont dels Brulls. Eixe Pont
del Llandet 2, de major envergadura
pel seu emplaçament, on el barranc
guanya altura, és també un preciós
exemplar de pont projectat per a la
carretera, a finals del XIX, fet amb
carreus i volta de maons, molt semblant, però no idèntic, als altres de la
mateixa carretera (Barranquet de les
Neus, Puríssima 2, Pontó de Merín,
Port dels Alforins...).

Pont dels Brulls. costat de migdia.

tua a uns 340 m. d’altura s.n.m. En
quant a dades cadastrals, ocupa part
d’un vial públic, del polígon 10, parcela. 9016; i s’alça sobre parcel·les.
9014 i 9028, del mateix polígon.
El pont salva un barranquet amb
aigües semi permanents, amb abundant vegetació de ribera, avui zona
amb naus industrials als dos marges,
però que abans de 1960 era tot absolutament d’hortes.
Està fet amb les arcades formeres de
carreus de pedra tosca, i amb la volta
de canó seguit amb lloses de canto.
Amb una llum de 2,80 m per més de
3 m d’altura interna, la seua amplària

era d’uns 4,5 m. mentre que la llargària total serà d’uns 12 m.
A mitjans de 2007 encara es conservava integrament però a principis de
2008, coincidint amb les obres d’urbanització de la zona es va fer una
ampliació cap al nord, adossant-li
formigó, que va quasi duplicar l’amplària del pont, dels 4,50 m. originals
als 8 m actuals, però que va deixar
no vist eixe costat; tot i això cal dir
que la intervenció no ha sigut del
tot desastrosa, i es pot encara veure,
pel davall, la volta i la clau del costat nord, mentre que la seua cara sud
continua visible i en relatiu bon estat.
Les obres d’ampliació, tot i que im-

Pel que fa a la documentació històrica d’aquest pont dels Brulls, sabíem
que ja existia a mitjans segle XVIII;
El primer pont que apareix al document de 1748, situat ... en el camino
carretera real de Gandia en la huerta y antes de llegar a este poblado...,
no podia ser altre que aquest vell
pontet2, tal com ja el vam identificar
al nostre article de 2009.
Tanmateix, una darrera revisió de
documentació, transcrita i aportada
per l’arxiver municipal en Vicent
Terol i Reig, ens dona el moment i
circumstàncies en què es construiria
aquest pont, cap a finals del segle
XVI.
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que al segle XVIII se’l considera un
dels cinc principals ponts existents a
Ontinyent, tot i que no necessite cap
reparació, en canvi un segle després,
no apareix ni tan sols citat a la relació
de 1848, senyal, en la nostra opinió,
que en ser tan poc rellevant i no necessitar cura especial, pràcticament
havia deixat de tindre’s en compte.
El pont de Carnaçó
Està situat a uns 2 km al ponent del
nucli històric de la Vila. Eixint pel
Carril, passant el pont de la Costa,
per on es creua el riu, després de pujar la costera o “costa” seguia el que
era l’antic camí vell de Biar, i a cosa
d’un km més de distància es troba el
barranc de Carnaçó, accident que salva el pont en qüestió.

Tot i alguns dubtes, concretament
seria el 8 de gener de 1598, quan al
Consell municipal es pren l’acord de
la seua realització:
*1598: … Die viii januarii anno a
Nativitate Domini m d lxxxxviiii
... passara per ací molta part de la
sua gent y altra gent de Castella, y
per a dit effecte adoben los camins,
carrils y fassen hun pont en lo carril
de Gandia al barranquet de Conca
lo qual està molt romput e no es pot
passar a peu ni a cavall. E adoben
los carrers y altres obres públiques,
e se informen los officials de aquesta
vila... Arxiu Municipal d’Ontinyent3.

Pont del Llandet 2.

mateix el topònim de barranquet de
Conca ens era, fins ara, desconegut.
Hi ha tanmateix alguns esments al
Brulls, almenys des del segle XIV,
tot i que no se l’anomena com a
font4; Al segle XVIII apareix com a
Barranc dels Brulls5. El 1802 sí que
es documenta com a font6-.

Els nostres dubtes en aquest cas no es
refereixen a la possibilitat que l’aspecte actual no obeïísca a l’original,
com passa en altres molts casos, en
què les aigües s’han endut per davant
major o menor part de l’obra vella,
i el que hui podem veure és resultat
de diverses refaccions. Creguem que
a causa de la poca escomesa de les
aigües d’aquest barranc, el pont deu
haver-se conservat bé. En canvi, tot i
que tinguem constància documental
que es pren l’acord, no en tenim, per
ara, que s’haguera executat en eixe
precís moment.

Ja s’ha dit que per ara, no tenim certesa de què l’obra s’executa efectivament en eixes dates, però que la faiçó
del què queda de l’obra sembla verificar-ho. Cal tindre molt en compte
sempre que no hem fet recerques documentals exhaustives a l’Arxiu Municipal, on és segur que es conservarà molta documentació al respecte i
on es podrà aprofundir molt més si es
volen obtenir majors dades.

Per una altra banda, tot i que la seua
ubicació ens sembla inequívoca, tan-

Altra nota que cal tindre en compte és com, segons s’ha vist, encara

El pont històric a què ens referim no
és el que ara suporta la carretera, que
és nou, amb estreps de blocs i sense
volta, amb plataforma plana de peces
de formigó, sinó un altre que hi ha
immediat al nord, poc visible perquè
queda en un nivell inferior a l’actual, així com a l’espessa vegetació de
l’indret.
Són les seues coordenades geogràfiques: 38º 48’38,24”N - 0º
37’51,76”W; i les UTM: UTM:
X705690,51 - Y4298427,47, situant-se a uns 370 m. d’altura s.n.m.
Quant a dades cadastrals, s’alça sobre la parcel·la 9004, del polígon 32;
entre les parcel·les 10 i 20 del mateix
polígon. Diversos factors, naturals i
antròpics, fan que actualment, l’accés al seu entorn immediat resulte
difícil.
Malgrat estar fa molts anys fora d’ús,
encara conserva regular aparença, tot
i alguns danys greus. Era tot de maçoneria, d’uns 6 m. de llum, per uns
4 d’amplària, i almenys uns 15 de
llargària; amb gran volta emmarcada
pels arcs formers de carreus regulars,
dels quals el de tramuntana ha desaparegut en gran part.
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després del de la Costa, en direcció a
la Barberana, -vell camí de Biar-, al
costat del Teular de Panxabuida.

Situació del Pont de Carnaçó, en el camí vell d’Ontinyent a Biar.

Es manté en relatiu bon estat la cara
de migdia, tot i observar-se un gran
clevill en l’intradós que deslliga l’arc
former de la resta de la volta. La
pèrdua de gran part de l’arc former
septentrional amenaça greument la
integritat de l’obra. Queden part de
les baranes en algun sector.
A pesar d’aquest estat de coses encara es pot observar que es tractava

d’una bella obra, que hauria de meréixer la nostra consideració.
A l’igual que en el pont primerament
vist, per la documentació històrica,
sabíem que aquest pont ja existia a
mitjans segle XVIII; Segons es diu al
document7 de 1748 ... en el barranco
de Carnisó/ es tambien de piedra picada y calicanto y contiene/ un ojal…
es correspon amb el següent que ve,

El vell pont de Carnaçó al fons; en primer pla l’actual.

La transcripció completa ens dóna
encara altres interessants detalls sobre el seu estat: *1748: …El otro y
ultimo prosiguiendo otro camino de
Alicante en el barranco de Carnisó
es tambien de piedra picada y calicanto y contiene un ojal; Necesita de
que se le descargue la exesiva tierra que tiene sobre este; Juntamente
necesita//[f.98v] de quitarsele la
avenida del agua que quando llueve
la báxa desde el camino viniendo de
Alicante y le descarna por los lados;
Y por otra parte se le puede hechar
esta vertiente que no le haga daño
assi a dicho barranco: todo cuyo
coste importará a prudente présio
unas dies y ocho libras.
El topònim del barranc semblava
haver-se oblidat darrerament, ja que
en alguns mapes apareix amb l’inquietant nom de barranc de la Cosa…-potser volia dir de la Llosa?
Tanmateix es pot seguir la pista a
través de diferent documentació, havent canviat lleument des d’un antic
Carnaçó al segle XVI, a Carnesó
al XVII8 i al Carnisó que hem vist

Pont de Carnaçó, vista.
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Pont de Carnaçó, base de llevant.

a mitjans del XVIII, i que perdurarà, totalment vigent, almenys fins a
mitjans del XIX, com ara després
veurem. Segons sembla aquest nom
ve d’un llinatge existent a Ontinyent
a finals del segle XIII, principis del
XIV: Carnaçó, Carnassó, possiblement d’origen occità o gironí 9.

pont pagant-hi los hereters sa part y
la vila també dexal-ho a conexença
dels magnífichs jurats encarregant
los facen dit pont a coneguda de
mestres segons que convé.

Die xxii mensis januarii anno a Nativitate Domini m dlxxxvii

A diferència del pont anteriorment
vist, unes darreres aportacions del
director de l’Arxiu Municipal, en Vicent Terol, ens certifica que efectivament els acords presos pel Consell sí
que s’executaren poc temps després,
i el pont s’acabà construint. Segons
acta de novembre de 1587, que pel
seu interés transcrivimu en nota10, ja
estava fet, essent el seu autor Pedro
de Cámara. Tanmateix s’hauran de
rectificar algunes parts amb posterioritat, segons visura de març del 1589.

...
Ítem, unànimes y concordes
del.liberen que per qual hi ha necessitat de fer un pont en lo pas del
barranch de Carnaço, per ço que ab
ynfortunis y vengudes de aygua tostemps se guasta dit pas, se faça dit

Inclourem una darrera referència11
a d’aquest pont en segle XIX, en la
qual també es donen interessants detalls:
1842:…puente del Pinar de los
Frailes. En el camino de Morera; a

En qualsevol cas, tot i una primera
referència o intent de construcció de
l’any 1572, la primera data de construcció d’un pont en aquest paratge
la tenim quan el Consell municipal
pren l’acord de la seua realització a
primeries de l’any 1587:

media hora de esta Villa; sobre barranco de Carnisó; Mamposteria de
poca resistencia; Longitud: quarenta y cinco pies; Latitud: quinse pies;
Arcos: uno; Altura o luz: quinse pies;
Estado actual: Socavados los simientos d las pilas y falta de barandas;
Importe anual para conservación:
ninguno; Pertenece el puente: a esta
Villa.
Comprovem doncs com encara a
mitjans del segle XIX, aquest pont
acomplia la seua funció i era tingut
en compte, bé que ja no es relacionava amb la via de ferradura que anava
a Biar i Alacant, per la Venta Vella,
sinó més aviat amb Morera, l’antiga
alqueria, i amb totes les terres i heretats abans d’arribar-hi, i inclús al seu
ponent, fins als Alforins.
Ignorem el moment exacte, però devia ser aproximadament cap als anys
70 del segle XX quan es procediria a
la substitució per un altre pontó nou,
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Pont de Carnaçó; Detalls.

pocs metres aigües amunt. Aquest
nou, de blocs i plataforma plana de
peces de formigó, com ja s’ha dit, és
funcional, però d’escàs interés arquitectònic.
El vell, a pesar de no ser apte per a
vehicles i estar abandonat, caldria
conservar-lo, deslliurar-lo de la vegetació tant per poder-lo apreciar,
com per a aturar la seua desfeta, consolidar-lo i posar-lo en valor, car és
una antiga i bella obra, com hem vist,
de finals del segle XVI.

NOTES

1. Aquest topònim fa referència a un pont, però
sobre la sèquia, en el camí de Gandia.
2. *1748: …De los quales el primero de antes
de llegar a este poblado en la huerta y camino
carretero de Gandia contiene un ojal, y es de calicanto, ó mamposteria que por hallarse en buen
estado no nesesita de presente del menor reparo.
Arxiu Municipal d’Ontinyent (AMO): Informes
de frutos y anufacturas 1747-1748.
3. Agraïm al director de l’Arxiu Municipal d’Ontinyent, en Vicent Terol, la fonamental aportació
de la localització i transcripció d’aquestes dades
documentals.
4. A.M.O.: Clams 1439: “el garrofal dels
Brulls”, (C.J. 1439); Segons recull sobre toponímia d’Emili Casanova (UV).
5. “Barranc dels Brulls” (A.M.O.) al P.R de

1732 i al de 1735; Segons recull sobre toponímia
d’Emili Casanova (UV).
6. A.M.O.: P.R 1802.: “..por un secano en la
fuente dels Brulls”; Segons recull sobre toponímia d’Emili Casanova (UV).
7. Arxiu Municipal d’Ontinyent (AMO): Informes de frutos y manufacturas 1747-1748.
8. *1633: … en partida del Barranch de Carnesó […] ab terra de la herència de Ginés Donat
… Arxiu Municipal d’Ontinyent. 1er. Quadern
de la Peita. 1633, 13. (Agraïm aquesta i altres referències al personal de l’Arxiu, tant a Tomàs F.
Bordera, com al seu Director Vicent Terol, sense
la seua constant col·laboració poc que podriem
progressar en aquests i altres aspectes de la informació conservada a l’Arxiu Municipal).
9. Comunicació oral del Dr. Vicent Terol i Reig,
a qui restem molt agraïts.
10. AMO, Judiciari dels Judicari dels jurats i la
Sala (1558-1595)
f. 546
24-11-1587
Relació del Pont de Carnasó [al marge esquerre].
Anno a Nativitate Domini millesimo quingentessimo octuagessimo septimo die vero intitulato
vicessimo quarto mensis novembris, los honorables mestre Ferrando Fonseca y mestre Juan de
Margotedo, mestre de vila experts nomenats per
los magnífichs jurats de la present vila de una, e
lo mestre Pedro de Càmara, de altra, per a veure,
regonéixer y aprehar axí lo Pont que dit mestre
Pedro de Càmara ha fet en lo Barranch de Carnasó, camí de Biar, com per a veure y aprear un antepit que ha fet lo mateix en lo pont de la present
vila dixeren y feren relasió, preçehint jurament
per aquells prestat, haver vist y regonegut lo dit
pont del dit Barranch de Carnasó y indiquen que
aquell estar bo y rebedor. Y vist y regonegut lo
lloch de hon lo dit mestre Pedro ha portat la pedra
per a la obra de dit pont y per los molts treballs
que ha tengut en traure-la y portar-la per los mals
camins que y a perquè de altra part o parts no·s
podria portar ab meys (sic) despesa. Y vist també

de hon ha portat la cals y arena y lo afondar los
fonaments de dit pont en la llosa ferma y lo demés que feya a veure y regonéixer fins lo punt en
que·stà estimen valer iuxta ses consçiènsies (en
ratllat) çinch-centes vint-i-set lliures y mija reals
de València y que·stà molt bé sens haver cosa
supèrflua en lo dit pont ans los par se podrà fer
més obra de la que y a no obstant que·stà molt bé
lo dit pont..................DXXVII lliures X sous.”.
(Transcripció: Vicent Terol i Reig).
11. Arxiu Municipal d’Ontinyent (AMO): Esborrany d’Oficis, 1842.
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Avencs de la Balarma

Una aproximació a cinc cavitats tectòniques
Vicent Sanchis Garcia , Rebeca Díaz Samitier - Club d’Espeleologia l’Avern

Introducció

E

n el present treball es vol donar a conéixer les tasques realitzades pels autors del mateix
en cinc cavitats d’origen tectònic.
Aquestes cinc cavitats situades totes
elles al terme de Vallada i ja conegudes, han estat re-explorades totalment, al mateix temps que s’ha realitzat un profund estudi i una revisió
topogràfica de les mateixes.
Situació geogràfica i entorn
Els avencs estudiats en el present treball, es troben situats en el paratge
conegut com la Balarma, en el terme
municipal de Vallada, en la comarca
valenciana de la Costera. Aquest paratge situat al cor de la Serra Grossa, es tracta d’un conjunt de suaus
llomes sense a penes desnivell entre
elles, amb una alçada sobre el nivell
del mar que varia entre els 850 metres i els 760. Aquesta zona amb prop
de dos quilometres de llargària, està
poblada de pinar jove i monte baix
típicament mediterrani.

de l’esser humà apareix a tot arreu,
tant per la quantitat de camins i infraestructures, com pels vestigis d’antigues masies. Coneguda de sempre, ha
sigut zona de pas dels algepsers, que
des d’Ontinyent i pel camí que porta el nom del seu ofici, travessaven
la Balarma en direcció les pedreres
d’algeps, situades cap al Campellet,
al nord de la Balarma. Actualment, i
amb un bon accés des de les diferents
poblacions properes, fan d’aquest
paratge un lloc molt visitat.
Localització
Per tal d’accedir tant a la Balarma,
com als avencs que presentem en
aquest article hi trobarem diferents
opcions, cada una d’aquelles adequada segons el punt de sortida.
Si la nostra opció és eixir d’Ontinyent, sortirem direcció Moixent, per

la carretera CV-665, una volta coronem el port del Portitxol i quan aquest
comença a baixar cap al Campello, en
el quilòmetre 8’5 trobarem una pista
forestal a mà esquerra. Seguint aquesta pista durant 1.100 metres arribarem
a un encreuament, lloc on deixarem el
vehicle, des d’ací fàcilment podrem
accedir a les diferents cavitats.
Si l’accés es realitza des de la població de Vallada, caldrà dirigir-se
cap al paratge de l’ermita, de la citada població. Des d’ací, i agafant la
carretera CV-6492, es dirigirem en
direcció al Campello, on desprès de
recórrer poc més de tres quilometres
arribarem al encreuament d’aquesta
carretera amb la CV-651. En aquest
encreuament agafarem direcció Ontinyent per la CV-665, i en recórrer
a penes dos quilometres, trobarem a
la nostra dreta la pista forestal abans
esmentada.

La Balarma en si, es troba delimitada
al nord, per la carretera CV-651, que
uneix les poblacions de Moixent i Aielo de Malferit. Al sud, i on el terme de
Vallada deixa pas al d’Ontinyent, l’Alt
de la Creu amb els seus 898 metres
d’alçada marca el límit de la Balarma,
per donar pas al Pla de Carrilades, ja
en terme d’Ontinyent. A l’est de nou
una carretera marca el límit del paratge, finalment a l’oest la serra continua
amb diferents llomes i barrancs.
En el voltant de les cavitats, així
com, en tota la Balarma, l’empremta

Progressió en el Laminador de l’Avenc del Badall (BA-1).
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Des del punt on deixarem el nostre
vehicle, i seguint el camí dels Algepsers durant uns 120 metres, en
direcció nord –aquest camí es troba
marcat com a PR, i disposa de les
marques blanques i grogues, pròpies d’aquestos senders- arribarem a
un encreuament de camins, nosaltres
agafarem el de la nostra esquerra, seguint les marques del sender.
En recórrer uns 150 metres, i on el
camí s’eixampla una mica, si volem
accedir a l’Avenc Estret de la Balarma (BA-4), haurem de sortir del camí
i per una senda poc marcada agafar
direcció sud. En haver recorregut un
centenar de metres, trobarem l’estreta boca d’aquest avenc, tapada amb
uns grans cudols.
Si continuem pel camí dels Algepsers, en direcció nord, als 300 metres
arribarem a una codolla de caçadors.
En aquest punt el camí, passa a convertir-se en senda. Recorrent uns 60
metres, vorem com a la nostra esquerra apareix un clar en la vegetació, on en recórrer a penes 10 metres
en direcció oest, és trobarem amb les
boques d’entrada de l’Avenc de la
Balarma (BA-3).
Si continuem cap al nord, i des de
l’Avenc de la Balarma, seguint la senda uns 400 metres vorem com la senda es divideix en dos, poc abans de
realitzar una pronunciada corba cap a
l’esquerra, per tornar als pocs metres
a unir-se. Ací, en aquest punt vorem
una fita de pedres que ens indicarà
que hem de sortir del camí cap a uns
esglaons de roca. En superar aquestos esglaons, i al nostra esquerra trobarem la boca de l’Avenc del Badall
(BA-1). Si continuem bordejant la
fractura, i paral·lela a l’anterior cavitat trobarem l’espectacular entrada de
l’Avenc del Simartxo (BA-2).
Si la nostra intenció, es visitar l’Avenc
de la Casa (BA-5), en compte de deixar el vehicle en el punt abans esmentat, continuarem la pista en direcció

Pou de 7 metres d’entrada a l’Avenc del Badall (BA-1), on es pot apreciar la dissolució càrstica
en els metres inicials de la cavitat.

a l’alt de la Creu. En recórrer poc
més de 250 metres, al nostra dreta
trobarem una torre d’alta tensió, per
baix d’aquesta, i en una zona molt
fracturada, i on la roca presenta una
acusada dissolució, trobarem les dues
boques d’aquesta cavitat.
COORDENADES U.T.M.
DE LES CAVITATS:
Avenc del Badall (BA-1)
X-0700594 Y-4304513 Z-760
Avenc del Simartxo (BA-2)
X-0700582 Y-4304530 Z-747
Avenc de la Balarma (BA-3)
X-0701231 Y-4303924 Z-775
Avenc Estret de la Balarma (BA-4)
X-0701241 Y-4303916 Z-778
Avenc de la Casa (BA-5)
X-0701587 Y-4303581 Z-820
Història
Els avencs de la Balarma són coneguts de sempre, tant per la gent de
Vallada com pels habitants d’altres
poblacions properes, com són Ontinyent i Aielo de Malferit. Al tro-

bar-se situades en un lloc de pas, cal
tindre en compte que la totalitat de
les cavitats es troben a la vora del
camí dels Algepsers, travessant tota
la Balarma de sud a nord.
La localització d’antics vestigis d’un
mas situat en el mateix paratge de La
Balarma, a escassos metres d’un dels
avencs, el propi Avenc de la Casa
(BA-5) rep aquest nom donada la
proximitat del mateix a aquest mas.
Lo visitat d’aquest paratge tant per
caçadors, buscadors de bolets, etc...
ens indica el coneixement popular
respecte a l’existència d’aquestes cavitats, de fet sobre l’Avenc de la Balarma pesa la llegenda d’una fondària insondable, amb grans galeries de
llarg recorregut, que arribarien fins i
tot a la població de Xàtiva!!!!!.....població que dista uns 15 quilòmetres
en línia recta. També, cal assenyalar
que l’avenc del Simartxo (BA-2), donat el seu fàcil accés i el seu recorregut totalment horitzontal, es casi segur que ha estat utilitzat com refugi
per caçadors i pastors de la zona.
Espeleològicament parlant, les primeres exploracions son efectuades
per membres del Centres Excursi-
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onista de València l’any 1952 en
l’Avenc de la Balarma. L’any 1955,
els espeleòlegs del Centre Excursionista de Valencia, tornen a la Balarma, coincidint aquest any amb
les exploracions dels espeleòlegs
del Centre Excursionista Fontinient
d’Ontinyent.
Els exploradors de la capital valenciana, accedint a La Balarma per la
seva vessant nord i des de la població
de Vallada, van optar per tornar a explorar l’Avenc de la Balarma (BA-3),
també explorant per primera vegada
l’Avenc de la Casa (BA-5). Els onti-

Però, a pesar de ser visitades reiteradament, mai es realitza un treball ni
es publica cap topografia ni descripció de cap de les cinc cavitats, fins
que l’any 1989 el Grup Espeleològic
La Murta de Xàtiva, i en publicar un
treball en la revista Lapiaz 18 sobre
cavitats calcaries valladines, mostra
per primera vegada la descripció i
topografia de dos avencs de La Balarma, el propi Avenc de la Balarma
(BA-3) i l’Avenc de la Casa (BA-5).
Posteriorment a aquesta publicació,
els avencs continuen sent visitats,
però, totes aquestes visites son de caràcter esportiu, fins que en l’any 2015

conèixer el cas dels topònims en les
cavitats de la Balarma, ja que la pròpia conjuntura de la toponímia de les
mateixes, que sense ser complexa o
extraordinària, si que al menys és de
certa curiositat.
Retrocedint en el temps, i amb les dades dels que som posseïdors, ens hem
a donat, que les cavitats estudiades han
rebut al llarg dels anys diferents noms.
Aquestos canvis de nom que han patit
els Avencs de la Balarma tenen una fàcil explicació, ja que segons l’època i
la procedència dels propis exploradors
atorgaven un nom a les cavitats.

Pou de 7 metres d’entrada a l’Avenc del Badall (BA-1), on es pot apreciar la dissolució càrstica en els metres inicials de la cavitat.

nyentins, al accedir per la vessant sud
exploraren l’Avenc de la Casa (BA5), cavitat situada al extrem sud de
La Balarma, punt més evident d’entrada a la zona per a ells.
Desprès d’aquestes primeres exploracions, i en els anys següents, el
grup d’Ontinyent continua les tasques d’exploració en la zona, encara
que no es publica cap article, o treball on es dona a conèixer els resultats obtinguts.
Durant els anys posteriors les cavitats són visitades per espeleòlegs de
diversos grups, destacant sobre tot els
naturals d’Ontinyent, que amb una
fàcil i curta aproximació a la zona fan
d’aquestes cavitats un objectiu habitual en les seves sortides.

i des del Club d’Espeleologia l’Avern
es decideix realitzar el present estudi.
Toponímia
Molt habitualment, quan es fa referència a la toponímia de les cavitats
-sobre tot en l’àmbit espeleològics’oficialitza el nom de les cavitats
quan apareix aquesta reflectida en
treballs escrits, articles, etc...avui
en dia amb Internet i el fàcil accés a
tot un mon d’informació, no sempre
contrastada, pot donar-se el cas que
cavitats conegudes i visitades per diferents grups, estiguen anomenades
de diferent forma.
Des d’aquest treball, els autors, i
sense la intenció de realitzar un estudi en profunditat, volem donar a

Com hem dit abans les primeres exploracions espeleològiques en la Balarma, van ser dutes a terme en l’any
1955 per dos grups diferents, la Secció d’Exploracions Subterrànies del
C.E.V. de València i pel Centre Excursionista Fontinient d’Ontinyent.
Els espeleòlegs de València van explorar l’Avenc de la Balarma (BA-3)
en primer terme, i l’Avenc de la Casa
(BA-5), tot seguint les indicacions de
l’existència de les cavitats per gent de
Vallada, atorgaren correctament els
topònims d’Avenc de la Balarma i
Avenc de la Casa, donant a conèixer la
seva exploració en diferents bolletins.
En eixe mateix any els espeleòlegs
d’Ontinyent exploren l’Avenc de la
Casa (BA-5), cavitat situada en l’extrem sud d’aquest paratge i per tant,

96 - ALMAIG, ESTUDIS I DOCUMENTS 2017

Avencs de la Balarma. Una aproximació a cinc cavitats tectòniques

tranya, però, que donada l’època i la
difícil difusió dels articles i les noticies en la mateixa, no te gran transcendència en el col·lectiu.

Base del pou d’entrada en l’Avenc de la
Casa (BA-5).

la més pròxima a la pròpia població
d’Ontinyent. Els exploradors ontinyentins, en explorar la cavitat, i amb
una total ignorància de l’existència
de les altres cavitats de la zona –o al
menys del seu topònim- bategen amb
el nom d’Avenc de la Balarma a aquesta cavitat, donant a conèixer l’exploració en el bolletí intern del propi grup.
Com hem vist, ja en les primeres
exploracions es crea una situació es-

Alguns anys més tard, a principis
de la dècada del 60 del passat segle, els espeleòlegs ontinyentins
tornen a la Balarma per tal d’explorar l’Avenc de la Balarma (BA-3).
Després d’aquesta primera visita la
cavitat serà batejada pels mateixos
com Sima la Campana, nom amb el
que serà conegut aquest avenc fins
a l’actualitat pels espeleòlegs ontinyentins, i per tant per tots aquells
visitants que han estat acompanyants
pels mateixos. Trobant una certa difusió d’aquest topònim. En l’actualitat aquest avenc també es possible
localitzar-lo en el visor del Institut
Cartogràfic Valencià, amb un nou topònim, Avenc de les Mentides.
Si avancem en el temps i ens situem
en la dècada dels 80 del passat segle,
de nou espeleòlegs ontinyentins tornen a explorar en la Balarma, però,
en aquesta ocasió per tal d’explorar algunes cavitats inèdites fins el
moment, Avenc del Badall (BA-1),

La Saleta, una estància amb bones dimensions en l’Avenc del Badall (BA-1).

Avenc del Cingle (Avenc del Simartxo (BA-2)) i Avenc Estret de la Balarma (BA-4).
L’exploració i estudi d’aquestes cavitats, així com el nom atorgat a les
mateixes mai van estar publicats,
per lo que els propis topònims han
passat a ser coneguts mitjançant el
“boca-boca”, no oferint cap garantia
de la seva oficialitat. En les consultes fetes per nosaltres per a aquest
estudi, trobem com una d’aquestes
cavitats, Avenc del Simartxo (BA-2)
ja posseïa un topònim d’antic, que
ha estat l’utilitzat per nosaltres (els
espeleòlegs ontinyentins anomenen
a aquesta cavitat com Avenc del Cingle). Els altres dos avencs, com que
no hi havem trobat cap referència,
donem com a “bons” el topònims
atorgats.
També, i des de la instal·lació de la
línia d’alta tensió, que es troba tot
just sota l’Avenc de la Casa (BA-5),
aquest avenc ha estat de nou batejat –
per tercera vegada!!!- com Avenc de
la Torre, fent referència a la pròpia
torre d’alta tensió. Per increïble que
puga parèixer, aquest topònim, ator-

En aquest punt de l’Avenc del Badall (BA-1), i
després de períodes de fortes pluges l’aigua
arriba a embassar-se.
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gat fa pocs anys, s’ha implantat amb
gran facilitat , no trobant ja gairebé
espeleòlegs que facin us del topònim
oficial d’Avenc de la Casa. Fins i
tot podem trobar alguna pagina web
amb informació de la cavitat amb el
nom d’Avenc de la Torre.
Després de totes les dades exposades
podem comptabilitzar fins a tres topònims diferents per als avencs més
coneguts, l’Avenc de la Balarma
(BA-3) i l’Avenc de la Casa (BA-5).
Alhora, que aquestes dades ens confirmen que en La Balarma s’han donat totes les circumstàncies possibles
per a que un petit conjunt de cavitats
hagen estat anomenades de diferents
formes al llarg del temps.
Espectacular entrada a l’avenc del Simartxo (BA-2).

Geologia i genesis
Com s’ha esmentat abans, la Balarma
i les cavitats estudiades es troben situades en la Serra Grossa, alineació
muntanyosa que s’estén des de La
Font de la Figuera fins al massís del
Montdúver en la població de Barx. La
Serra Grossa, alineada d’Est a Oest,
es situa dintre del domini Prebètic
Extern de les Serralades Bètiques, i
queda en una zona de transició front
a les primeres alineacions de la Serralada Iberica. Formant en tot el conjunt de la Serra Grossa un anticlinal
d’ampla volta i amb materials majoritàriament del cretàcic superior, i
afectat tot el massís per falles de clara
direcció N-S, perpendiculars al eix de
l’estructura, com per falles que vam
quasi paral·leles al mateix. En tota
l’extensió de la Serra Grossa podem
trobar gran nombre de fenòmens espeleològics, alguns d’ells de primer
ordre dintre del territori valencià.
En el cas de la Balarma i els seus voltants, un conjunt de potents falles han
fet d’aquesta zona un important complex tectònic, produint una potent
fracturació del terreny, afavorint el
desenvolupament de cavitats com les
estudiades en aquest article. Aquest
conjunt de falles s’estén des del nord

de la Balarma fins al sud en el barranc
de la cova l’Avern, passant pel Pla de
Carrilades, ja en terme d’Ontinyent, i
fora de la zona estudiada.
La Balarma és creuada en tota la
seva extensió per una falla d’uns
1500 metres de longitud, i direcció
NO-SE. Aquesta falla amb signes
d’enfonsament, és pot seguir en superfície casi en la seva totalitat, ja
que la facturació del terreny la fa ben
visible. Al llarg d’aquesta gran falla
és on s’obren els avencs estudiats.
Respecte a la litologia de la zona, tots
els materials que podem trobar a la
Balarma son d’edat cretàcica –Coniaceinse, Santoniense, Campaniense-,
formant ací un potent paquet de materials calcaris d’uns de 350 metres de potencia, on podem desglossar els pisos
estratigràfics en uns espessors de 180,
60 i 100 metres respectivament, formats per dolomies grises, dolomicrites
i margues dolomítiques. En el cas de la
Balarma, en la seva vessant est, també afloren material detrítics, formats
aquestos per biomicrites i calcarenites.
Aquestes diferents litologies són separades per la falla que creua la Balarma,
actuant de línia divisòria entre elles.

La dissolució càrstica en la zona és
poc acusada, tant sols en algun punt
concret, i sempre al voltant de la línia
de fracturació de la falla i prop de les
cavitats -on la roca presenta una major debilitat- podem trobar un lapiaz
més desenvolupat. Al igual que als
primers metres d’entrada de les cavitats, la carstificació ha estat present,
no així en profunditat, on les cavitats
es troben en un estat fòssil i de descalcificació.
Les cavitats i la seva gènesis, com
hem pogut vore, es troben condicionades totalment per la falla, i per la
diferencia dels materials que afloren
en superfície. La potent fracturació
causada pel moviment tectònic, i el
desplaçament del conjunt de la massa
rocosa han afavorit l’aparició de fractures i diàclasis. Les cavitats estudiades en aquest treball responen totes
elles al model de cavitat tectònica en
forma de cunya, més amples en zones superiors, i que perden amplària
segons profunditzen. Si observem les
topografies de les cavitats podrem
adonar-nos de la direcció que prenen
totes elles en planta, seguint clarament la direcció de la falla que les
origina. Tant l’Avenc de la Casa (BA-

98 - ALMAIG, ESTUDIS I DOCUMENTS 2017

Avencs de la Balarma. Una aproximació a cinc cavitats tectòniques

cal, on són necessaris coneixements
tècnics i materials adequats per a
la seva visita, i on existeix un perill real de patir un accident greu,
o fins i tot mortal.
Avenc del Badall (BA-1)
Aquest avenc, al igual que els altres que formen part d’aquest estudi,
s’obre a favor de la falla abans esmentada, i té un caràcter totalment
tectònic, ja que l’erosió química,
encara que en el voltant de la boca
és molt acusada, i podem trobar un
lapiaz prou desenvolupat, aquesta
dissolució tant sols afecta els primers
metres de la cavitat.

Descens del pou de 23 metres d’accés a la gran sala que forma l’avenc de la Balarma (BA-3), i
on es pot apreciar el volum de la cavitat.

5), com l’Avenc Estret de la Balarma
(BA-4), conserven quasi inalterades
aquestes propietats morfològiques,
presentant la típica forma d’escletxa.

vitat, i com el enfonsament de grans
blocs han afectat en la seva totalitat a
la vessant est, on afloren els materials
detrítics de menor consistencia.

En canvi, l’Avenc de la Balarma
(BA-3) i l’Avenc del Badall (BA-1),
presenten unes característiques diferents, ja que la fractura original en
forma de cunya ha estat modificada
pels processos clàstics, i el desencaixament de grans blocs. La diferencia
de materials, unida al desplaçament
tectònic, ha afavorit en aquestes cavitats els processos clàstic, augmentant
el volum al seu interior, sent observable al interior de les cavitats aquestos
fenòmens geològics. Cal assenyalar
que en el cas de l’Avenc de la Balarma (BA-3), és pot observar en la seva
paret oest –on afloren les dolomies- el
potent espill de falla que forma la ca-

Cavitats
En el següent apartat d’aquest treball, els autors volem oferir la descripció morfològica de les cavitats
estudiades, alhora que ajudats per
les topografies aportades, els lectors interessats tinguin la possibilitat de conèixer les mateixes.
Però, també volem informar als
mateixos interessats, que en cap
cas el contingut de les següent línies
és una invitació a visitar aquestos
avencs. Alhora que advertim, que
aquestes cavitats a excepció d’una
d’elles, totes són de caràcter verti-

Al mateix temps, la cavitat, presenta
un acusat estat de fossilització, i la
roca es troba molt afectada per una
forta descalcificació, restant-li atractiu a la cavitat. Però, a diferencia dels
altres avencs de La Balarma, l’Avenc
del Badall és l’únic que presenta diferents plantes superposades formades a expenses de les acumulacions
d’enderrocs i grans blocs d’origen
clàstic, oferint una topografia molt
més complexa que la resta de cavitats de la Balarma. A banda, l’Avenc
del Badall destaca per ser el de major
desenvolupament de les cinc cavitats
estudiades, amb un total de 305 metres de recorregut. Altre motiu que
cal destacar d’aquesta cavitat es la
baixa temperatura al seu interior, sobre tot en La Saleta i el Laminador,
sent poc habitual una temperatura
així en cavitats d’aquesta zona.
L’Avenc del Badall (BA-1) s’obre
en la vessant nord de La Balarma.
Aquesta cavitat inèdita –que no inexplorada- fins al dia d’avui, presenta
una boca d’uns sis metres de llargària
per poc més d’un metre d’amplària.
En l’extrem nord de la mateixa boca,
i en superar uns esglaons de roca, podrem superar la primera dificultat que
presenta la cavitat. Una petita vertical
de set metres (P-7) ens permetrà accedir a la base d’aquest primer pou.
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En aquest punt la fractura on es desenvolupa la cavitat, troba la continuació cap al nord, ja que cap al sud
una forta obstrucció de grans blocs
impedeix qualsevol continuació, a
excepció d’una petita obertura en el
sòl que comunica amb estàncies inferiors ja explorades.
Adopta’n forma de corredor i amb
forta inclinació l’avenc baixa fins un
ressalt de pocs metres, que ens situarà
en la capçalera d’una estreta vertical.
Aquesta vertical de dotze metres (P12), molt estreta en tot el seu recorregut, ens possibilita accedir a una base
d’enderrocs summament estreta, limitant fins i tot els moviments. En direcció sud es torna completament impenetrable. Cap al nord, un estret pas

de caràcter vertical (R-6), ens ofereix
una continuació, però, als pocs metres i malgrat els nostres esforços per
profunditzar més, l’extrema estretor que va guanyant l’escletxa ho fa
impossible, assolint els 39 metres de
fondària en aquest punt de la cavitat.
Tornant a la base del pou d’entrada (P7), i als poc metres d’iniciar el descens
del corredor abans descrit, podem trobar al sòl un pas entre blocs que ens situarà en una petita estància. En la part
sud de la mateixa podrem remuntar un
ressalt de tres metres fins al “Pas del
Cavall”, on trobarem una nova vertical de 7 metres (P-7) que dona continuïtat a l’avenc . Després d’aquest
petit tram vertical, dos rampes amb
forta inclinació ens marcaran la conti-

nuació. La primera d’elles en direcció
nord, ens situarà al peu d’un esglaó de
2 metres, i on s’inicia els descens de la
següent rampa (Ra-11), aquesta volta
amb direcció sud. Superada aquesta
ultima rampa, ens situarem en el punt
de màxima profunditat de l’avenc, assolint els 40 metres de profunditat.
En aquest punt trobarem una corda
fixa que remunta la fractura en altura.
Aquesta petita escalada de set metres
(E-7), ens situarà en un passadís d’uns
cinquanta centímetres d’amplària,
i on en períodes de fortes i continuades pluges arriba a estancar-se l’aigua més amunt dels turmells. Al final
d’aquest passadís vorem com el conducte s’estretís i notarem – depenen
de l’estació de l’any- una forta corrent
d’aire. Superat aquest tram accedirem
a una petita sala (La Saleta).
Ja en La Saleta, i per tal d’accedir a
altres estàncies de la cavitat, continuarem en direcció sud, i en superar un
ressalt d’uns 3 metres podrem comprovar que la cavitat als pocs metres, i
en direcció sud es torna impracticable.
És en aquest punt, i durant les nostres
exploracions, quan és va realitzar una
escalada de 13 metres (E-13), permetent-nos arribar a una petita estància
on es va superar un pas que va necessitar ser desobstruït, i que finalment
als pocs metres de desenvolupament
es va tancar completament.
Tornat al ressalt abans esmentat, si
s’observa el gran bloc encastat que
està sobre nosaltres, i accedim a ell,
vorem com una sèrie d’ancoratges
ens permetran muntar un passamans
per tal d’accedir amb total seguretat
al Laminador1.
El Laminador es tracta en realitat
de la part superior d’un bloc gegant
separat de la massa rocosa. L’estància d’uns deu metres de llargària per uns deu metres d’amplària,
i amb una alçada que no supera en
cap cas els cinquanta centímetres,
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es troba limitada tant a l’oest com
a l’est per trams verticals. La part
oest correspon a la fractura principal i és per on havem accedit els
exploradors. La part est dona a una
vertical d’onze metres (P-11) que
es torna totalment impenetrable en
la seva zona més profunda, encara
que a mitja altura podem comunicar-lo –superant, això si, un estret
pas- amb La Saleta.
Al fons del Laminador, en la seva
vessant sud, el esquinçament de la
roca ha produït diversos trams semi-verticals i molt estrets, que no ens
ha estat possible superar.
Arribat a aquest punt l’Avenc del Badall (BA-1) no ofereix cap possible
continuïtat, donant per conclosa la
cavitat i les exploracions en la mateixa, oferint com ha resultats, quaranta metres de profunditat màxima, i
tres-cents cinc metres de desenvolupament, amb unes extensions de doscents deu metres, sent la cavitat de
major desenvolupament de les cincs
estudiades.
Avenc del Simartxo o del Cingle (BA-2)
Aquesta cavitat, de fàcil descripció
i d’escàs desenvolupament, es tracta
en realitat d’una potent fractura oberta quasi en la seva totalitat al exterior,
atorgant-li, això si, un aspecte molt
cridaner, amb parets que superen en
algun punt els deu metres d’alçada.
Per tal de visitar aquesta cavitat no
cal cap material tècnic, ja que els
seus trenta-vuit metres de recorregut,
son de caràcter horitzontal. Tant sols,
i poc abans de finalitzar la cavitat,
és on la cavitat comença a tancar-se,
apareixent l’obscuritat, fins que
s’obstrueix totalment.
Avenc de la Balarma o Sima la
Campana (BA-3)
Se’ns dubte, l’Avenc de la Balarma
(BA-3), és la cavitat estudiada amb
un major atractiu per al visitant, ja que

amb un major volum que les altres
cavitats de la zona, en forma de gran
sala, ofereix al visitant unes dimensions poc habituals a les nostres serres.
Unides aquestes característiques, al
seu fàcil accés i proximitat, han propiciat que siga la cavitat de la Balarma
que més interès a suscitat al col·lectiu
espeleològic, sent molt visitada des de
les seves primeres exploracions, sobre
tot pèls espeleòlegs ontinyentins.
L’Avenc de la Balarma, posseeix
quatre boques d’accés al seu interior, totes elles de caràcter vertical.
Les dos boques centrals, encara que
són fàcilment desgrimpables en els
seus primers metres, donen accés súbitament a la vertical d’entrada, per
aquest motiu i per l’absència d’instal·lació, no recomanem l’accés per
aquestes entrades.
La boca situada en l’extrem nord, es
presenta davant de nosaltres com una
estreta escletxa de a penes 35 centímetres. Aquesta entrada dona pas a
una vertical de 40 metres, i fins el
moment de les nostres exploracions
no havia estat pas descendida. En el
nostre descens per aquesta via vam
revisar tot el sector nord, no trobant
cap possible continuació. Per l’exploració d’aquest sector de la cavitat

es van utilitzar ancoratges recuperables de tipus Multimontis, així que
actualment aquesta via es troba totalment lliure d’ancoratges.
Per tal d’accedir a l’interior de l’Avenc
de la Balarma, l’entrada a utilitzar es
la boca situada en l’extrem sud. L’inici del descens es una mica complex,
per les pròpies característiques de la
boca. Als tres metres de descens, ens
situarem en un ample repeu que dona
pas a una vertical de 23 metres, que
desemboca en la sala principal de la
cavitat. Durant el descens d’aquesta
vertical podrem observar com la cavitat guanya volum espectacularment,
amb una amplària de fins 10 metres.
Una volta ja descendit aquest tram
vertical, la cavitat presenta dues
opcions de continuïtat. La primera
d’elles, i la més evident, és la que
ens permetrà visitar el sector nord
de l’avenc, i on assolirem la màxima
fondària del mateix. La segon opció,
és la que ens permetrà accedir a tot el
sector sud de la cavitat.
En descendir el P-23 d’accés a la gran
sala, farem peu en un con de derrubis ample i de forta inclinació, que es
desfona en el seu extrem oest en varis
pous. Cap al nord, i en superar un pou

ALMAIG, ESTUDIS I DOCUMENTS 2017 - 101

Avencs de la Balarma. Una aproximació a cinc cavitats tectòniques

de 4 metres (P-4), ens situarem en la
zona superior d’una rampa d’enderrocs i forta inclinació, on assolirem
els 45 metres de profunditat.
Tornant al punt on s’inicia la rampa
d’enderrocs abans esmentada, a la
nostra esquerra trobarem un estret
pas, que superat, podrem accedir a
una estància d’uns 20 metres de recorregut i que finalitza amb una petita
vertical de 4 metres (P-4). Si baixem
aquest pouet ens trobarem en la base

del con de derrubis de la sala gran,
ja que tot aquest sector està format a
expenses dels espais oberts en la vessant oest del mateix con. És en aquest
punt de l’avenc on s’assoleixen els 50
metres de profunditat, màxima fondària aconseguida en la cavitat.
Tornant al con de derrubis que forma la base del P-23 d’accés a la sala
que forma la cavitat, continuarem
en direcció sud superant una sèrie
de desfonats, fins arribar a uns blocs
encastats que tindrem que remuntar.
Superades aquestes dificultats tindrem al nostre abast tot el sector sud
de la cavitat, on podrem gaudir d’una

espectacular visió de la cavitat des
d’un privilegiat balcó. Al temps que
podrem visitar diverses estàncies, fins
remuntar al extrem més al sud, i on en
les nostres exploracions es va efectuar una petita escalada (E-5) que ens
va permetre accedir a un nou sector
de la cavitat, però, d’escàs recorregut.
I és en aquest punt de la cavitat, on
ja no va oferir cap possible continuació, on es van donar per concloses
les exploracions, donant com a re-

sultats una profunditat màxima de
50 metres i un desenvolupament de
185 metres.
Avenc Estret de la Balarma
(BA-4)
L’Avenc Estret de la Balarma (BA-4)
es tracta d’una cavitat de predomini
vertical i d’escàs desenvolupament
horitzontal. L’entrada a la cavitat
és summament estreta, on una vertical de 28 metres (P-28) dona pas
al conjunt cavernari complet. A
pesar d’aquesta manca d’interès -en
quant a desenvolupament mètric- la
realitat es que aquest avenc és en el

que podrem trobar més formacions
actives donant-li un cert atractiu al
mateix.
Iniciant el descens a l’avenc podrem
comprovar com l’amplària de la cavitat, ací, en els seus primers metres, limita fins i tot els moviments.
Aquesta entrada totalment de caràcter vertical, ens permet arribar als
pocs metres en un punt on el pou
guanya amplària, i on l’estretor dona
pas a la comoditat.

Des d’aquest punt descendirem directament fins a la base d’aquest
pou. Una volta ja en la base tant sols
podrem recórrer escassos metres en
direcció sud, ja que la cavitat es tanca súbitament. En direcció nord podrem recórrer uns 13 metres fins que
la cavitat es torna impracticable. En
aquest punt trobarem una gran acumulació d’argila i una potent colada,
la qual cosa en indica una gran activitat d’infiltració hídrica.
Al llarg de tot el recorregut d’aquest
avenc, tant en la vertical com en el petit tram horitzontal, son observables
gran quantitat de formacions i amb
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una forta activitat, tot just al contrari
que les altres cavitats de la Balarma
estudiades, atorgant a aquesta cavitat
cert atractiu. Finalment i després, de
les nostres exploracions, l’Avenc Estret de la Balarma, ofereix una fondària de -33 metres i un desenvolupament total de 41 metres, amb una
extensió de 13metres.
Avenc de la Casa o de la Torre
(BA-5)
L’Avenc de la Casa o de la Torre
(BA-5) s’obre en l’extrem sud de la
Balarma, als peus d’una torre d’alta
tensió i molt prop de la pista forestal per on haurem arribat. Amb 42
metres de fondària, és la segon cavitat més profunda de tot el conjunt
dels avencs estudiats, encara que en
l’actualitat l’accés a la zona més pro-

funda de l’avenc es troba fortament
obstruït per blocs.
La cavitat de caràcter totalment vertical, obre el seu accés al exterior amb
dues boques. Per tal d’accedir a la cavitat utilitzarem la boca que es situa
més al nord, la de majors dimensions
i la més evident. L’altra boca, encara
que també és pot fer servir per accedir al interior de l’avenc, el lamentable estat de la instal·lació i lo escarit
de la mateixa, fan desaconsellable el
seu ús.
Descendint la vertical de 18 metres
(P-18) arribarem sense cap problema
a la seua base . Aquesta, a l’ igual que
la totalitat del pou ofereix una amplària que en cap cas supera el metre.
Des d’aquesta base la cavitat es presenta davant de nosaltres com la típi-

ca fractura de descompressió en forma de cunya. Si prenem direcció sud
la cavitat ens permetrà recórrer uns 9
metres fins trobar-se en la base de la
segon entrada a 20 metres de fondària respecte a ella. Si prenem direcció
nord, una rampa de forta inclinació
i amb grans cudols que poc a poc
s’ensorra cap al fons, ens situarà en
el punt on la cavitat es troba actualment obstruïda, en la quota dels –29
metres de fondària. A l’altre costat
d’aquesta estretor taponada de blocs
la cavitat continua aproximadament
fins els -42 metres de profunditat,
amb una amplària que en capa cas
supera els 40 centímetres, fins que es
torna impracticable al explorador.
Donat el treball que suposa la desobstrucció d’aquest punt de la cavitat, el
perill real d’ensorrament d’un gran
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cúmul de blocs i la manca d’interès
que té el sector que avui és inaccessible, els autors d’aquest estudi havem
desestimat realitzar aquesta tasca, alhora que no recomanem el realitzar-la.

a meitat de la dècada dels 80 del segle
passat (R. Calabuig, 1989) durant els
treballs de neteja que periòdicament
es realitzen en el tallafocs de la línia
d’alta tensió, on es troba l’avenc.

Es per tot això, que actualment, i a la
vista de la situació de l’Avenc de la
Casa, aportem els següents resultats;
42 metres de desenvolupament, amb
unes extensions de 20 metres, i una
profunditat de -29 metres.

A banda de les llaunes contaminats
també trobarem diferent brossa provinent de l’exterior, però, si aquesta
cavitat ha patit una important agressió al seu interior al llarg del temps,
ha estat de mà d’alguns espeleòlegs,
ja que durant les primeres exploracions de la mateixa, els propis exploradors van realitzar un encofrat,
a mode de mur de contenció, per tal
de que els enderrocs no taponaren la
continuïtat de la cavitat –cosa que
com en dit anteriorment, ha passat
igualment- modificant, tant la cavitat
en sí, com la seva evolució natural.

Conservació
A pesar de no rebre un alt nombre de
visites, l’estat de conservació dels
Avencs de la Balarma no deixa de ser
regular. El deteriori d’algunes de les
cavitats, a pesar de no ser molt acusat, si que és ben visible, sobre tot en
l’Avenc de la Balarma (BA-3) -una
de les més visitades pel col·lectiu- i
en l’avenc del Badall (BA-1). Les
agressions en aquestes dues cavitats
passen per ser sobre tot gravats en
la roca dels noms dels visitants, que
amb una gran falta de respecte per
l’entorn i en un acte de egoisme, han
deixat l’empremta de la seva presència en les parets de les cavitats. Les
deixalles i marques pròpies del pas
de visitants són altre motiu de la degradació de les cavitats citades.
Però, si de les cinc cavitats estudiades en aquest treball, hi ha una que
ha patit una forta degradació, aquesta
ha estat l’Avenc de la Casa o Avenc
de la Torre (BA-5). La proximitat
d’aquest avenc a una pista forestal
amb cert transit de gent, a l’ igual que
el fet que obre la seva boca al peu
d’una torre d’alta tensió, ha produït
que la cavitat es veiés afectada sobre
manera per la mà de l’esser humà.
En primer lloc un fet que crida l’atenció es la presencia de llaunes de productes químics i potents herbicides
de tipus hormonal en la base del pou
d’entrada i que han estat arrossegats al
llarg de la rampa d’enderrocs. Aquestes llaunes fortament contaminants
van ser llançades al interior de l’avenc

L’altra agressió, si bé més incomprensible i condemnable, ha estat
realitzada fa poc temps, possiblement durant l’últim any. Els autors
d’aquest treball no podem entendre
com en una cavitat com aquesta,
sense gaire interès esportiu ni espeleològic, i amb una profunditat tant
modesta, podem trobar un nombre
tant elevat d’ancoratges artificials, ja
que podem trobar un bon grapat de
parabolts2 de mètrica 12 i altres de
mètrica 10, una contaminació de la
roca innecessària e incomprensible,
ja que la instal·lació amb ancoratges
tipus spit3 existent es troba en perfecte estat per tal de ser utilitzada.
Des d’aquestes línies preguem al sentit comú, tant dels possibles espeleòlegs interessats en les cavitats, com
als usuaris d’aquest espai natural que
és la Balarma. Les cavitats, tant les
que presentem en aquest estudi com
la resta de les existent, són espais
molt vulnerables, i amb microclimes
molt sensibles a qualsevol alteració.
Hem de ser conscients que abocar
fem al interior, afegir ancoratges innecessaris, trencar una simple formació, produeix en aquest entorn geològic un dany irreparable i gratuït.

NOTES.-

1. En espeleologia es coneix com a laminador
aquella galeria o estància, de sostre pla i molt
baix. Aquest fenomen correspon normalment a
la dissolució de la roca produïda per la circulació
d’aigua, quan aquesta aprofita les juntes d’estratificació. O bé, com és el cas de l’Avenc del
Badall, per la desconjuntura de dos grans blocs.
2. Els parabolts es tracten d’ancoratges expansius, formats per un espàrrec amb rosca, on
s’uneix la placa per ancorar la corda. Aquestos
ancoratges relativament moderns, tenen forma
de mascle, sobreïxen de la roca, per lo que son
fàcilment localitzables. La seva fàcil col·locació
amb trepant ha fet que s’instal·len en les nostres
cavitats, molt sovint, de forma innecessària.
3. Els Spits, son altre tipus d’ancoratge expansiu, però, aquestos tenen forma de femella, i no
sobresurten de la roca, son més adequats per a la
pràctica espeleologia, amb una durabilitat molt
major que els anteriors. Per això, trobant-se en
bon estat aquestos ancoratges, és totalment innecessari instal·lar d’altres.
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Contextualització del valencià
d’Albaida: un parlar entre ponent
i llevant
Vicent Bataller Grau

Font de la plaça i palau marquesal (Vicent Bataller)

A

lbaida s’ubica al centre de
la comarca de la qual pren
el nom (Albaida, ‘la (terra) blanca’). Lloc de pas, de cruïlla
−com prova la popular frase rodes
per on rodes, a parar a Albaida−,
constituí comtat i posterior marquesat juntament amb els poblets del
voltant (Benissoda, Aljorf, Bufali, el
Palomar, Carrícola i Atzeneta). Si bé
actualment Albaida té molts menys
habitants que la capital comarcal, la
seua tradició industrial, la condició
de centre geomètric de la comarca
(a diferència d’Ontinyent) i, per què
no dir-ho, la importància històrica
instal·lada encara en l’imaginari dels
albaidins, fan que la població siga el
nucli d’una subcomarca i que no tinga com a referència cap de les tres

Ajuntament vell i porta de la Vila (Vicent Bataller)

ciutats, Ontinyent, Xàtiva i Gandia,
que són centres de les respectives
àrees funcionals que actuen sobre la
Vall d’Albaida.
Pel que fa al parlar d’Albaida, cal
dir que és el prototípic del valencià
nord-meridional,1 com el de tota la
comarca: variant poc marcada, ús del
passat perifràstic, pronoms reforçats,
adverbis ací i darrere, sibilants sonores, separació de [b] i [v], articulació
–r final, blat, espiga (de dacsa), etc.
Tot i això, el valencià nord-meridional es pot dividir entre el de ponent i
el de llevant (Beltran i Segura 2017:
115). En veurem algunes característiques que els distingeixen més avant.
A la meitat occidental de la Vall d’Albaida (subcomarca d’Ontinyent) se

sent el de ponent; fora de la comarca,
aquest parlar abraça la Costera occidental, l’Alt Vinalopó, l’Alcoià i part
del Comtat. A la meitat oriental de la
Vall d’Albaida es parla el nord-meridional de llevant, com a la Costera
oriental, la Ribera al sud del Xúquer,
la Safor i les Marines.
El valencià d’Albaida, però, no pot
adscriure’s inequívocament a cap
d’aquests parlars, sinó que representa una transició entre tots dos perquè
se’n situa en la frontera, com tots els
pobles de l’antic marquesat d’Albaida. A tall d’exemple, mostrem en la
següent taula alguns trets generals
del valencià de ponent d’una banda,
i de llevant d’una altra, i quina és la
forma que trobem a Albaida:
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EL PARLAR D’ALBAIDA I ELS TRETS GENERALS DEL VALENCIÀ DE PONENT I LLEVANT

tret lingüístic

parlar de ponent

parlar d’Albaida

parlar de llevant

dental en −nt

pon_ / dal_

pon_ / dal_

pont / dalt

nos reflexiu o recíproc es

es

mos

encisam

ensalà

encisam

encisam / lletuga

fesol

fresol

fesol

fesol

dacsa

panís

dacsa

dacsa

pernil

pernil/cuixot

pernil

pernil

anouer

(a)noguera

anouer

anouer

om

orm

orm

om

arbre

albre

albre

abre

cosquerelles

cusquelles

cosconelles

cosconelles

sutja

follí

follí

sutja

canella

espinella

canella

canella

bonegar

bonegar

marmolar

marmolar / renegar

marge de terra

riba / ribàs

marge

marge

Hem ressaltat amb gris clar les cointransició entre els pobles que emEL PARLAR
TRETS DE LES SUBCOMARQUES
A PONENT Iles
LLEVANT
cidències
delD’ALBAIDA
valenciàI ELS
d’Albaida
mudeixen o afebleixen
oclusives
amb
el de ponent i parlar
en gris
obscur parlar
finalsd’Albaida
i els que les
mantenen.
Entre
tret lingüístic
d’Ontinyent
parlar
de la Serra
amb el de llevant. No hem inclòs en
els primers, hi ha Grossa
Ontinyent i els polaanivellament
taula altres
conceptes
els seus
bles cap
a l’oest tinguem,
i sud, com
Bocaiind./sub.
tenim,siveem,
podem tinguem,
vegem,
vegem,
puguem
puguem
geosinònims no es poden assignar
rent o Fontanars. L’àrea on s’articuclarament
la nobandanó occidental o nólen aquests fonemes
timbre o en aadv.
nò s’estén al nord
l’oriental
del valencià
nord-meridi- almela
i l’est de l’antic marquesat,
com ara
geminada [ll]
alme[ll]a
almela
onal,
segons
la
distribució
comarla
Serra
Grossa
(l’Olleria,
poblets
del
desinència subjuntiu que tingau
que tingueu
que tingueu
cal
que hem descrit adés.
riu, Benigànim), trellat
Bèlgida, la Pobla
trellat
tresillatEn aquest
trellat
sentit,
s’ha
de
destacar
que
a
Albaida
del
Duc,
etc.
Així,
a l’àrea
d’emmusignificat trellat
‘seny’
‘seny’
‘seny’
i ‘destrellat’
escambra
diu arraïl, pebràs, terrat
boga, boix, fo- terrat
diment i a la de transició
esmentades
cambra
guera
i
espentar.
Cal
anar
més
cap
a
s’omet
la
dental
en
els grups –nt i –lt,
tomaca
tomata
tomaca
tomaca
l’est
de
la
comarca
per
a
sentir
arrel,
tant
en
final
absolut
com en fonosinfalcia
falcitxa
falzia
falzia
esclata-sang,
picamà,
bova,
foguerà
taxi:
pon_,
fen_-ho,
dal_ i baix.2 La
oroneta
golondrina
orandella
oroneta o variants
diferència entre les dos zones radica
i espitjar, formes habituals en altres
en el tractament de la dental en foindrets, sobretot més costaners com
nètica sintàctica quan es troba entre
ara la Safor (Giner 2016). Així mados vocals: als pobles de ponent es
teix, s’ha de mencionar que a Albaida
1 diu
produeix lenició i, llavors, es
no s’usa cap derivat de mure caecu,
‘rata cega’, com moceguello (Aielo
to[ð] el dia, mentre que a l’àrea de
de Malferit o l’Olleria) o amorzígol
transició es manté sorda, to[t] el dia.
(Ontinyent) –que són variants pròAnàlogament, la velar se sensibilitza
pies de l’interior− sinó que s’hi diu
a Ontinyent, po[ɣ] o molt, cin[g] i
rata penà (< penada, ‘rata alada’),
sis, però no a Albaida, po[k] o molt,
usat d’ací fins al mar.
cin[k] i sis. Els indicis són que l’emmudiment de la dental a Albaida no
Si descendim en l’escala geogràfica
deu ser tan antic com a Ontinyent. En
a fi de contextualitzar el valencià alaquest sentit, Descals entrevista al
baidí en el seu entorn comarcal, hem
començament dels noranta una albaide comentar alguns aspectes fonètics
dina de 80 anys que encara realitza
i morfològics rellevants. En primer
[t] en totes les posicions, si bé en la
lloc, que l’antic marquesat d’Albairesta d’entrevistats predomina clarada, juntament amb Agullent i Aielo
ment la caiguda d’aquesta consonant
de Malferit, constitueix una àrea de
(1992: 101).

Si hui dia podem considerar consolidada la pèrdua de la dental en –nt
i −lt a Albaida, hi ha dos fenòmens
que encara es troben en una fase
d’assentament no finalitzada, però
que ja fa decennis que estan establits per complet en pobles propers.
Si l’emmudiment de la dental procedeix de ponent, el primer d’aquests
trets que comentarem irradia des de
Xàtiva i, probablement arriba a la
localitat marquesal des dels pobles
de la Serra Grossa. Ens referim a la
velarització de la primera i segona
persona del plural del present d’indicatiu de certs verbs, causada per analogia o anivellament a les formes del
present de subjuntiu, que a l’àmbit
d’influència de la capital costeruda
es dóna en el major grau d’arreu el
domini catalanoparlant. En el número xxxi d’aquesta revista, batejàrem
el fenomen com el parlar del «tinguem» (Bataller 2015: 176). Cal dir
que hem espigolat algun testimoni de
tenim en ancians albaidins, però en
la resta d’ocasions ha sorgit tinguem
en boca dels informants; sembla que
s’usa indistintament prenguem/entenguem i prenem/entenem, però amb
l’indicatiu de poder i voler no hi ha
hagut excepcions, sempre hem sentit
puguem i vullguem. L’anivellament
es produeix en la majoria dels altres
verbs susceptibles de velaritzar-se o
palatalitzar-se, diguem, coneguem,
beguem, vegem, etc. però no en som.
Hem notat que el fenomen es troba també bastant present a Aielo de
Malferit i Agullent, però gens a Ontinyent. Als pobles menuts de l’antic
marquesat hi ha més vacil·lació que
a Albaida, però amb clara tendència a
l’analogia al subjuntiu.
L’altre fenomen que pot instal·lar-se
definitivament a Albaida és l’harmonia vocàlica: tota la Vall d’Albaida
ha assimilat la –a àtona final a la [ɔ]
tònica anterior, p[‘ɔ]rt[ɔ]; Albaida no
n’és una excepció. La vocal [a] es
resisteix un poc més a assimilar-se
a la [ɛ] tònica anterior, tot i ser bastant general a la Vall. En les nostres
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cosquerelles

cusquelles

cosconelles

cosconelles

sutja

follí

follí

sutja

canella

espinella

canella

canella

bonegar

bonegar del valencià marmolar
marmolar
/ renegar
Contextualització
d’Albaida: un parlar entre
ponent
i llevant

marge de terra

entrevistes per la comarca, a més de
Benigànim i Quatretonda, hem registrat –[a] en aquest context a Benissoda, Albaida i Bèlgida, quasi sempre
amb certa velarització, que arriba a
esdevindre [ɔ] en algun parlant, no
solament quan hi ha [ɛ] tònica, sinó
sistemàticament: t[‘ɛ]rr[ɔ], cas[ɔ].
Particularment a Albaida hem registrat les tres pronúncies en gent major,
t[‘ɛ]rr[ɛ], t[‘ɛ]rr[a] i t[‘ɛ]rr[ɔ]; en
parlants que no pertanyen a la primera generació pareix que s’imposa
t[‘ɛ]rr[ɛ], cosa que denota el procés
de canvi. Quant als pobles propers a
Albaida, destaque a Atzeneta i Ontinyent hem registrat harmonia a la
[ɛ] i, puntualment, velarització.3 A la
resta de poblacions de l’entorn d’Albaida no esmentats (com Agullent, el
Palomar o Bufali), només hi ha assimilació a la [ɛ] tònica.
En la següent taula hem plasmat la
comparació del parlar albaidí amb
el de les subcomarques contigües en
aspectes que no es poden considerar
generals del valencià nord-meridional de ponent o llevant. A banda de
l’anivellament entre indicatiu i subjuntiu, hi hem inclòs trets importants,
com un relacionat amb el susdit fenomen, això és, la desinència de la
primera i segona persona del plural
del present de subjuntiu, que a Ontinyent i Agullent és –am/au, però
a Benissoda i Albaida ja és –em/eu.
Anàlogament ocorre amb els imperatius: vingau, digau, etc. als primers
pobles, vingueu, digueu, etc. als segons. D’altra banda, cal destacar el
timbre de la /o/ en l’adverbi no quan
no va seguit de forma verbal, que
a la regió de Xàtiva sol articular-se
[ɔ], però que a Albaida es manté [o].
D’entre els conceptes reflectits a la
taula, voldríem explicar que a pesar
que a Albaida trellat adopta la forma sense anaptixi (tresillat), com als
pobles de la Serra Grossa, no té la
doble accepció antitètica de ‘seny’ i
‘destrellat’ amb què s’usa en aquesta darrera subcomarca i, en general,
a quasi tota la regió de Xàtiva. Així,

riba / ribàs

marge

marge

EL PARLAR D’ALBAIDA I ELS TRETS DE LES SUBCOMARQUES A PONENT I LLEVANT

tret lingüístic

parlar d’Ontinyent parlar d’Albaida

parlar de la Serra
Grossa

anivellament ind./sub. tenim, veem, podem tinguem, vegem,
puguem

tinguem, vegem,
puguem

timbre o en adv. no

nó

nó

nò

geminada [ll]

alme[ll]a

almela

almela

desinència subjuntiu

que tingau

que tingueu

que tingueu

trellat

tresillat

trellat

trellat

significat trellat

‘seny’

‘seny’

‘seny’ i ‘destrellat’

cambra

terrat

terrat

cambra

tomaca

tomata

tomaca

tomaca

falcia

falcitxa

falzia

falzia

oroneta

golondrina

orandella

oroneta o variants

un beniganí diria no digues trellats,
mentre que un albaidí no digues destrellats (o bovades).
Després de tot el que s’ha explicat
podem concloure que el parlar d’Albaida conté trets generals del valencià nord-meridional tant de ponent,
com de llevant, així com característiques més particulars de les subcomarques confrontants a est i oest. Si
un cas, es percep una lleugera inclinació cap als parlars orientals. Potser també per la ubicació de cruïlla
d’Albaida, el seu valencià ha experimentat en un passat no gaire llunyà, i
està experimentant actualment, canvis lingüístics relacionats amb fenòmens que procedeixen igualment de
diverses àrees, on aquells canvis ja
s’han consolidat; com a fenomen ja
establit, cal destacar especialment la
caiguda de la dental en els grups –nt i
–lt. En procés d’assentament trobem
el parlar del «tinguem» i l’harmonia
vocàlica de la [ɛ].
Agraïments:

Estem d’allò més agraïts a tots els informants
que desinteressadament ens han ajudat a conéixer millor el valencià dels seus pobles. En concret els fills d’Albaida entrevistats que ens han
facilitat el nom són: Abel Soler Molina (1972).
María José Pont Albert (1960). Tomás García
Vañó (1936). Juan Soler (1937). Eduardo Albert
«Sonito» (1961). «Garrofero» (1962). Isabel
Pont Bataller (1940). Lutgarda Tormo (1935).
Carmen Espí (1935). Vicent Tormo (1930). Juan
Bataller (1937). Santiago «Pera» (1943). José
Marrahí (1955). Salva Pont (1953). Salva Marrahí (1952).
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Notes:

(1) Adoptem el nom donat per Saborit (2009:
124), el qual tradicionalment s’ha anomenat
simplement com meridional o meridional no
alacantí, és a dir, el corresponent al parlat entre
el riu Xúquer i la línia Biar-Busot.
(2) No obstant això, sembla que es manté la dental sorda en Sant Antoni, excepció que es dóna en
altres indrets de caiguda del fonema.
(3) Emili Casanova analitza el grau de presència de la velarització de la –a àtona a Ontinyent,
Aielo de Malferit i Benigànim, i afirma que ha
trobat recialles d’aquesta pronúncia a Atzeneta i
Quatretonda (1996: 161), però no menciona Albaida, Benissoda ni Bèlgida. Així doncs, segons
les nostres investigacions cal afegir aquestes
darreres poblacions a l’inventari de poblacions
de la comarca on es dóna el fenomen ni que siga
entre alguns vells i en clar estat de perill d’extinció, com en tota la Vall llevat de Benigànim, on
encara és habitual –[ɔ] àtona inclús en el jovent.
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Annex: Mapes lingüístics
Tot seguit es mostren 32 mapes lingüístics d’Albaida i els pobles del
seu entorn a fi de comprovar sinòpticament −mitjançant l’escala de grisos− la distribució de geosinònims
o variants de mots que tenen interés
fonètic, morfològic i sobretot lèxic,
alguns dels quals ja s’han comentat

en l’article, però d’altres no. Cal dir
que en tots els mapes s’han deixat en
blanc els enclavaments (parcel·les
d’un terme en un altre). En l’àmbit
representat n’hi ha tres, corresponents als municipis de Xàtiva (part
superior), Bufali i el Palomar (part
inferior). A més a més, també s’ha

deixat en blanc un terme municipal
quan no s’hi preguntat el concepte,
no se n’ha obtingut resposta o els resultats són inconcloents. Finalment,
cal especificar que s’ha fet servir una
franja d’un gris més ampla que la de
l’altre per a diferenciar la forma principal de la secundària.
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A la Vall d’Albaida, els expòsits
van i vénen: 1800-1899
Mª Luisa Plà Tormo

E

n anteriors publicacions d’Almaig (2015, 2016) dedicades
a la població, he fet referència, però només de refiló, als expòsits. Abordar este tema que afectà
moltes famílies de la Vall d’Albaida
amb tota la problemática que podia
presentar dins de la Comarca, em
semblava un tema interesant, conscient que augmentava els milers de
pàgines que ja s’han escrit dins de la
història social espanyola. Si a d’açò
li unim que algunes famílies del meu
entorn han tingut algún ascendent/
avantpassat procedent d’esta via, em
decidiren a abordar-lo amb profunditat i constància.
Des del segle XVI, en algunes ciutats funcionaven les Cases d’Expòsits sostingudes per l’Església i la
caritat privada i, en menor mesura,
pels poders públics; però, és en la segona meitat del s. XVIII quan el seu
desenvolupament adquireix grans
proporcions. Fins llavors, l’Església
havia actuat més que per sentiments
de caritat i justícia per les molèsties
i els sentiments de culpabilitat que
originaven aquells nounats llançats en espais oberts o en les portes
d’hospitals, esglésies i cases particulars. Serà amb la implantació de la
llei de 1796 de Carles IV, reguladora
de l’organització i constitució de les
cases d’expòsits, quan es multiplique
el nombre de torns, i es creen noves
“cases” i les existents s’amplien i reorganitzen sent molt activa la participació dels poders públics.
La nova mentalitat encoratjada per
les idees filosòfiques de la Il·lustració (s. XVIII) perfila un esperit
crític i racionalista: els xiquets, fins

Verge de la Pau. Enkhuizen

llavors, morien perquè ho permetia
la Providència. En aquest segle, comença a relacionar-se totalment les
escandaloses proporcions de mortalitat amb els mètodes d’assistència
emprats, d’acord amb la vigent mentalitat intervencionista i la concepció
del “welfare state”.
En l’abundant bibliografia sobre el
tema produïda en l’època, trobem,
a més de les conegudes consideracions humanitàries, abundantíssims
comentaris que reflecteixen els criteris poblacionistes del moment: la
pèrdua de tant de potencial humà era
sentida com a greu perjudici per a la
Pàtria que havia d’aconseguir el seu
enriquiment a partir del treball d’una
població el més nombrosa possible.
1.- La inclusa i els expòsits: orígens
i nom
Quan les tropes espanyoles van prendre a Flandes la ciutat de Enkhuizen,

un soldat espanyol dels Terços va
trobar entre les ruïnes d’una església
la imatge de la Verge de la Pau, amb
un xiquet als seus peus i envoltada
d’àngels. El soldat la va regalar a Felip II, qui, en contemplar la imatge
de la Verge amb el nounat als peus,
va decidir donar-la a la confraria
destinada a la recollida dels expòsits
madrilenys, essent entronitzada en el
convent i, ràpidament, es convertí en
objecte d’una gran devoció entre els
madrilenys. El problema era la difícil pronunciació del nom de la ciutat flamenca, per la qual cosa a poc
a poc es va castellanitzar i la gent va
acabar anomenant-la “Verge d’Inclusa (Enkhuizen = Inclusa)”. El terme
va expandint-se per totes les institucions espanyoles, utilitzant-se per a
designar les cases d’acolliment on es
criaven els xiquets expòsits.
Estes incluses que van aparèixer per
tota Espanya evitaren gran quantitat
d’abandons, morts i infanticidis, fenòmens aquests, difícilment detectables i avaluables però presents. Com
saber si havia estat intencionada o
accidental la mort de xiquets/es o la
d’aquells dels quals les mares declaraven que havien nascut morts? El fet
de lliurar-lo a una casa de caritat ajudava a perdre el sentiment de culpa,
ja que una vegada fora, acollit “en la
Casa de Déu”, seria esta qui determinara el seu futur. L’esperança de
poder recuperar-lo novament passats
els anys es mantenia viva.
Ignoraven que l’ingrés en una inclusa o casa-bressol era pràcticament
una sentència de mort prematura per
a la immensa majoria dels xiquets.
L’hispanista Richard Ford es referia
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a ells com “todos esos mataderos
españoles”. Efectivament, si en el
XIX la mortalitat infantil a Espanya era elevada, les proporcions que
aconseguia entre els xiquets expòsits
ingressats en les incluses eren esgarrifoses, i servisquen com a exemple
els percentatges de mortalitat entre
els xiquets ingressats, abans de ser
lliurats per alletar a l’exterior, en la
inclusa de València:

mares i el posterior trasllat. Una vegada ingressats, ensopegaven amb
l’escassetat de fons que provocava
que es pagaren sous baixos a les nodrisses, raó per la qual poques dones
es presentaven per a fer este treball
i estes, a més, rebutjaven a xiquets
malalts o moribunds seleccionant
als de millors condicions. L’amuntegament, la poca o nul·la higiene, el
contagi… feien la resta.

el seu entorn social, no van ser del
tot estèrils. Van aconseguir acomplir,
en última instància, un dels objectius
pragmàtics del s. XVIII: els expòsits
(sí que) van ser útils a l’Estat.
2.- La inclusa de València
La inclusa de València estava situada
dins de l’Hospital General de València, un dels conjunts arquitectònics

Reglament 1589

Les xifres de mortalitat fins a ben entrada la 2ª meitat del s. XIX són impactants. A l’endarreriment de la medicina infantil i pediatria en el nostre
país, calia unir malalties molt esteses
tant fora com dins (més freqüents) dels
centres d’acolliment: pigota, la gastroenteritis, el xarampió, la tos ferina, la
disenteria, diftèria o crup, la «morbositat gàl·lica» o heredosífilis dels seus
propis pares o de les nodrisses i la tuberculosi en majors proporcions que
els fills de pares normals. Els deslletaments prematurs i l’alimentació amb
sopes de llet o vi produïen en ells un
raquitisme o escarranssiment definitiu,
quan no, la pròpia mort.
A tot l’anterior, calia unir l’estat de
feblesa i malaltia amb el qual ingressaven aquests xiquets i xiquetes com
a conseqüència de la pobresa de les

Paradoxalment, les incluses que havien estat acusades com diu Joan
Sherwood de “ser un factor determinante de la mortalidad de muchos
niños”, van exercir un paper molt
positiu en el desenvolupament a
llarg termini de l’atenció mèdica de
la infància, ja que van arribar a convertir-se en autèntiques institucions
pediàtriques, i van imposar mesures
mèdiques que van redundar en benefici de la infància en general, tals com
separar els xiquets malalts dels sans;
els xiquets eren reconeguts pels metges amb més regularitat qui, al menor
símptoma de malaltia contagiosa, manava separar al xiquet malalt; es van
contractar més nodrisses a les quals
es procurava alimentar més convenientment; etc. Per tant, el sacrifici
dels expòsits i els problemes que la
seua curta existència van originar en

més significatius de l’arquitectura renaixentista valenciana i de la tipologia hospitalària cruciforme en l’àmbit hispànic. El seu origen es remunta
al s. XV i es consolida arquitectònicament al llarg del s. XVI.
A causa de l’extrema misèria en
1670, l’Ajuntament va construir un
hospici públic de caritat, sota el nom
de “La Nostra Senyora de la Misericòrdia” que servirà d’asil als pobres
de tots dos sexes. Este asil també
acolliria expòsits de més de 7 anys,
quan eren retornats o recollits.
Les sales de l’hospital es denominaven “quadres” i disposaven d’estris
comuns, però també tenien peculiaritats en l’aixovar i en el mobiliari concorde amb la fi en què estaven destinades. Rebien diferents noms: quadra

ALMAIG, ESTUDIS I DOCUMENTS 2017 - 115

A la Vall d’Albaida, els expòsits van i vénen: 1800-1899

Casa de la Misericòrdia de València.1907.
Enderrocada en 1949

de fatigats, quadra nova, quadra de la
febre, quadra de les ocultes( sala destinada a què les dones pariren secretament els seus fills il.legítims) quadra
de les ocultes distingides, quadra de
les uncions,… i la quadra dels borts o
sala d’expòsits, dotada de 6 llits grans
encaixonats, que havien de ser ocupats per més d’un xiquet.
La inclusa de València, regida per
una Junta de Govern i atesa per persones caritatives i personal amb baixa qualificació, exceptuant els metges, es regia per reglaments interns
que marcaven el funcionament de la
institució. Es va dictar un reglament
en una data molt primerenca, el 1589.
Este i altres més es van remodelar i
perfeccionar però el funcionament
de la inclusa va donar un autèntic gir
quan a partir de 1827 va ser confiada
a les “Filles de la Caritat” que s’encarregarien dels diferents menesters
dins de la Casa.

Amonestació del director a la Superiora. 1874

La seua incorporació va suposar una
transformació en la vida interna de
l’establiment ja que este es va dotar
d’unes normes conventuals de silenci i oració a les quals es va obligar
a adaptar-se els seglars, especialment
les nodrisses. Este darrer reglament,
millorat en 1851, fou redactat definitivament el 10 de novembre de 1897.
En estos reglaments s’arreplegaven
tots els aspectes relacionats amb l’ingrés, lactància, adopció i reconeixement dels fills.
En el reglament de 1897, en el seu
article 21, “las nodrizas han de observar buen orden y recato, así como
cumplir con los deberes religiosos y
de los que de cualquier otro orden se
les imponga, tales como salidas del
departamento y visitas que reciban
de sus parientes y deudos… estando
subordinadas a la Hija de la Caridad encargada de la Ynclusa y a la
superiora del Hospital de quién dependerán y quién podrá despedirlas
como admitirlas dando cuenta a la
Dirección del Establecimiento”. El
seu treball era avaluat i supervisat pel
Director que els cridava l’atenció si
era necessari: “Sra. Superiora de las
Hijas de la Caridad: Notándose con
mucha frecuencia la falta de asistencia de las Hijas de la Caridad a las
horas marcadas para la expedición
de pases… espero disponga como
mejor convenga para que se atienda
con la exactitud necesaria…Valencia
18 de Julio de 1874”.

leig, Benimodo, Benissa, Benidorm,
Biar, Bolulla, Castalla, Cocentaina,
Ibi, Xixona, Quatretonda del Valle
de Zeta, Ràfol de l’Almunia, Vila
Joiosa…), fent parada a Alfafar, el
seu punt de descans. Els pobles de les
comarques septentrionals (la Pobla
Tornesa, la Pobla d’Arenós, Vinaròs,
Albocàsser, Morella, la Salzadella,
Tirig...), en no tenir el Bisbat de Tortosa casa d’expòsits, estos eren enviats a l’Hospital de València, paraven
en Tavernes com a punt de descans
abans d’ingressar. A partir de 1838,
tots els ingressos només seran de València i la seua província.

3.- Àrees i procediments d’ingrés.

Els xiquets registrats en la inclusa
podien entrar per la porta, pel torn,
deixats per veïns, cirurgians, parents
que sí coneixen als pares, o parint
en l’hospital del que ràpidament els
traslladaven a la inclusa. Els xiquets
de la inclusa de València també podien procedir de la “Hermandad de
Nuestra Señora del Santo Celo” fundada en el s. XVIII, que sent una institució de caritat, va assumir la missió d’acollir “a les dones parturientas
d’il·legítim concepte” que pertanyien a distingides famílies valencianes
que no estaven disposades a carregar amb el denominat “deshonor”
i la millor solució era ingressar-les
en aquella espècie de convent on es
mantenien ocultes i, quan parien,
com la majoria renunciaven al fill,
estos passaven a la Casa d’Expòsits
de l’Hospital General directament
sense deixar-los en el torn com feien
els pobres.

L’àrea dels pobles que enviaven xiquets a la inclusa de València va ser
molt àmplia fins a la publicació del
Reial Decret de 30 de novembre de
1833 en el qual la divisió civil del
territori espanyol en la Península i Illes adjacents es va reduir a 49
províncies: pel sud, venien criatures
de Les Marines, El Comtat, L’Alcoià, la Safor o les Riberes i, fins i
tot, de l’Alt Vinalopó (Agres, Altea,
Alcoi, Banyeres, Beniarrés, Benido-

A la inclusa arribaven també els nascuts en la galera o presó de dones de
València, on eren recloses dones condemnades per algun delicte o ser de
“baixa moralitat” (= prostitutes).
L’origen de la paraula “expòsit”
prové del llatí “ex-positum”, que literalment vol dir “posat fora”, reincidint en la figura jurídica del pare
cap de família. El terme fa referència
als pares o tutors que es desentenen
del nadó deixant-lo a la seua sort en
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de S. Juan, bautizada el 9 de febrero
de 1866, en la Iglesia Parroquial de
Cuatretonda, fue hallada a las 8 de
la mañana a la puerta de Bautista
Benavent y Oltra C/ S. José nº. Els
qui abandonaven al nounat en el carrer o en despoblat, “locis publicis”,
no tenien cap interès que el xiquet
sobrevisquera.

Torn de pedra

qualsevol part però amb l’oportunitat de ser trobat, o el venen o lliuren
a altres persones, bé per falta de recursos, bé per haver nascut fora de la
unió marital.
4.- Llocs d’exposició.
“L’exposició de nadons” fou una
pràctica habitual a Espanya fins a
principis del s. XX. Els xiquets podien ser abandonats, deixats en els
llocs més inversemblants : baix d’un
pont, en el femer d’una barraca, en
l’escala de la inclusa, en un camí
d’horta transitat o en punts tan “acrobàtics” com el que figura en un ingrés de 1867: “el niño fue hallado en
un capazo colgado a la puerta de la
casa de Vicente Lorente C/ Portal de
Villena nº 10 Fuente la Higuera”.
Als pobles, els dos punts generalment escollits per a abandonar una
criatura eren la porta de l’Església o
la d’algun veí hisendat: a Utiel, Requena, Loriguilla… i Quatretonda es
van registrar de manera tan minuciosa que escrigueren inclús l’adreça de
la casa on el deixaven : “Petra de S.
Juan, bautizada el día 19 de mayo de
1863 en la Iglesia Parroquial de Cuatretonda, fue hallada a las 9 de la
noche por Josefa Oltra, consorte de
Bautista Benavent, al salir de la casa
en la que habita en la misma población, C/ S. José nº 47”. “Apolonia

De qualsevol lloc eren traslladats a
la casa bressol o casa general d’expòsits de la ciutat, una forma menys
cruel de rebuig de la infància indesitjada, una alternativa a l’infanticidi o
a la mort diferida. Amb les elevades
taxes de mortalitat en les incluses, hi
havia poques esperances de salvar a
l’expòsit, però bastants més que les
que oferia l’abandó en un paratge
despoblat. Esta és la gran diferència
entre l’abandó institucional i altres
formes anteriors de rebuig de la infància. En les incluses, els progenitors podien descarregar la seua responsabilitat i els seus remordiments
i molts d’ells, els de condició més
humil, podien pensar amb cert fonament que la inclusa era una destinació preferible al de la seua mateixa
llar, en els durs temps de pauperisme
que va viure Espanya des de finals
del s. XVIII fins a més de la meitat
del s. XIX.
L’abandó tant en una ciutat com en
un poble, generalment es feia a la
nit per a ocultar la identitat, però, al
mateix temps que deixaven al xiquet
i eixien corrents, llançaven crits perquè algú despertara i vegera el bebè

de manera que este no patira tota la
nit a la intempèrie. Els pares biològics s’ocultaven voluntàriament, encara que l’assistenta al part o, fins i
tot, el capellà els coneguera.
		
5.- Elements identificatius.
Els xiquets abandonats solien portar presa en les robes un nota amb
informació que procedia dels propis
interessats, de la família o propers: si
estaven batejats o no, el nom que se
li hauria de posar, padrins… Álvarez
Santaló denomina estes cèdules “escaridas o simples”. Els xiquets eren
registrats per ordre d’arribada, en
llibres diferents (expòsits-es) a partir de 1817, en un foli numerat que
es convertiria en el nombre adjudicat
i juntament amb l’any d’ingrés es
gravava en una xapa de plom que se
li penjava al coll. L’hora s’anotava
quan la criatura era portada per una
comare, la baixaven del cancell o entrava per la porta o el torn.
En el full de registre es descrivia,
en ocasions de manera minuciosa,
cadascuna de les peces que portava
l’expòsit a l’ingrés i el seu estat, generalment, dolent, per la qual cosa
moltes vegades tot el bagatge quedava reduït a la paraula “pingos”, a excepció dels qui provenien del “Santo
Celo”, en general, amb robes de millor estat. Diu Torrubia Balagué que
“la cantidad y cualidad de la ropa
puede servir para identificar la procedencia social y económica de los
niños”.
Es deixaven signes d’ identificació
(medalles, cintes, fotografia partida…) sobretot quan hi havia intenció de recuperar els xiquets, quedant
molts d’estos signes a l’interior de la
pàgina on estava inscrit.

Xapa de plom

No satisfets amb estos elements identificadors, alguns arribaven marcats
amb àcids o amb foc en algunes parts
del cos, la infecció dels quals els portava a la mort. Així quedà reflectit en
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el llibre “la niña Tecla de Todos los
Santos que entró el 31 de octubre de
1864, murió el 10 de noviembre de
1864 de resultas de la quemadura
que trajo por señal…”(Expósitas, II1/646, fº 317). Mª de l’Asunción Ortoneda va arribar el 10 de setembre
de 1886 a la Pobla de Rugat per tal
de ser alletada, i a més, “en el brazo
derecho tiene una cruz o señal hecha
al parecer con tinta mezclada con algún ácido. También tiene un mechón
de cabello cortado”. (Expósitas II1/690, fº 131).
6.- Les causes dels ingressos.

Document xiqueta marcada. 1899

1836

1851

1860

1866

Senyals encontrades dins dels llibres.

La il·legitimitat tenia una influència
molt directa en l’exposició, encara que el silenci que pesa sobre els
xiquets expòsits ens oculta les reals
proporcions del problema. A més no
tots els xiquets il·legítims s’exposaven i no tots els exposats eren il·legítims. Són moltes les expressions
emprades al llarg de la història d’Espanya: fills de la pobresa i fam,“…
esta criatura es de una persona decente que no pudiendo tenerla a su
lado…30 diciembre de 1830”; del
desamor, de la vergonya, misèria,
pressió social, del pecat: “Mariana
Vicenta, entró en 21 de abril 1813,
por el torno a las 12 y media de la
noche, la trajeron del pecado mortal
…”, que descriuen la situació dels
xiquets expòsits com també són moltes les raons que poden portar a explicar aquest fenomen, “Josef entró
el 21 de enero de 1818, por el torno,
con un papel que decía ser hijo de
buenos padres, casados, pero entre
las familias hay ciertos peligrosos
inconvenientes y por ahora no pueden atender al cuidado del niño…”
o, “Silvestre de la Circuncisión entró el 30 de diciembre de 1817 por
el torno, lo trajo su madre con un
papel que decía: esta criatura es de
una persona decente y no pudiéndola
tener a su lado…”.
La creixent misèria de les classes
populars, sempre al límit de les se-

118 - ALMAIG, ESTUDIS I DOCUMENTS 2017

A la Vall d’Albaida, els expòsits van i vénen: 1800-1899

7 .- Les fonts.

La parella d’Albaida es casa i torna per la filla.
1823

ues possibilitats de subsistència,
una mala collita o qualsevol agent
extraeconòmic eren també agents
desequilibradors importants. Pels
treballs de Labrousse es descobreix
un paral·lelisme significatiu entre
l’augment dels preus i dels abandons
així com un descens d’estos en el
cas d’una baixada de preus dels cereals. Una conseqüència de l’aguda
crisi de finalització de segle XVIII i
de començaments del XIX va actuar
també sobre l’augment de la il·legitimitat: l’extensió del celibat i el retard
de l’edat de contraure matrimoni.

Tota la informació dels expòsits que
va arribar a la inclusa de València
està recopilada en la col·lecció “Dides i Criatures” de l’Arxiu General
i Fotogràfic de la Diputació de València. Són 820 llibres amb les dades
dels expòsits que arribaren entre els
anys 1512-1977. El present treball
es centra en el s. XIX (1800-1899) i
s’han consultat tots els llibres corresponents a la centúria, que de manera
correlativa abasten des de la signatura II-1/532 a II-1/716. De 1800 a
1816 es registraven xiquets-xiquetes
en un mateix llibre i a partir de 1817,
s’anotaren en llibres separats: expòsits-expòsites.

Resulta difícil comprender las razones (o sin razones) por las que una
sociedad que se preciaba de limosnera y caritativa, que fundó infinidad
de establecimientos benéficos, que
multiplicó las obras pías de la más
variada índole, se mostrara tan dura,
tan insensible con los seres más inocentes y desgraciados; aquellos que
venían al mundo repudiados por sus
progenitores”. Res més es pot afegir
a les paraules de Domínguez Ortiz.
Per les xifres exposades, la centúria
comença amb un clar increment respecte dels anys anteriors i que aconseguirà el seu zènit a l’any 1814. Van ser
anys especialment difícils. A la crisi de
subsistència de principi de segle s’uni-

Moltes parelles passaven anys esperant poder casar-se. La falta de
terres o de treball eren responsables
d’aquesta situació.
La misèria, la vergonya, la pressió
social es troben la majoria de les
vegades entremesclades amb la depravació. Voler separar-les seria no
comprendre el caràcter complex del
fet de l’abandó.
La quantitat d’informació sobre expòsits entre els segles XVI-XX reflecteix la importància que va tenir
sempre a València l’assistència a la
infància abandonada, una de les pioneres d’Europa, al costat de Barcelona, Roma i Florència. Així ho
destaca Emilia Salvador Esteban en
el pròleg del llibre “Expòsits en la
València de la 1ª meitat del s. XVI”
d’Emma Jávega Toll.

Ingressos en la inclusa de València, s.XIX

ran els estralls de la “guerra del francès”. Les xifres d’ingressos en aquests
primers anys van ser els següents:

Els territoris sota la dominació francesa es van convertir en zones on alternava, la convivència, la por i odi
a l’invasor amb la relaxació moral
davant la incertesa del futur i vida
llicenciosa a la qual no era estranya
la soldadesca. Hi ha registrats exem-
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ples de fills bastards de francesos que
van ser ingressats i abandonats en la
inclusa de València o fills de pares
empressonats pels gavatxos.
La fi de la guerra del francès i la restauració absolutista no anava a variar la tendència a l’alça de l’exposició infantil; la incidència d’aquesta
pràctica, mantinguda tot al llarg del
regnat de Ferran VII, va aconseguir
les cotes més elevades en el 2n terç
del segle XIX, i dins d’aquesta etapa,
durant els anys corresponents a la regència de Mª Cristina (1833-1840);
l’estat d’extrema necessitat material
de les classes populars és el principal
detonant del fenomen.

En començar els anys quaranta, s’iniciarà un lleu i sostingut descens en
els valors nets anuals, un suau canvi de tendència que s’accentuaria en
períodes subsegüents, concretament
a partir de 1871, tot arribant a un vertader caiguda en l’última dècada de
la centúria.
8.- La criança dels expòsits.
Si en estes pàgines els protagonistes
són els expòsits i els que d’ells es
desentenen, ens trobem amb dones
que, a canvi de diners, s’ofereixen a
donar-los la seua llet. Estes dones, les
dides, o bé havien perdut el seu fill
o bé el donaven a una nodrissa més
barata i el seu guany era la diferència
entre el que cobraven i pagaven. Amb
este salari contribuïen a mantenir la
malparada economia familiar.
L’alletament mercenari (o mercenàries de la llet com també se’ls coneixia…) podien ser internes i externes
i es van convertir al llarg del s.XIX
en una font d’ingressos important
per a la famílies. Pobles com “Campos de Arenoso” pot ser un exemple
d’aquesta pràctica puix al llarg de

tota la centúria va ser constant en emportar-se xiquets per a alletar, o zones
més àmplies: la Vall d’Albaida com
analitzarem més endavant, no per la
quantitat que cobraven, sempre exígua, però sí pel nombre de dones que
es van incorporar a este menester.
Les internes, a més de baixa extracció social, podien ser casades, vídues
i fadrines, algunes sexualment promíscues, insanes moltes d’elles, portadores de la sífilis que contagiaven
als xiquets que alletaven. Joaquín
Javier de Uriz les descriu de manera molt dura: “apenas en los más de
los Hospicios puede haber nodrizas,
que no sean las últimas heces de su
género y muchas de ellas más propias para matar los niños que para
sustentarlos”.
Les internes vivien en la mateixa inclusa i en el s.XIX, donada la catastròfica situació dels establiments, el servei d’estes nodrisses era també molt
deficient. Es veien obligades a alletar
a diversos xiquets alhora. El perill de
contagis en les dues direccions era
constant. Els salaris que percebien
eren ridículs. A principi de segle, en
la inclusa de València es pagava 30
reals al mes, que ascendiria a 40 en
la 2ª meitat del segle. Hi ha registrat
un cobrament en el qual s’abona a un
matrimoni de L’Olleria la quantitat
252 reals per alletar una criatura des
del 13 de gener al 30 de juny de 1872
(Expó. II-1/661, fº 12). Les pujades de
salari eren insignificants.
Estes alletadores preferien anar a
prestar els seus serveis a cases par-
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ticulars on estaven millor cuidades i
pagades Algunes es publicitaven als
periòdics.
9.- Les dides.
La procedència de les nodrisses en
el s. XIX abastava tota la província i, per suposat, també moltes de
la Vall d’Albaida es van apuntar a
aquest menester. Estaven registrades
com casades o vídues, a les ordres
d’una dona, “Mestressa Major” o
“Mestressa de Nodrisses” que tenia
la responsabilitat de totes elles, del
Director i de la Germana de la Caritat quan estes es van incorporar a
la inclusa.
En el segle XIX, tant les internes com
les externes, eren examinades amb
major rigor pel facultatiu de l’hospital. Les dones externes componien
un grup diferent a l’anterior; es tractava de dones casades o vídues que
criaven els expòsits en el si de la família. Eren generalment camperoles,
de baixa extracció social que vivien
amb mitjans escassos i en condicions
que no sempre eren les idònies, estaven mal pagades i havien de mantenir
les seues pròpies famílies per açò en
ocasions retornaven el xiquet per impossibilitat de criar-lo, o bé per mort
dels consorts que el van acollir, “D.
Tomás Monzó vecino de Albaida manifiesta que la expósita Sebastiana
Torralba está en su domicilio por haber fallecido los consortes de Bufali
que la sacaron para lactar en 1889 y
haberla encontrado abandonada…”
(Expó.II-1/696, fº 76) o altres raons
que no queden registrades: “Simona de los Santos Juanes… se dio a
lactar el 8 de abril de 1883 a… de
Ollería… fue devuelta el 4 de agosto
de 1892, siendo ingresada en la Casa
de Misericordia…” (Expó. II-1/684,
fº 68). Francisca S. Bernardo estant
afillada en escriptura per un matrimoni d’ Alcàsser “ la devuelven a la
inclusa por su tranquilidad el 20 de
junio de 1860. Tenia 6 años.” ( Expó.
II-1/626, fº 336).
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Al llarg del s.XIX, a mesura que
el funcionament dels establiments
d’expòsits es va anar estructurant i
regulant, per a que a una dona se li
confiara un xiquet havia de presentar
uns certificats de salut i de bons costums que expedien metges, alcalde o
rector. Aquests últims avalaven a la
nodrissa tocant a la seua manera de
viure, reputació i situació econòmica
i familiar. Durant la criança, els rectors van jugar un paper insubstituïble
de control i vigilància sobre les nodrisses i famílies, informant sobre el
tracte que rebia l’expòsit i la moral
dels cònjuges: “Adelaida Echagüe es
devuelta a la casa de la Misericordia
en 1902 porque Juan Bautista Martín y Josefa Noguera que se la llevaron en 1891, están amancebados…”
Els capellans que vivien en els pobles, dia a dia amb els feligresos,
temien donar mals informes d’ells i
les nodrisses no patien perquè la seua
reputació resultava danyada pels informes sinó perquè els llevaven l’ expòsit privant-los de l’ ingrés que els
reportava. El fet d’agafar un xiquet
de la inclusa denotava una gran pobresa i necessitat.
La paga servia de complement a una
economia estreta però no constituïa
per si sola un modus vivendi o solució. A les mestresses se’ls pagava per
mesades. Passats els 20 mesos que
durava la criança, si es volia perllongar la seua estada, el desllete, se’ls
abonaven 3 lliures que retornarien si
ho feien abans dels 7 anys.

Un pare torna xiquet i diners. 1814

queres, diluvis, guerres, epidèmies…
que provocaven males collites que
derivaven en un augment substancial
del preu del blat, base de la subsistència, i al seu torn la fam, l’augment
de la mortalitat, descens del nombre
de matrimonis… augment del nombre d’expòsits que s’abandonen, i del
nombre d’ expòsits que són portats a
la Vall que alleujaven les malparades
economies familiars. El cicle normal
de la població resultava alterat i està
tan interrelacionat amb els fenòmens
circumdants, que deslligar-los és impossible. Ajustant l’anterior a la centúria:
1.- de 1790-1808: males collites, crisis de subsistència, fam.
2.- de 1809-1814: la guerra del francès, amb totes les conseqüències que

impliquen un període de guerra, saquejos, mort…
3.- de 1833-1840: les guerres carlistes, amb l’epidèmia de pesta 1835.
4.- de 1840-1860: en general, són
anys de recuperació, en els quals els
vallalbaidins van descobrint, poc a
poc, els beneficis que els reporta els
incluseros pel que el nombre dels
quals vénen va augmentant.
5.- de 1860-1880: el nombre de expòsits que vénen a la Vall duplica als
qui van, les circumstàncies adverses
alteren les xifres: pluges de 1864,
el còlera de 1865, les males collites
de 1867-68, i els anys de sequera de
1875-76.
6.- de 1880-a 1899: descens generalitzat tant dels qui van com dels que
vénen, fins i tot entorn de 1885, any

10.- Els expòsits de la Vall d’Albaida.
La Vall d’Albaida, objectiu d’aquest
estudi, s’inclou en este anar i vindre
d’ expòsits al llarg del s.XIX subjectes als mateixos avatars i circumstàncies que podrien ser aplicats a
qualsevol lloc d’Espanya, presentant
característiques exposades en l’epígraf sisé. Amb algunes variants, les
circumstàncies solien ser sempre les
mateixes: a la vergonya i el deshonor s’unien fenòmens climàtics, seALMAIG, ESTUDIS I DOCUMENTS 2017 - 121
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en què les males collites, les gelades
i el còlera van delmar i empobrir la
població.
Al llarg del s. XIX entraren en la inclusa de València un total de 2.170 expòsits de la Vall d’Albaida i, exceptuant
Pinet del que no he trobat cap registre,
tots els pobles en major o menor mesura van participar en este esdevenir:

Cal tenir en compte que no tots els
fills de pares desconeguts/exposats
en qualsevol lloc de la població i batejats, van ser ingressats i registrats
en la inclusa. Tenim l’exemple de
l’Aljorf, que, van ser batejats 20 expòsits però només 15 registrats en la
inclusa.
Quins van ser els mesos de major
abandó a la Vall d’Albaida?
Els mesos de gener, febrer, març,
abril, maig i juny són els que presenten major nombre de xiquets abandonats i, els de menys, juliol, agost,
setembre, octubre, novembre i desembre. Per a entendre el fenomen
cal posar estos mesos en relació amb
els de la concepció. Alguns autors
intenten explicar-ho per la relaxació

de tasques agrícoles així com amb
factors climàtics: les dones concebien en aquesta època de l’any per a
evitar que els seus fills nasqueren en
“el maleït estiu”, sense oblidar que
els mesos de març (Quaresma) i desembre (Advent) són mesos prohibits
(= no favorits) per l’Església. Quan
eren exposats, estos es batejaven
amb rapidesa i, analitzades les xifres,

la distribució mensual de baptismes
segueix amb bastant fidelitat el comportament típic de les poblacions de
l’Antic Règim, amb el seu màxim en
els mesos d’hivern i primavera.
11.- Els trasllats i els seus portadors.
Si ja un nombre important de expòsits moria en l’exposició, per a augmentar-ho s’unia el trasllat des del
poble a la inclusa, en alguns casos
amb una durada de més d’un dia.
A la impossibilitat dels conductors
d’alimentar-los correctament s’unia
el poc interès que tenien per la seua
supervivència.
El trasllat s’havia de fer amb rapidesa
i estos conductors, persones sense
preparació, ignorants, traslladaven

a la criatura mal vestida, malament
alimentada, entre parracs o com apareix registrat en una xiqueta en 1810,
“desnuda dentro de una caja de cartón”. En tals condicions molts d’ells
morien en el camí: “Asunción de S.
Miguel, bautizada el 15 de agosto
en la Iglesia Parroquial de Beniganim entró difunta el 17 del mismo…
(1855)” o arribaven tan exhausts que
morien el mateix dia de l’arribada:
“Mª Concepción de S. Roque entró el
5 de mayo de 1826 de Otos …Murió
dicho día…” o a los días següents,
procedent de Montixelvo, “Juan
Bautista entró el 29 de octubre de
1870, murió el 2 de noviembre del
mismo…”
Els cotxers portaven salconduit/passaport signat per l’alcalde del poble

del que partia i que anaven signant
els alcaldes dels pobles pels quals
passava, per a poder fer el trasllat
sense problema, llevat que el cotxer el perguera: “Manuel Mariano,
bautizado en la Parroquial de Bellús
entró el 21 de marzo de 1818… con
certificado del cura de Almussafes en
el que decía que al conductor Fco.
Rodrigo se le habían perdido los documentos del bautismo y demás desde Almusafes a Silla…”
Els qui sobrevivien al viatge encara els esperaven temps difícils. Les
condicions de vida en la inclusa eren
dures, els maltractaments freqüents i
així ho denuncià el diari “La Opinión
de Valencia” el 23 de Novembre de
1864. El dia 25 del mateix mes, el
Director de la Casa-Hospici de Ntra.
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Salconduit. Ontinyent, 1855

Sra. de la Misericòrdia s’ apresurà a
desmentir-ho en “El Diario Mercantil de Valencia”, i donà tantes explicacions que ens fa recordar allò de,
“excusatio non petita, accusatio manifesta”:
Dels 2.170 expòsits de la Vall que
van entrar al llarg del s. XIX, 1.001
(46%) moriren en el primer mes,
abans de ser donats a alletar. Alguns,
fins i tot, mai es van adaptar a aquestes dures condicions i quan van poder, van optar per la fugida, “Joaquín

de S.María Magdalena, nacido en
L’Ollería , se fugó de la Casa de la
Misericordia el 29 de noviembre de
1879 con 15 años”. (Expó. II-1/645,
fº 37).

riorment eren traslladats a la inclusa
de València. Fins a 1837 passaven
per Alfafar, poble en què paraven per
a descansar els que provenien de la
part sud de València però a partir de
1838 pobles com Albaida, Aljorf, Benissoda, Olleria, Palomar abandonarien este servei de descans i prompte
serien imitats. En 1840, el viatge de
la Vall a València es feia sense pausa.
A principis de segle, la informació
era escarida: “Mª de la Asunción
entró el 11 de octubre de 1813 pro-

Tots els registres dels expòsits presenten el mateix format: Nom-diaany d’entrada -procedència-certificació d’haver sigut batejada-nom dels
padrins. En la segona meitat de segle
s’anotaren en l’acta els xiquets que
a Ontinyent eren abandonats en el
torn de l’hospital de la vila i poste-

Salconduit. Quatretonda, 1829.

cedente de Alfafar, bautizada el 6 de
octubre del mismo por Gabriel Jornet
en la Yglesia Parroquial de Albaida
siendo los padrinos Vicente Cerdá y
Rita Vila. Murió el 2 de noviembre
de 1813, siendo enterrada en el cementerio del mismo hospital.”(Libro
Expósitos: II-1/547, fº 276).

Antigues dependències del Sant Hospital de Beneficència d’Ontinyent

Però, en la mesura que anà avançant
el segle la informació s’anà completant. Si era donat a alletar a una nodrissa externa, es registrava la data
d’eixida, el poble, noms del matrimoni que criava i professió, la data
de la mort i lloc de soterrament si es
produis el traspàs. “Josef de Sta. María entró procedente de Onteniente
el 9 de mayo de 1821,…siendo su
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El conductor de Bellús ha perdut la documentació. 1818

madrina Rosa Ximénez, comadre. Se
dio a criar el 10 de dicho a María
Bosque-Miguel Peyrats, alpargatero
de Villavieja. Murió el 27 de noviembre de 1822. Fue enterrado en el
cementerio de Villavieja. (Expósitos
II-1/559, fº 133)
També en la 2a meitat de segle la
informació s’amplià, i de manera
sistemàtica apareixien els noms de
padrins, generalment home-dona, i
dos testimonis, així com el seu estat
i professió. Podien ser persones properes a la parròquia, sagristà, sochantre, capiscol, (Benigànim), ajudant de
sagristà, acòlit (Pobla del Duc). Hi
ha persones que apareixen durant un
període de temps en successives actes
i que haurien de tenir relació estreta
i permanent amb la parròquia. Cite
com a exemple les madrines repetides
en l’Església de Santa María d’Ontinyent: Mariana Pastor en els anys 30,
vídua de manyà, natural de Bèlgida i
veïna d’Ontinyent; Josefa Pastor en
els 40 i María Torró en els anys 80.
Padrins que exercien professions liberals (advocat, Rafol de Salem 1839),
mestre de primeres lletres (José Beneyto, Aielo de Malferit, 1842), càrrecs polítics, (Blas Fayos, alcalde, Pobla del Duc 1845, Vicente Sebadilla,
Bèlgida, 1866), comares (Aielo de
Malferit, Bocairent), estudiants, professions industrials ( oficial de forn de

vidre a L’Olleria 1841) o la professió
més repetitiva: llauradors-jornalers.
En definitiva, qualsevol podia exercir
aquesta responsabilitat.
També en esta 2ª meitat de segle trobem partides en les quals s’anotà la
causa de la mort, “Gerónimo Vicente
de la Asunció volvió el 31 de octubre de 1875 de Puebla de Arenoso
enfermo de escorbuto…Murió el 15
de diciembre de 1875…(Expó.II1/667, fº 233), o pel permís de matrimoni que sol·licitaven els sacerdots,
alcaldes dels pobles o els mateixos
expòsits per a poder casar-se, o si
volien, emigrar junt als pares adoptius, o traslladar-se a una altra ciutat,
podem tindre una idea aproximada
d’ on s’hi trobaven o anaven estos
expòsits puix segons el codi civil, el
director de la inclusa era el tutor fins
a la seua majoria d’edat (23 anys) i
estaven obligats a comunicar qualsevol incidència.
Per estes comunicions saben que
molts expòsits vallalbaidins acompanyaren els seus pares adoptius en la
diàspora de l’any 10.
12.- La Llei provisional del Registre Civil
El dilluns 20 de juny de 1870, aparegué en la “Gaceta de Madrid” la

Diario Mercantil de Valencia, 25 noviembre 1864

Ley provisional de Registro Civil i
la novetat que va suposar la llei de
17 de juny de 1870, la de creació
del Registre Civil, era la de regular
per primera vegada en Espanya esta
matèria, anteriorment controlada per
l’Església a través dels seus Registres Parroquials. Va ser qualificada
de “Llei Provisional” però es va perllongar fins a l’1 de gener de 1959.
La llei entrà en vigor l’1 de gener de
1871 i en els seus articles del 47 al 49
s’especifiquen les anotacions que han
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de constar respecte a les persones expósites. La implantació del registre
civil en la Vall va ser bastant ràpida,
i aquell costum d’afegir l’advocació
de la parròquia al nom la convertiren
ràpidament en cognom: Santamaría,
Sanjuan, Asunción, Sant Pere (Sampere), Sancarlos… i encara que es
defugia, en alguna ocasió “Expòsit”
va quedar inscrit com a tal: Elías Expósito bautizado el 24 de diciembre
de 1874 en la Iglesia Parroquial de
Bocairente…” (Expósitos,II-1/665,
fº 324). “Aurelia de S. Pedro Expósita, bautizada el 27 de marzo de 1889
en la I.Parroquial de Ayelo de Malferit…” (Expo. II-1/696. Fº 56).
Quan obstaculitzen a la inclusa sense
la passada del registre, automàticament se li adjudicava un cognom per
part de l’encarregat que, en general,
feia blocs alfabètics: (a,b,c…f) Fambuena, Fernández, Forcada, Fuentes,
Galindo, Genovés… Com a curiositat citaré el cas de dos bessons de
L’Olleria, batejats el 27 de maig de
1871, als quals se’ls va inscriure en
el registre amb cognoms diferents
encara que similars: “Juan Baptista
de Sta. María Magdalena DarocaFrancisco de Sta. María Magdalena
Daroqui ” (Expó. II-1/659). O el dels
bessons d’Ontinyent, Jaime i Silvestre (van entrar el 31 de desembre
de 1882), amb cognoms diferents i
van ser inscrits sense seguir l’ordre
alfabètic del mateix: Pérez (fº 273),
Oviedo (fº 274). (Expós. II-1/681).
Rares vegades i sense saber l’explicació eren inscrits amb un nom que
no coincidia amb el del registre civil:
“Gaspar Salvador de la Asunción,
bautizado el 7 de julio de 1886 en...
de Puebla del Duque, fue inscrito como Gaspar Conde de Saboya
Espósito”. (Expó. II-1 689, fº 123).
“Francisco de S. Francisco de Borja, bautizado en Gandía el 5 de enero
de 1877, fue inscrito en el Registro
Civil con Rogerio Egorchategui y
Jauregui. Fue dado a lactar el 7 de
enero de 1877 a … de Cuatretonda”.
(Expó. II-1/671).

El registre d’entrada el realitzava i
el signava la persona de la porteria,
algunes amb problemes d’escriptura
o dislèxia (BALS per Blas (1832),
BLEDA per Belda (1851)) o simplement nascudes en allunyats punts
d’Espanya i poc familiaritzats amb la
terminologia local la qual es traduïa
en errors de grafia importants: Quatro Tonda (1804), Oteniente (1841),
Benigarnom (1861), Aljort (1862),
Terrategui (1869), Achaneta (1877)...
La navarresa Sor Bruna Yrisarri, en
els 70, pot ser un clar exemple.
Quan eren trobats, els batejaven
amb rapidesa i cap al nord apareixen
amb noms que en la Vall resulten
extranys: Gertrudis de Peña Blanca (1805) a Vinaròs; Mª Antonia Ignacia del Campo (1809) a Vinaròs;
Bartolomé del Mar (1808) a Benicarló; Cristóbal del Mar (1810) a
Vinaròs; Gavina (1810) a Morella; a
la Vall, pel contrari, els xiquets eren
batejats, generalment, amb el sant
del dia, o amb el sant més proper a la
data del baptisme, amb el patró del
lloc, amb el nom del padrí-padrina…
i al nom s’afegia l’ advocació de la
parròquia, de manera que a Aielo
de Malferit era S.Pedro; a Albaida,
l’Asunción; a Alfarrasí, S. Jerónimo; a Bèlgida, S. Lorenzo; a Bellús,
Santa Ana; a Benigànim, S. Miguel;
a l’Olleria, Mª Magdalena… i a On-

tinyent, Santa Maria o S. Carlos (al
llarg de la centúria tan sols sis van
ser registrats com batejats en esta
parròquia: 1809, 1811, 1813, 1836,
1872,1874).
Des de que el xiquet era trobat fins
al seu posterior trasllat a la inclusa, es generaven unes despeses que
eren assumides pels ajuntaments
respectius, per este motiu aquell es
realitzava amb la major promptitud possible. En esta centúria no ha
aparegut cap registre de la Vall que
confirme aquesta asseveració però
sí un de Biar: “La villa de Biar pasa
a la inclusa una niña el 10 de octubre de 1824, porque el ayuntamiento
está pagando su manutención desde
24 de abril de 1823 y le resulta gravoso…”
El número d’expòsits de la Vall que
van morir al mes d’entrar i sense ser
donats a alletar externament fou el
següent:

Ja s’ha assenyalat anteriorment que
les condicions de la inclusa feia difícil que una criatura puguera sobreviure.

Església de Santa Maria. Ontinyent

ALMAIG, ESTUDIS I DOCUMENTS 2017 - 125

A la Vall d’Albaida, els expòsits van i vénen: 1800-1899

13.- Relacions entre la família/nodrissa acollidora i els expòsits
En el s. XIX, 2.524 expòsits van arribar a la Vall per a ser criats i alimentats per nodrisses externes, que,
com he assenyalat anteriorment
(punt 10), l’import de la seua criança (30 rals de billó al mes) alleujava
les malparades economies familiars.
Estos expòsits es van repartir per
tota la Vall i el grup de nodrisses que
els acollien eren dones casades, algunes vídues, i l’alcalde o el capellà
del poble signaven el cupó amb el
qual certificaven que el xiquet vivia:
“ El 5 de diciembre de 1822 el asistente del cura de Aielo de Malferit
certifica que el expósito Diego de S.
Pedro goza de buena salud” (Expos.
II-1/554, fº 350).

Escolástica fue devuelto de Alfarrasí el 4 de julio de 1822 y el mismo
día se dio a criar a Xaviera MartíJosef Durà, labradores de Montaverner…” (Expó. II-1/561).
Cert és que uns, per la raó que fòra,
van ser retornats a la inclusa i les
causes exposades per a la devolució podien ser de diversa índole.
En ocasions era la pròpia mestressa la que rebutjava l’ocupació; unes
altres, les menys, reconeixien que
no podien dur a terme de manera
decent la tasca a la qual s’havien
compromès; unes altres, les més,

els retornaven abans que se’ls moriren a casa. Hem trobat abundants
casos: “Patricia Talosmantes, dada
a alletar 24 de septiembre de 1878
… de Benissoda, volvió el 16 de noviembre de 1878 con lepra…”; o,
“Leandra de la Asunción de Albaida, dada a alletar 18 de marzo de
1882 a… de Játiva… fue devuelta el
13 de agosto de 1893 por haberse
quedado viudo y estar enferma…;
“Severiano de S. Miguel fue dado a
alletar el 4 de abril de 1864 a…..de
Ayelo de Malferit. Fue devuelto el 8
de marzo de 1866 por ser tuerto…”;
alguns inclús amb rapidesa: “Ramón

Si, en general, esta criança es feia
per diners, no és menys cert que va
haver-hi algunes famílies que es van
oferir a criar graciosament: “ Josef
Pablo de S. Miguel bautizado el 25
de diciembre de 1825 en la I.P. de
Benigànim, se dio a criar el 31 de
diciembre de 1825 a Josef Ferrando-Salvadora Pont, labradores de
la Villa de Benigànim y se ofrecieron a criarlo graciosamente… Por
escritura pública fue ahijado el 5 de
abril de 1826”. (Expós. II-1/567), “
Mª Teresa Viñes y Pablo Todo, hacendados de Castellón del Duque
se ofrecen a criar graciosamente a
Gabriel Patricio mientras esté en su
poder…” (Expó. II-1/579).
Al llarg de la centúria apareixen
múltiples exemples de com dues o
tres famílies d’un mateix poble anaven juntes a arreplegar els seus respectius expòsits. O bé una família
el retornava i una altra, el recollia:
“Mariana que se dio a criar el 2 de
octubre de 1821 a… de Sempere,
fue devuelta el 20 de enero de 1826.
Fue dada a criar el 20 de enero de
1826 a Mariano Quilis y Bienvenida
Orts, tejedores de Albayda”. (Expó.
II-1/560, fº 308). “Saturnino de Sta.

Els pares adoptius d’Alfarrasi tornen l’expòssit a la inclusa. 1861
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fue dado a criar a Vicenta Vidal y
a Gregorio Bataller, labradores de
Albaida, el 4 de noviembre de 1834,
fue devuelto el 5 de noviembre de
1834…”
Hi ha casos excepcionals com el de
Francisca Antonia afillada amb escriptura per… d’Adzaneta de Albaida. El 3 de gener de 1879 va ser traslladada a la Casa de la Misericòrdia
“por haber sido recogida”. Tenia
22 anys. No hi ha més informació. (
EXPÓ.II-1/632 fº 348).
Un gran nombre d’ expòsits es van
quedar en la Vall, registrats com afillats, aspecte que estava contemplat
en el Reglament de 1852 que desenvolupava la Llei de Beneficiencia
de 1849. Aquelles parelles que decidien afillar i als quals se’ls havia
concedit la “facultat de retenir” a l’
expòsit, continuaven fins a la seua
majoria d’edat sota la tutela de la inclusa a la qual pertanyien, en aquest
cas la de València. Les persones que
afillaven un asilat signaven una escriptura pública, amb l’advertiment
que el xiquet hauria de ser retornat a
la Institució si un progenitor seu el
reclamava conformement a la llei de
Beneficiencia i al Real Decreto de
15 de març de 1854.
Al llarg de la centúria han aparegut
molts casos: “Mª Luisa Rosa de Santa María bautizada el 31 de agosto
de 1857 en la Parroquial Iglesia de
Santa María de Onteniente… entró
el 3 de septiembre… fue reclamada
por Manuel Micó y Belda, viudo de
Onteniente, por ser hija natural, y
por Orden de la Junta de este hospital se acordó su entrega el 9 de
septiembre y se le entregó el 10 de
septiembre de 1857; o “ Mª de la
Asunción González … entró el 19 de
agosto de 1877 … de Olleria… dada
a lactar el 29 de agosto de 1877 a
… de Villalonga. El 27 de julio de
1886 se entregó a su madre natural,
Antonia Albiñana Garcia…”. “Luis
de S.María Gandía, bautizado el 22

de septiembre de 1885 en la I.P. de
Santa María de Onteniente, dado a
lactar …. de Sollana, se entregó a
su padre natural D. Luis de Alburquerque y de la Peña, soltero mayor
de edad el 19 de enero de 1893…” ;
“Federico de San Juan bautizado el
15 de octubre de 1869 en la I.P. de
Adzeneta, fue dado a lactar el 5 de
diciembre de 1869 a Salvadora Mira-Vicente Seguí del Aljorf. Se entregó a sus padres José Marrahí-Mª
Remedio Costa que eran de Albaida”. En el registre no consta la data
(Expó. II-1/655).
Va haver-hi matrimonis que, havent mort els consorts que afillaren,
acollien a l’expòsit que havia quedat orfe: “Al morir… de Albaida,
la prohijaron el 16 de noviembre
de 1906, D. José Albert Soler y Dª
Teresa Tormo Martínez, casados, de
Albaida, c/Mayor nº 24…”
Els afillaments a la Vall d’Albaida
augmentaren en la 2a meitat del s.
XIX. Hi ha qui afirma que estes famílies que es quedaven amb la criatura, es podien convertir en una
mà d’obra barata, però no és menys
cert que, en molts casos, arribava a
donar-se una relació d’afecte entre
les nodrisses i els pupils i s’ocupaven de criar-los el millor que podien. “Josefa Palucié, criada en Ràfol
de Salem, fue devuelta el 7 de julio
de 1878 y volvieron a por ella el 13
de julio 1878.” ( Expós. II-1/668, fº
304.)
Entendridor l’ informe de l’Alcalde
d’Alfarrasí que envía a la Inclusa
de València en el que manifesta que
“Joaquín Tormo y Concepción Vicent, ama de leche que fue del expósito Francisco, de 6 años, suplica se
le facilite su devolución por ser absolutamente pobre y cargado de familia… a pesar de la resistencia que
a su corazón le hace el cariño…”.
L’expòsit fou traslladat a la inclusa
el 24 de novembre de 1861 i tornaren per ell el 22 de enero de 1862.

Altres foren tractats com autèntics
fills: “Lorenza Mompó-Jayme García, labradores de Ollería, el 13 de
octubre de 1841 afiliaron a Vicente
Anastasio de 4 años, con escritura
otorgada por el escribano D. Matías Beltrán obligándose a darle 50
libras luego que tome el afiliado
estado espiritual o carnal” (Expós.
II-1/591).
Els capellans i els alcaldes dels pobles jugaren un gran paper puix descobriren no pocs abusos encara que
la seua intervenció estiguera limitada per circumstàncies que els impedien actuar amb major rigor. Amb
els seus informes salvaren a l’ expòsit d’una mort segura o bé li proporcionaren millor qualitat de vida.
14.- Maltractaments després de
l’acolliment.
El món de l’ expòsit també estigué
envoltat d’un fort halo de violència
i maltractaments infligits als xiquets
o viceversa. Estos es poden dividir
en tres apartats:
1.- maltractaments durant la criança
conseqüència directa de la pobresa
que viuen amb les seues nodrisses. I
abunden els exemples: : “Vicente de
Santacatalina dado a lactar el 3 de
agosto de 1876 a….de Palomar, fue
recogido por mal cuidado por quien correspondía y dado a lactar el
8 de enero de 1877 a… también de
Palomar…”. “Severo Pucheta siendo criado en Albaida… fue vuelto
el 13 de agosto de 1893 por haber
sido reclamado, pues se hallaba mal
atendido y en la mayor pobreza…
2.- maltractaments després de l’afillament. Estos maltractaments venien determinats per l’explotació a
la qual estaven sotmesos, inclós en
algun cas, l’abús sexual a una expósita (Expós. II-1/700, fº 26 ). Entre
els que han aparegut cite el cas de
“Mª de los Dolores de St. Mª Magdalena, bautizada el 19 de febrero
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en L’Olleria, dada a lactar el 22 de
febrero de 1893 a… de Vallada. El
4 de marzo de 1910 se presentó en
la Casa Misericordia diciendo que
no podía permanecer con los padres adoptivos que eran de Vallada,
por los malos tratos que recibía”.
(Expó. II-1/704, fº 33).
3.- Els pares adoptius també podien
ser objecte de maltractaments i es
podía arribar al nivell de la impotencia, aleshores donaven part a l’autoritat que: “Se recibió comunicación
del Cura Párroco de Castellón del
Duque, denunciando que la expósita Dolores Llibrer, había abandonado el domicilio de los que la tenían
prohijada, ingresando en una casa
de lenocinio de Alcoy. Se hicieron
gestiones e ingresó de nuevo en la
inclusa el 16 de junio de 1909 y el
mismo día fue trasladada a las Adoratrices”. Tenía 23 años. (Expo. II1/690, fº 64).
“El Alcalde de Montichelvo pide se
acoja al expósito Vicente Cutaya
porque no respeta a los cónyuges
que le cobijan, son pobres de solemnidad, el expósito no quiere trabajar pero exige que le den de comer”.
Tenia 15 anys. Fou tornat el 26 de
febrer de 1902 i ingressà en la Casa
de la Misericòrdia. (Expo. II-1/691,fº151).
Sobre tots els expòsits i sense exceptuar els qui van arribar a la Vall
al llarg del s. XIX es guardava una
reserva absoluta sobre la seua procedència, senyals que es van registrar a l’entrada… de manera que es
preservava el seu anonimat i segons
l’article 24 del reglament de 1897,
reflex dels anteriors, “no se entregará ningún expósito para que sea
lactado en el mismo pueblo de su
procedencia”…. Les lleis s’acaten
i en ocasions no es compleixen.
Molts van ser els que van tornar per
a ser criats a pobles molt propers
del que van eixir,“… Federico de S.
Juan, bautizado el 15 de octubre en

Adzaneta, entró el 5 de noviembre,
fue dado a lactar el 5 de diciembre
de 1869 a Salvadora Mira – Vicente
Seguí de L’Aljorf. Se entregó a sus
padres, José Marrahí-Mª Remedio
Costa, vecinos de Albaida.” (No hi
consta la data en que fou tornat als
seus pares). (Expó. II-1/655). D’Albaida a Ontinyent, d’Alfarrasí a Bèlgida, de Benicolet a Aielo de Rugat,
d’Alfarrasí a L’Olleria, de Castelló
del Duc a Beniganim, de l’Aljorf a
Palomar… Molts altres van tornar
per a ser alletats al poble que els
va veure nàixer: de Castelló de Rugat a Castelló de Rugat (1853), de
l’Olleria a L’Olleria (1855), d’Aielo
de Rugat a Aielo de Rugat (1858),
d’Ontinyent a Ontinyent (1868), …
15.- Epíleg
Què va ser, doncs, d’aquells 2.524
expòsits que van arribar a la Vall
d’Albaida al llarg de tota la centúria? De la documentació manejada
he pogut aclarir les següents xifres,
que han de ser preses amb certa reserva puix existeixen algunes llacunes en els registres, en ells i en
repetides ocasions no sempre hi
apareixen totes les circumstàncies
que van envoltar la vida de l’infant;
tal vegada, els encarregats de fer-la
arribar (rectors-alcaldes) no la van
remetre... Però per tenir una aproximació:
a.- de 1800-1899, 781 van morir i van ser soterrats en els pobles en els quals els estaven criant. Només tres foren soterrats
en pobles diferents del que inicialment els van acollir; però la
causa d’aquesta circumstància
no es reflectí en l’acta la causa (canvi de domicili- canvi de
nodrissa?).
b.- al llarg de la centúria, 557
van ser retornats a la inclusa i
en 608 casos la informació s’interromp: “… Eulogio, Vicente
fue dado a lactar el 17 de marzo
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de 1832 a María Nadal-Vicente
Espí, labradores de la Universidad del Palomar.” (Expó.II1/581, fº 109).
c.- va quedar escrit que 23 famílies “es van obligar”, és a dir,
van cobrar tres lliures per criar
a la criatura fins als set anys,
lliures que haurien de retornar
en cas de retornar-lo abans del
termini: “…a Cristina Calataiud i Francisco Vicente, molineros d’Ontinyent, se li van
donar 3 lliures el 8 de maig de
1828, obligant-se a criar al expòsit Serapio del Patrocini…” (
Expó. II-1/565, fº 298).
En les actes d’estos expòsits les
anotacions s’interrompen i no
hi consta si es van quedar o van
ser retornats a la inclusa.
d.- 288 expòsits van aconseguir ser retinguts (pas previ a
l’adopció) i foren afillats en la
Vall amb escriptura pública,
procés que va augmentar en la
2a meitat de la centúria. Però,
com la pàtria potestat fins a la
majoria d’edat la seguia ostentant la inclusa, qualsevol canvi que l’expòsit patira, havia
de ser comunicat pel rector o
l’autoritat local a la inclusa i
aquesta expedia el permís corresponent, “… se comunica el
31 de enero de 1879 que el expósito Benjamín Pedrazo se ha
trasladado con los padres que
le crían desde Onteniente a la
C/ Grau nº 11 de Valencia…”
(Expó. II-1/674, fº72). L’ordre
no es complia amb rigor. Per
tant, per a casar-se, per a canviar de ciutat o, fins i tot, de país,
el director i el jutge del districte
municipal de S. Vicent havien
d’atorgar els permisos corresponents, i és gràcies a açò el fet
de que podem conèixer en un
gran nombre de casos què va
ser de molts d’aquells expòsits
adoptats en la Vall; el permís
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matrimonial sol·licitat ens assabenta que, uns es van casar
en el mateix poble que els va
acollir, altres, però, ho van fer
en pobles circumdants o, fins i
tot, més o menys allunyats dels
pobles d’acolliment. Algun
d’aquests expòsits va fer fortuna en terres llunyanes: “Agapito Valiente, prohijado en escritura por… de Alfarrasí, manda
dinero desde Buenos Aires para
comprar dos fincas en Alfarrasí…” 8 de enero 1912”. (Expós.
II-1/699).
e.- En les últimes dècades del s.
XIX sabem, gràcies, al permís
matrimonial sol·licitat, que 109
expòsits es van casar en la Vall,
sense que hi conste que havien
estat afillats.
f.- 26 que expòsits havien estat
criats a la comarca foren reclamats per els pares o la seua
mare i obligats a retornar-los.
g.- Hi ha una resta de 132 expòsits dels quals la informació
s’interromp i només hi apareix
una anotació inconnexa amb tot
el contingut anterior: “… Rosario Pomares fue dada a lactar
el 20 de febrero de 1876 a… de
Beniganim. En 1902, reside en
la C/ Cuba nº 2 de Valencia”.
(Expó. II-1/670, pàg. 38).
14.- Conclusió
La dilatada tradició catòlica predominant en l’Espanya dels segles
XVIII i XIX queda patent a l’hora
d’abordar la qüestió del xiquet expòsit. Sovint, fruit del pecat i, per
tant, il·legítim a la vista de l’Església, l’expòsit estava condemnat
a la marginació social. El paper de
l’Església gira entorn a dues postures contradictòries: d’una banda va
exercir en el marc de la beneficència
una labor assistencial en els sectors
més necessitats i per una altra va

assumir el paper d’agent moralitzador i de control sobre les ànimes. Va
alternar amb el paper que va jugar
l’Estat: este es va responsabilitzar
de l’administració de totes les infraestructures asilares de la beneficència segons les seues possibilitats
conjunturals per a afrontar les despeses d’unes institucions obsoletes i
inviables econòmicament.
La casa-bressol de l’Hospital General de València va acollir a milers
de xiquets abandonats, a molts dels
quals els va salvar la vida malgrat
les seues mancances, realitzant una
ingent labor social. La Vall d’Albaida, com qualsevol altra zona del
nostre país en aquests anys, va ser un
continu anar i venir d’expòsits, uns
subjectes a circumstàncies adverses,
altres, els que van venir, contribuirien a la reactivació econòmica de
la zona, que a més de les nodrisses
van generar treballs indirectes relacionats amb ells (cotxers, traginers,
bugaderes, sepulturers…) i per què
no dir-ho, es van salvar moltes vides
abocades a una mort segura.
En la 1a meitat del segle, els que van
ser remesos a la inclusa superaven
als que eren acollits en la Vall. En la
2a meitat, es va invertir la tendència.
Malgrat les limitacions que han presentat els documents manejats, he
procurat ser rigorosa en el maneig
de les xifres i, atès que en història
no parlem de veritats absolutes, puc
assegurar que l’exposat en aquest
treball és una aproximació rigorosa
a la realitat que he volgut recompondre full a full.
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VIDA.
“Val més vore un añ ruin, que deixarsen un bo”, (Ni tordos ni setas,
1929)

J

uan Bautista, de nom complet,
Alberola Mahiques, més conegut
com Juan de Cinto, naix a Quatretonda un quatre de febrer de 1863,
nét per línia paterna, de Jacinto Alberola, d’on li sobrevindrà el llinatge i
sobrenom dels Cinto, si no és anterior
encara, d’una família propietària de
terres, collitera de raïm, exportadora de vins i fabricants d’aiguardents,
és a dir, família amb possibles que
també exerciria càrrecs en l’administració pública local en diferents períodes, no debades tant ell com l’altre
germà ocuparan l’alcaldia, i altres
càrrecs públics.
Alumne del mestre Codonyer, que
tan forta petjada havia de marcar en
el camp de l’ensenyança quartondina,
i posteriorment del conegut catedràtic
liberal Vicent Boix, Juan, contràriament al seu germà que continuarà les
ocupacions familiars lligades a la terra
i, sobretot, els negocis comercials, es
dedicaria a l’estudi, així la Universitat
de València obria el 1882 l’expedient
de grau de batxiller mitjançant estudis
privats, títol de batxiller que li permetrà realitzar la llicenciatura de filosofia i lletres a la Universitat de Granada entre 1884 i 1888, etapa durant la
qual va ser company, entre d’altres, de
Ganivet, escriptor i diplomàtic de qui
tractarà en algun dels seus escrits.
No hi ha constància que exercira mai
la professió, o que es dedicara a l’ensenyança de manera professional, tot
i que segons fonts orals i el que l’au-

Juan Bautista Alberola Mahiques, més conegut com Juan de Cinto

tor ens transmet sembla que li agradava ensenyar, de fet, d’alguna manera
es proposà que els escolars del seu
poble aprengueren els rudiments de
les llengües clàssiques -bon coneixedor com era del llatí, grec i, possiblement també del francés- de forma altruista però, sense massa resultat pel
que sembla, segons llegim: “maestro
de escuela”, el aludido no lo es, sino
que cierto día le propuso a nuestro
profesor enseñar unos rudimentos de
lengua griega a los mayorcitos, y a
mí me alcanzó también el chinazo.”
(Lis Dijudicata, 1926).

Així que la seua professió, tal com figura a la documentació, és la de propietari o rendista, és a dir, que vivia
de les rendes que li proporcionaven
les seues propietats, més encara, si
la dona amb qui maridà en primeres
núpcies, Dorotea Muné i Bixquert,
natural de Gandia, i segons els nostres informants, era una dona de Xàtiva, major que ell, pertanyent també
a una família de possibles, no debades entre altres propietats posseïa
finques agrícoles a Almansa. Casat a
Gandia amb la referida Dorotea, durant els primers anys de la dècada del
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vuitanta del segle XIX va viure a les
ciutats de Cullera, Gandia i Xàtiva,
més concretament al carrer Trobat
primer, després al carrer de Montcada on s’establirà la família Alberola-Muné, i on li van nàixer dos filles.
No sabem quan ni per què abandonaria la ciutat xativina, encara que
pot tindre relació amb la mort de les
dues filles i de la muller molt possiblement ocorregudes abans del 1918,
cosa que, com és natural, l’havien de
ben marcar, un estat d’ànim decaigut
a què ens fa referència: “Al fin, cierta
mañana de la primavera de 1918 hallándose el cronista en plena sierra,
(…) y respirando con anhelo los saludables efluvios de los inmensos pinares que circuyen el riente albergue
rural, que en días bien tristes fué y
le llamaré siempre mi salvador Porta-Coeli.”(Resurrección aparente).
Una “porta del cel” aquesta referida
concretament a l’heretat del Cercat,
específicament dit de Palafox perquè
devia referir-se, segons diu, al nom
de l’antic propietari, heretat de més
de cent fanecades de la seua propietat on hi passava llargues temporades, un espai sempre molt present en
la seua vida i en la seua obra, del qual
fan menció diversos escrits.
Anys després, ja en 1922, maridaria
en segons núpcies amb Elisa Garrido
Benavent, fadrina més jove que ell, i
que segons algunes fonts orals era la
criada de la casa del Cinto, nascuda
el 1883 a la casa de camp de Llaudes, terme de Xàtiva, filla de mare
quartondina. Residint el matrimoni
les darreres dècades de la seua vida,
i ja de manera definitiva, al carrer de
Xàtiva núm.8 del seu poble
Entre març i maig de 1924, pocs mesos després del colp d’estat de Primo
de Rivera, Juan Alberola iniciaria
la seua etapa, no massa dilatada en
el temps, de regidor públic, d’alcalde, segurament atenent l’ordre del
Directori Militar de substituir les
Juntes de Vocals Associats creades

arran de la dissolució dels ajuntaments de la Restauració, per noves
corporacions municipals formades
per persones d’elevat prestigi social,
solvència acreditada i a ser possible
amb títol professional, o en el seu
defecte, majors contribuents, rang
aquest on s’encabia perfectament el
nostre cronista.

Juan de Cinto naix a Quatretonda en 1863

Fet i fet, escassament si sostindria un
any la vara d’alcalde, si com l’autor
declara, un vint de febrer de 1925
presentava la dimissió del càrrec, segons diu per motius d’edat i de salut:
“Mi edad, casi provecta (62 años), y
mis achaques, que han ido creciendo
al compás de los años, me vedan rotundamente seguir desempeñando el
honroso cargo para el cual fui designado por el voto unánime de la Corporación.” (Dimisión del alcalde).
Anys després es mostraria decebut
amb un règim, el del Directori Militar, que mai es revestiria, tal com
havia promés, d’una constitució, a
més d’altres motivacions personals,
no menors, que el portarà a exclamar
en la seua darrera crònica allò de:
“Cuán inconmensurable cordura encierra la sentencia popular que dice:
“Alcalde de aldea, quien lo desee ese
lo sea.” (Alcalde de aldea, 104).

Més important, potser per a nosaltres, serà la seua tasca de cronista i
corresponsal de Quatretonda per a
Las Provincias, ocupacions per a les
quals, la de cronista sobretot, no sabem si tenia cap designació oficial
o encàrrec de la Corporació, per bé
que suposem n’haguera fet referència escrita. Una tasca informativa i
periodística que va iniciar un catorze
de juliol de 1923 amb “Homenaje
en Cuatretonda”, poc abans del colp
de Primo de Rivera, que ja no reemprendria fins gener del vint-i-quatre,
publicant d’ací endavant, i de manera
més o menys continuada, fins l’octubre de 1934, ben a les portes d’un
altre període convulsiu, la Guerra
Civil, en què segons fonts familiars
li foren requisades o col.lectivitzades
les terres sense cap tipus de compensació. Uns anys abans però, en 1929,
havia estat nomenat delegat de la Societat Protectora d’Animals i Plantes
de València a Quatretonda, associació on inscriuria una representativa
nòmina de quartondins.
L’edat avançada i algun alifacs entre
els quals comptava la pèrdua de la
vista, motiu pel qual es feia acompanyar del seu afillat a fi de poder “llegir” el seu diari: “usted debe saber,
y si lo ignora lo sabrá desde ahora,
que yo soy suscriptor de LAS PROVINCIAS, un diario de Valencia de
lo mejorcito que, hoy por hoy, tenemos…” (El Decano). Una vida que
s’apagava definitivament el dia de
Nadal de 1944 a l’edat de 81 anys.
L’OBRA.
“Mis insulsas baratijas”, (La mona
de Pascua, 1928)
L’obra de Juan Alberola consta de cent
quatre articles publicats entre juliol de
1923 i l’octubre de 1934, al periòdic
Las Provincias del qual n’era, com ja
s’ha dit, subscriptor. Tots, llevat d’un:
“Cena serrana i folklore infantil”
(1931), també reproduït per l’empresa
diari, però en el seu almanac o anuari
per a l’any de 1932.
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D’aquest centenar i escaig de treballs publicats per Juan Alberola d’entrada s’haurien de destriar,
d’una part, aquells que bàsicament
són cròniques, és a dir, textos de
caràcter informatiu on s’hi relacionen fets o notícies actuals, redactades en textos més breus, dividits en
apartats, regularment sota l’epígraf
o encapçalament: “Desde Cuatretonda” o “De Cuatretonda” o simplement “Cuatretonda”, i que o bé
no firma o, bé ho fa amb el genèric: “El Corresponsal”. D’altre costat tindríem les columnes o articles
d’opinió, també treballs de creació,
en general més extensos i no necessàriament d’actualitat, que solen
aparéixer sota l’epígraf genèric de
“Baratijas”, sol o acompanyat d’adjectius com “Tradicionales”, “Cinegéticas” o “Ornitológicas”, signades
de manera diversa, creativa, o amb
pseudònims. Tot i això, i en certs
casos, la barrera entre crònica i columna, entre informació i opinió, no
és massa marcada.
Pel que fa a l’autoria, majorment els
articles van signats amb el seu nom
personal “Juan Alberola”, també de
manera abreujada, totalment o parcialment, amb les inicials, “J. Alberola”, “J.A.” o “J.A.M.”, de vegades
acompanyat de la data tòpica (lloc)
“J.A. Cuatretonda”, o fent referència
al sobrenom del gentilici: “Un Cuquello”, “Un exalcalde cuquello”,
amb varietat de formes i de pseudònoims: “Un vecino”, “Un montañés
no ilustre”, “Un aficionado”, “Un
aprendiz”, o simplement “Yo”, també en llatí “Egometipse”. Les cròniques, sobretot, les subscriu amb: “El
corresponsal”, i en altres ocasions
simplement no signa, cosa bastant
habitual a l’època. Això sí, i al respecte, hem de fer notar que no hem
sabut desxifrar les inicials i pot ser
que l’acrònim de dos articles, l’un
grafiat amb “J.B.I.S.” (Decíamos
ayer, 1928), i l’altre amb la paraula
“Cataloipa” (Fiesta simpatiquísima i
catolicísima, 1932).

Tot plegat, segons Juan Alberola,
unes modestes cròniques: “la favorable acogida que han logrado en
las columnas del importante periódico” (El Decano, 1926) només es
deu a l’amabilitat del seu director,
sense oblidar: “Las respetabilísimas
señoras… que leen complacidas mis
insulsas baratijas y desearían que
fueran más frecuentes.” (La mona
de Pascua, 1928), en referència a la
important colònia de quartondins residents a la capital.
Temàtica
En qualitat de corresponsal i cronista
local la seua informació se centra en
l’aldea local, lligat al calendari festiu
i d’activitats anuals, Reis, Carnestoltes, Pasqua, S.Vicent, M. de Deu
dels Desemparats, S. Joan, S. Pere,
Santets de la Pedra, Patronals… de
manera que la tradició festiva té un
pes específic important, a més de
personatges i persones, llocs i paratges, malnoms, aficions, fets històrics,
gastronomia... Tot un conjunt de coneixements que, bàsicament, s’hi poden emmarcar cronològicament en el
període que s’allargaria entre el darrer terç del segle XIX i el primer del
XX. Fets diversos i singulars alguns
d’ells que van més enllà del terme
municipal, com la descripció de la
que seria, segons ell, la tradicional

Un exemplar de Las Provincias de 1929. Va
publicar cent quatre articles entre 1923 i 1934

mona de Pasqua de la Vall d’Albaida,
o la dita mona apòcrifa, substituïdes
ja pel modern “panquemado” o la famosa mona d’Alberic.
El contingut de l’obra en el seu conjunt destaca pel seu valor etnològic,
textos alguns d’ells que són un veritable quadre de costums i de tradicions,
farcit de llegendes, mites, acudits, dites… memòria i saviesa popular de
transmissió oral relacionada amb les
més diverses activitats, les festes, els
jocs, la caça… Els títols de les seues
columnes de manera general o particular així ho declaren: “Sabiduria
popular o folklórica”, “Sabiduria
popular. La noche de S. Juan”, “Sabiduria folklórica”, “Tradiciones fabulosas”, “Del folklore montañés”,
“ Del folklore infantil”, “El bombo
de l’Aurora”, “Sima célebre, relato
semifabuloso”, “Caza de mochuelos”, “Caza de tordos”, “El marranillo de S Antonio”, “Baratijas ornitológicas”, “El torvisco- cuento sucedido”, “Relato del cabrero”, “Las
fiestas de mi pueblo”…
Home de creences catòliques ben arrelades, practicant, la defensa de la
religió en contra del laïcisme, sobretot a partir de l’adveniment de la República, és una constant que es manifesta de forma directa o indirecta,
però sempre en primera persona, en
gran part dels seus darrers articles a
partir de 1931, amb predomini deles
columnes d’opinió. Postura de vegades expressada de manera contundent: “Primero lo mandaré a recoger basura. ¿Se ríe usted? A recoger
basura; sé muy bien lo que me digo:
“a plegar fem”, hablando pronto
y mal, antes que a una escuela sin
Dios. (Laicomania, 1932), altres de
manera més sarcàstica:“Calmen los
zurdos” o “Esperen, pues, sentados,
porque de pie van a fatigarse, y no
pierdan la fe laica en el porvenir…
que el laicismo triunfará …el día
que “lluevan albardas” (El porvenir
del laicismo, 1933), una manera de
pensar en què la religió ultrapassava
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l’àmbit de les creences personals per
convertir-se en columna vertebral de
l’Estat: “Ello será muy laico, muy liberal, muy modernista, pero es también rematadamente impío y antiespañol.” (Del folklore infantil, 1934).
Llengua
“Pero resulta que habla usted un lenguaje tan ampuloso y campanudo…
Exprésese con toda llaneza, yo se lo
ruego.” (Laicomania, 1932)
De formació acadèmica clàssica, rebregat en el llatí i grec, i posat en la
redacció d’unes cròniques de caire
costumista, Cinto usa d’un estil, com
diu ell, “ampuloso i campanudo”, és
a dir, florit, ampul·lós i recaragolat
amb abundants descripcions i una
rica adjectivació, a més de metàfores,
abundants llatinismes, cites i referències literàries, cultismes, arcaismes,
locucions, refranys i frases fetes,
onomatopeies: “Val més vore un añ
ruin, que deixarsen un bo” (Ni tordos
ni setas, 73).
Un to didàctic i literari que impregna
alguna de les seues columnes, també
amb la creació de diàlegs, figures retòriques: “marmolistas, lapidarios y,
en general, todos los forasteros que
no conocen la topografía de este término, llaman Buixcarró al hermosísimo mármol de nuestra rica cantera;
“Quid pro quo” o, si se quiere, sinécdoque, ya, que se nombra el todo por
la parte… y cuando que deba nombrar el preciado producto diga: mármol de o del Buixcarró y no buixcarró a secas.” (Cena serrana y folklore
infantil, 1931).
Redactades en castellà, llengua del
periòdic, llengua oficial i de formació, només fa ús del valencià, o dialecto regional com diu ell, en casos
puntuals per tractar-se d’un quadre
d’ambient rural. Així parlant de la paraula “espellucar” dirà en nota a peu
de pàgina: “Vocablo probablemente
exclusivo del folklore local o tal vez

del comarcal, ya que no se halla en
el Diccionario del Padre Fullana. El
sentido se desprende del contexto.”
(Rectificación o palinodia, 1932). Casos on sembla que no s’hi pot estalviar de fer ús de la seua llengua que,
comparada amb la llengua de Castella a propòsit d’unes traduccions al
castellà que fa el poeta Alberola dirà:
“…substituyendo la familiaridad y
llaneza de nuestro dialecto con el entono, la sonoridad y la prestancia de
la lengua castellana, más rica, más
suave y armoniosa, sin duda, pero no
más expresiva que la valenciana.”(Nuestro poeta, 1925).
Personalitat
“Yo soy un quídam y no tengo empacho en confesarlo.”, sense importància, (¡Fuera bravatas!, 1933). “¿Lo
dices por el señor Homero, que está
ahí sentado?” (Lis Dijudicata, 1926).
I en altra ocasió llegim: “¿A que no
sabe tampoco, usted que posee tantos
libros y pasa por persona leída, a que
no sabe cuándo deben sembrarse las
habas? (Sabiduría popular o folklórica, 1929).
Les obres en major o menor mesura
deixen rastre de la personalitat del
seu autor i Juan Alberola no anava a
ser una excepció, de manera que podem acostar-nos-en i fer-li un retrat
que, com a mínim pretén ser sincer,
mostrant-nos-el, pensem, com una
persona humil, discreta, senzilla, seriosa, educada, honesta, culta i profundament religiosa, aspecte aquest
darrer, el de la defensa de la religió
catòlica, on es mostrara, com hem dit,
més apassionat i en primera persona.
“Nunca me arrepentí de haber callado”. Destaquem aquesta frase amb
què clou l’article “Dimisión del alcalde” (1925), relacionada amb la
seua etapa al capdavant de l’alcaldia,
i que dit d’altra manera ve a significar
que preferia ser amo dels seus silencis abans que esclau de les seues paraules. Callar, tot i que pel que llegim
aquella activitat pública li va deixar

alguna blaüra: “Una mañana viéronse las puertas del domicilio del alcalde cubiertas de una mano de cierta
materia harto conocida cuyo nombre
no diré así me trasquilen a cruces,
por no ofender el sentido del olfato
de quien leyere.
Hoy, después de dos lustros bien corridos o mal contados, aún topa usted
en la vía pública, o en los égidos del
poblado, con algún que otro sujeto
que le niegan ostentosamente el saludo, le miran de arriba abajo y se
alejan como si le perdonaran la vida.
Estos son, en suma, los honorarios,
gajes y retribuciones inherentes a un
cargo público que muchos apetecen
porque lo desconocen.” (Alcalde de
aldea, 1934).
Ara, que tampoc és absolutament
cert que s’ho callara tot, almenys en
certes qüestions, no debades definit
ideològicament com una persona políticament conservadora i monàrquica, es manifestarà contrari a la Dictadura de Primo, tot qualificant el seu
colp d’estat d’exabrupte, per bé que,
i tot s’ha de dir, quan aquest règim ja
havia caigut o bé s’hi trobava en les
seues agonies: “Quiero también que
quien leyere sea sabedor de que en
mi alcaldía no fui constitucional, ni
podía serlo, ya que por entonces no
teníamos Constitución. Ésta, lo que
se llama enfáticamente Código fundamental del Estado, se hallaba suspenso… De donde se sigue que mis
colegas de promoción, que sin pararse en barras llamáronse o dejáronse
llamar alcaldes constitucionales, cometieron, a mi juicio, sendos y muy
manifiestos lapsus, por no decir pifias
a secas; pues hablar de lo constitucional cuando no hay Constitución,
equivale a nombrar el tocino donde
no hay ni estacas… Pero si ni unas ni
otras eran constitucionales, tuvieron,
en cambio, un poco de entrometidas,
otro poco de facciosas y un mucho
dictatoriales o primoderrivéricas
(…)Todos sabemos que la hijuela
culminante o más destacada, como
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ahora se dice, del exabrupto del 13
de Septiembre de 1923…(Alcalde de
aldea, 1934).
Igualment es presentarà crític amb algunes qüestions de política local com
per exemple la tala de xiprers o “Cipresada” del carrer Nou, 1925, el canvi de data de celebració de les festes
patronals, la hisenda municipal: “Va
usted a saberlo en un dos por tres,
aún cuando sea para ello forzoso
tirar un poco de la manta. La causa
remota y eficiente (como diría un filósofo) de la anormalidad administrativa local, es el insano prurito de grandezas que invadió a los Ayuntamientos del Directorio, secundado aquél
por la tolerancia y ¿quién sabe si por
las sugestiones de éste y de la Dictadura? Nuestra Corporación municipal no supo o no quiso sustraerse a
aquellos pujos de megalomanía y emprendió inconsideradamente obras,
alguna de oportunidad muy discutible, que ejecutadas de prisa y sin
las formalidades de subasta (y ya se
sabe cuán ruinosas son las obras por
administración), dieron al traste con
unos ahorrillos que guardábamos en
el Banco Hispano Americano, consumieron con exceso las posibilidades
presupuestarias y en consecuencia
acarrearon a la contabilidad municipal un desequilibrio que perdura
hasta el actual presupuesto que todavía renquea, como verá usted sobre
la marcha.” (De en por si sobre, las
fiestas de mi pueblo,1930).
I on no s’hi callarà, com ja s’ha dit, és
en la defensa de la religió.
RETALLS
--Gastronomia. La mona de Pasqua: En el valle de Albaida la mona
típica, castiza y tradicional, según la
concibieron, la crearon y la comieron
generaciones pretéritas Consistía en
un roscón de masa de pan común, a
la cual se agregaba un poco de aceite
y una pulgarada de anís. Después se
guarnecía con huevos, con frecuencia
teñidos de rojo o verde y la parte no

Article “Solo para mis paisanos”. Las Provincias. 6 d’abril de 1932

ocupada por éstos, era grabada, imprimiendo sobre la masa tierna una
concha marina estriada y repetida la
impresión cuanto consentía la superficie libre de la mona. He ahí la mona
legítima, clásica e histórica, destinada naturalmente a la merienda de los
días de Pascua de Resurrección.
Había, sin embargo, otra que pudiéramos llamar mona apócrifa o espuria,
que sólo difería de aquélla en la ausencia de huevos y era el aditamento
a la joya o premio puesto en lo alto
de las cucañas, (La mona de Pascua,
1928)
Torrons de Gat: Pero lo castizo, lo
que caracterizaba tales festines, era
una aleación, también de orden casero, compuesta de rosetas de maíz,
granos de cacahuete tostado y aguamiel o jarabe de uva, todo revuelto y
extendido en láminas de escaso grosor, que, expuesto al sereno, se endurecía con el frío y tomaba la consistencia necesaria para comerse con los
dedos. He aquí los llamados torróns
de gat, ignoramos por qué. (El bombo
de la Aurora, 1926)
(Les casques. Nit de Reis): Las familias modestas no pasan de sorpren-

der gratamente a sus tiernos retoños
con una súbita y abundante rociada
de frutas secas: nueces, avellanas, almendras, castañas, etc., entreveradas
de peladillas, chochos y anises, amén
de alguna otra golosina casera, puesta previamente sobre las sillas de la
entrada sin que falten uno que otro
juguete no muy costoso. (Melchor,
Gaspar i Baltasar, 1934)
Faves… que se comen a todo pasto durante la presente temporada, al
igual de las demás casas del pueblo.
Se empezó por el bañó o capot, siguieron luego desgranadas y fritas,
después con arroz, ahora hervidas,
más tarde, Dios dirá. (Sabiduría popular o folklórica, 1929)
Vins i licors. Vino del “Plá de Torralba”… unas botellas vistosísimas
repletas de licores de la casa Aparici,
Sanz y Ortiz (Serenata tragicómica,
1927)
--Entreteniments i jocs. -Después
del convite había algún coloqui u
otros juegos conocidos, como el trato y venta de la Mula baya, el Violini
Boni, con aquello de la tecla, la mantecla y el bordón; la construcción de
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la Giralda y otros con que los niños
y las mujeres, sobre todo, se desternillaban de risa.
Como final de fiesta, era número obligado el de los Polichinelas, especie
de farándula harto conocida para ser
descrita. El lance de mayor efecto y
chacota consistía en tirar de la manta
o cortar la cuerda en la escena más
culminante, dejando al descubierto la
tramoya y a los operadores a la vista
del público en la actitud más cómica,
(El bombo de la Aurora, 1926)
No fué amigo de deportes; jamás tiró
a la barra, ni tomó parte en el juego
de bolos, ni jugó al caliche, a la pelota, a la brisca, al tute arrastrado ni sin
arrastrar, al truquiuor u otro juego de
naipes; (Celebridades locales pretéritas, 1930)
La drapà. Como fin y remate de
diálogo tan exquisito como inoportuno, solo faltó allí lo que en Játiva llaman la drapá. Cuando la calidad del
sujeto lo consiente y nada impide que
la reunión se refocile a costa de él,
una persona de buen humor, provista de un trapo mojado y hecho una
bola, acecha el momento preciso en
que aquel pobre diablo luce sus más
celebradas habilidades, ya cantando,
ya bailando o en otra forma, y entonces le dispara un pelotazo súbito, que
provoca, por lo inesperado y chocante, una explosión, súbita también, de
carcajadas, y la chacota consiguiente. (Safo en Manzanares, 1926).
Suquet d’espardeña. Código penal no escrito, ideado sin duda por
generaciones pueriles pretéritas, y
cuyo contenido venía a ser una amenaza contrapuesta a posibles delincuencias. La sanción más severa y
por lo mismo la más temida… Así,
cuando cualquier “ciudadano” cuya
veracidad era puesta en cuarentena,
refería algún suceso o daba alguna
noticia inverosímil, solía atajársele
diciendo: “Fes cabellet del sel”. Y
entonces el interpelado arrancábase

violentamente unos cabellos, y teniéndolos en la diestra, al nivel de
los ojos, exclamaba con énfasis no
exento de solemnidad: “¡Cabellet
del sel, si dic mentira vacha yo al
infern!”… Desde aquel instante quedaba ya fuera de duda lo dicho por el
juramentado; pero ¡ay del que jurare
y luego fuere convicto de falsedad!:
“el Suquet” caía irremisiblemente
sobre el perjuro y le señalaba con
un estigma que el condenado difícilmente podía sacudirse en todos los
días de su vida… infantil. (Del folklore infantil, 1934)
--Plantes. -Existe una copla: En la
sierra hay una planta/ que llamamos
falaguera,/y la noche de San Juan/
florece, “espiga”, grana y se seca.
(Sabiduría popuar. La noche de S.
Juan, 1929). Un manto de vegetación
acuática “llengua de oca, borró”
que cubre gran parte de la superficie
de las charcas en verano, (Sabiduría
folklórica, 1929)
--Remeis i mals -- Excepto uno de
ellos, todos habían ya espichado, según nos dijo; uno, de “besederi” (Miserere) por cierto (palabras textuales);
(Veraneantes y carboneros, 1929)
--La caça. Del tord. Uno de los escasos deportes usados en estas montañas, el más divertido, sin duda, y el
que cuenta asimismo con mayor número de adeptos, es la caza de tordos.
Podría afirmarse que en cualquiera
población del valle de Albaida, más
del veinte por ciento de los vecinos
ansia impaciente el advenimiento
de la época presente del año para
dedicarse unas horas por la mañana
al gratísimo esparcimiento. ¡Ahí es
nada los quintales métricos de ajonje
y de trementina invertidos anualmente en la fabricación casera de la liga!
(Ni tordos ni setas, 1929)
Los jilgueros cazados en la partida de
nuestro término municipal llamada
“Calderó, Esqueletos o Cuixarres”
son famosísimos, no tanto sin em-

bargo como los de los alrededores de
Terrateig, que se llevan la palma bajo
todos respectos, ya que son el non
plus ultra al decir de los ornitófilos.
(Del folklore infantil, 1930)
Una “moixa”!, tío -exclama el muchacho mientras se le cae de la mano
el tenedor-. Los chicos, allá en el pueblo, unos llaman “óbiles” a esas aves;
otros las llamamos “moixes”. En la
torre de la iglesia anidan algunas, y
nosotros muchas veces, ya anochecido, nos divertimos remedando su
conocido siseo, con lo que ellas se
irritan y se ponen coléricas. (Cena
serrana i folklore infantil, 1931)
--Peixos. ...llamada aquí samaruc, y
en Játiva gatet; su tamaño es menor
que el de la madrilla. (Repetemos las
leyes, 1925)
--Meteorologia. En el valle de Albaida, territorio agrícola por excelencia,
no podía menos de brotar ese empirismo previsor de las perturbaciones
atmosféricas, singularmente en lo
tocante a la lluvia, que la estamos
pidiendo, como secanistas, casi de
continuo… El pueblo conoce otros
muchos presagios de lluvia, que no
llegaron a cristalizar en forma de aleluya, como los anteriores, lo cual no
obsta para que tengan cierta boga y
merezcan todo el “crédito” que les
corresponde. He aquí ahora algunos
de ellos, porque enumerarlos todos
sería pretensión vana, algo así como
ladrar a la luna o contar las estrellas
del firmamento: El canto del gallo a
deshora, esto es, fuera de “sazón”,
a prima noche, es indicio de lluvia
próxima, y aún agregan que si el número de cantos es par, denota agua; si
impar, buen tiempo; o dicho en forma
tradicional: pares, temporales; nones,
soles. El chisporroteo inmotivado del
candil y de las lámparas de aceite y
la formación contumaz del pábilo, tienen, en sentir del pueblo, una interpretación análoga o idéntica al canto
del rey del gallinero; (Del folklore
montañés, 1930)
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--Mesura del temps. Verá usted: con
un trozo de bramante delgado u otra
clase de hilo muy fino, se ata un dedal, por ejemplo, u otro objeto metálico análogo, y con el pulgar y el índice
se coge el extremo libre del hilo, que
no medirá más allá de unos 25 centímetros; se suspende a pulso el dedal
en el interior de un vaso ordinario, de
modo que no toque ni en el fondo ni
en las paredes, esto es, hacia la mitad
de la altura. Pronto empezará el dedal
a oscilar; las oscilaciones irán creciendo de vez en vez hasta que el objeto
suspendido besará o golpeará una o
más veces las paredes. Luego se detiene en seco. El número de golpes indica, no la hora fija en aquel instante
que ello sería demasiado sino la más
próxima que es bastante, digo yo (Sabiduría folklórica, 1929)
--Presagis. Cuando oigas dar las
ocho de la mañana y alzar a Dios al
mismo tiempo, o bien cante por la
noche alguna corneja en la torre de
la iglesia y también si aúlla un perro
sin ton ni son, pronto pronto morirá
alguna persona en el pueblo. (Cena
serrana i folklore infantil, 1931)
--Tradicions fabuloses. l’Avenc. No
faltan tradiciones disparatadas, de
carácter trágico muy subido, creadas
por la fantasía popular, que no se para
en barras ni se arredra ante absurdo
de más o menos, la cual se despachó
a su gusto, convirtiendo la Avenc en
vasto sarcófago, donde yacen inultas numerosas víctimas quiméricas
de infinidad de violencias y torturas
imaginarias.
La infancia local cree a puño cerrado
en la realidad de los supuestos horrores y atrocidades aludidas, fundada en
indicios vehementes que para ella son
pruebas definitivas, a saber: pañales y
otras prendas del hatillo de los recién
nacidos, pendientes, alfileres y demás
objetos hallados al borde mismo de
la Avenc…
Lo que no le cabe en la cabeza a esta
chiquillería, y la tiene sumida en un

mar de confusiones, es que, aún suponiendo enorme la capacidad de la
sima, son los infinitos materiales arrojados en ella por diversas generaciones, es decir, piedras, tierra, pinos
enteros, peñascos y cuanto se ha tenido a mano, no solo no se haya logrado cegarla; pero ni siquiera disminuir
sensiblemente su profundidad, a lo
que dicen.
Aquí vienen las hipótesis infantiles,
tan divergentes y antagónicas entre
sí, como puedan serlo los sistemas filosóficos y los problemas fundamentales más interesantes de la ciencia de
los hombres.
La primera, neptunista y fluvial, da
por hecho que un río convencional
y caudaloso discurre por aquella región subterránea, casi con el objeto
exclusivo de arrebatar, aguas abajo,
cuanto llega del exterior. La segunda
hipótesis, ígnea o vulcanista, afirma
que una lumbre interna colosal todo
lo devora; solo que aquel fuego no
produce humo, y por eso no aparece
a nuestra vista. La tercera y última,
es la más peregrina y original; podría
llamarse geocéntrica, ya que admite
que el cañón de la sima, como un túnel intercontinental, atraviesa de parte a parte el planeta, y, siguiendo la
vertical, pasa por el centro de éste y
constituye el diámetro terrestre, viniendo a parar en las antípodas necesariamente. (Sima célebre. Relato
semifabuloso, 1926)
El brazo del Rey don Jaime. Junto
al acueducto, en las inmediaciones
de “la Cova Negra”, célebre a causa
de las investigaciones arqueológicas
llevadas a cabo en su recinto, y antes de salir del desfiladero, hay una
roca cortada verticalmente para dejar
paso al acueducto y a la trocha que
allí marchan parejos, en la cual roca
y como a un metro del suelo es de ver
cierto agujero comparable a la señal
que pudiera haber impreso el brazo
desaforado de algún Briareo o Goliat
prehistórico, después de introducirse

en el cuerpo de un muro de manteca.
Aquel agujero es conocido con la
denominación de “El brazo del Rey
don Jaime” (en valenciano, naturalmente). Cuéntase que el nombrado
Monarca al pasar por aquel atajo, en
un arranque de optimismo y de confianza en sí propio exclamó dirigiéndose a las personas de su séquito: “Más
fácil es tomar a Sansueña que hundir
mi brazo en esta peña”, y, ¡zás!, lo
sepultó hasta el codo. (Tradiciones
fabulosas, 1929)
Sima de Aldaya. Se dice que si se
arrojan varias naranjas en su seno, alguna de ellas, si no todas, después de
una travesía subterránea de un puñado de kilómetros, aparece en la fuente
de Simat (no distingue la tradición si
la fuente es la Menor o la de la Plaza).
(Addenda et corrigenda, 1933)
--Festes. Falles. Simpática nota de
valencianismo la que dan los vecinos
de la calle del Poeta Alberola, dedicando fiestas anualmente a la excelsa
Patrona de Valencia, Nuestra Señora
de los Desamparados… Por la noche, elevación de aerostáticos, y como
final de fiesta se quemará una bonita
falla confeccionada por el ingenioso
y popular Salvador Benavent.
Reis. En cualquier pueblo del Valle
de Albaida, el día 5 de Enero, a media
tarde, por los cuatro puntos cardinales de aquél, pueden ser vistos alegres y bulliciosos grupos de rapaces
de uno y otro sexo, llevando, quien
un cestita, quien un diminuto cuévano colgados del brazo y repletos de
alfalfa con algunas algarrobas, heno
y pienso destinado a los caballos de
los Reyes
--Els pobles parlen els uns dels altres. -Oye, cuquello: ¿es verdad que
vuestros antepasados quisieron subir
un borrico a lo alto de la torre de la
iglesia para que comiera un “llixó”
que había entre dos sillares?
-Sí, hombre; certísimo, tan cierto
como la ocurrencia de los tuyos cu-
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ando intentaron extraer con ganchos
la luna de debajo del agua, creyendo
que era una rodaja de plata. ¿Seguís
creyendo todavía que vuestro campanario, que no es más que un adefesio,
compite con el mismo Miguelete, y
si no le supera, es porque Valencia se
alarmó y el Gobierno ordenó suspender las obras?...
--El vestit. Su indumento ordinario
consistía en zaragüelles de lienzo casero, camisa de la misma tela (o de
carrasca), chaleco endeble o nulo,
faja negra de algodón, sombrero de
un fieltro burdo y baratísimo y alpargatas de esparto o dígase esparteñas.
En invierno el chaleco no solía actuar
sólo, sino en colaboración con la elástica y aún con la gallega, chaquetón
acolchado y creemos que privativo de
nuestra indumentaria comarcal, cuya
desaparición, a la hora presente, parece tan definitiva como sería lamentable. (Celebridades locales pretéritas
(joco-serias).
--Pobles. Llutxent la caterva infantil
corre desalada al encuentro de Chimo, el mago de la pirotecnia; Joaquín
Canet, el cueter por antonomasia,
hijo de Luchente, proveedor nato de
toda suerte de fuegos artificiales en
las fiestas de nuestra localidad y famoso en muchas leguas a la redonda, el cual, andando el tiempo, debía
morir trágicamente a consecuencia
de una formidable explosión ocurrida
durante ciertos ensayos o manipulaciones del oficio. (Las fiestas de mi
pueblo, 1928)
-Onomàstica. Allí, fuera del cura, el
maestro de escuela, como antes decíamos o “el maestro nacional” como
enfáticamente se dice ahora, fuera de
éstos, digo y del médico y del farmacéutico (cuando no falta), que suelen
ser forasteros, todo el mundo lleva a
cuestas un par de los apellidos locales
indicados o uno mismo repetido que
es lo más frecuente…
Pero en cada Municipio de los dichos,
nombres y apellidos son casi siempre

los mismos. no sería imposible, dados
el nombre y apellidos de una persona
señalar “a priori” el lugar de su naturaleza ¿Llámase Inés o bien Miguel,
Vicente o Jenaro; Cuquerella, Tudela,
Ortiz o Pastor? Digan ustedes que es
nacida en Benigánim. Si se llamare
Blas y sus apellidos fueran Guarner,
Soriano, Gomar o Capsir, su nombre
figurará, de fijo, en el censo de Puebla del Duc. En Terrateig imperan
los Vicentes y Penalbas; en Luchente
abundan los Domingos y los Canet,
Beltrán y Ribelles. Pinet tiene el monopolio de los Mahiques y, por fin, y
con la mira de no fatigar al que leyera, si es que hay quien tenga cachaza
para hacerlo, mi villa natal es el vivero más copioso, la hoya más poblada,
el plantel más rico de “Benavents”
que hasta el día se conoce en todo lo
descubierto de la Tierra. Aquí pululan
los Juanes (Bautistas) y Pepes.
Malnoms. Sabido es que el apodo no
tiene ni debe tener uso fuera del estrecho círculo del trato familiar, confidencial y local a lo más. Y sería mal
visto que alguien se permitiera escribir el sobre de una carta poniendo
uno de los indicados epítetos, como
señas del destinatario. Para no infringir estas reglas, escribía a su padre,
desde la isla de Cuba, un mozo, soldado de la Patria cuando la Perla de
las Antillas formaba parte de nuestro
patrimonio colonial:
“España, provincia de Valencia:
señor don José Benavent y Benavent,
Cuatretonda, calle de Tal, casa con la
portalada redonda y una morera en
el corral.”
La carta llegó a su destino de golpe
y porrazo. (Apellidos, apodos y seas
que no marran, 1929)
Topònims. (del terme de Quatretonda i majorment desconeguts)
Utilitza tant Buscarró com Buixcarró,
però és més freqüent aquesta segona
forma, també el Buixcarronet; el bancal dels Bruns o de Batisto; la lloma
del capellà Curt; l’om de Cecília; el
cercat de Palafox (El Cercat); Esque-

letos o Cuixarres, (partida); la cova
del Fenoll; el pi del Vale o del Balde
(como dice Alberola, por estar en baldíos); collado del Pozuelo (sense terme de referència); racó de les Roges;
el bancal de Timbo-tambo; carrer de
la Tossaleta (actual dels Santets de la
Pedra).
--Onomatopeies. Uuut... uuuut…
(Canut, caça del mussol); el consabido “rec-rec”, y enseguida otra, y
luego otras y al punto todas rec-rec,
ric-ric, roc-roc en altísimo contrapunto (granotes); La Virgen produjo
el jilguero; y debemos creer que es
verdad; buena prueba tenemos de
ello en la palabra “María”, que intercala en su canto repetidas veces
y con suma gracia el susodicho colorín; todo quedaba reducido a “bu…
bu”… y más “bu” (mussol); Según el
aficionado aludido, un ejemplar seleccionado, un pardillo clásico, debía
empezar así el exordio: Quiro vechi,
tarrabio, quito quito pichlooo… y así
sucesivamente.

Fonts consultades:
-Arxiu de la Universitat de Granada. Referències
digitals de l’expedient acadèmic de Juan Alberola, 1884-1887
-Arxiu Diocesà de València. Parròquia de Sant
Pere. Xàtiva, Llibre de batejos, 1883.
-Arxiu Històric de la Universitat de València. Expedient de Juan Alberola, 1882
-Arxiu Històric Municipal de Xàtiva: Llibre Padrons de 1895 i de 1901 i Cens de població de
1898
-Arxiu Municipal de Quatretonda. Rectificació
del Cens electoral de 1934
-Arxiu Parroquial de la Col.legiata de Xàtiva.
Llibre de batejos de 1893 i 1895
-Hemeroteca de la Biblioteca Històrica de la Universitat de València. Las Provincias
-Hemeroteca Municipal de València: Las Provincias i Boletín Oficial de la Provincia de Valencia,
anys de 1896, 1924 i 1925
-Registre Civil de Xàtiva. Llibre de naixements
de 1893 i 1895
-Registre Civil de Quatretonda. Llibre de defuncions de 1944 i 1952.
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El Bocairent subterráneo.

Alcavors y fuentes:
Masía la Lloma. Año 1680 (1ª parte)
Rafael Doménech Domínguez - Miembro de la Asociación Cultural Aculliber Lleó Ibéric de Bocairent.
Fotografías del autor. Planos: Rafael Ballester Gandia

MASIA LA LLOMA – SIGLO XVII
PARTIDA COLLADO ALTO

L

a masía la Lloma es una de
las más antiguas de Bocairent (de las que tengo documentadas). La escritura data del año
1680. Dicha masía está dividida en
dos casas, cada una de un propietario. Es de suponer que antiguamente, cuando se construyó, sólo
tendría uno.
Esta masía es de estilo señorial, tiene planta baja, primer piso y ático.
La primera planta tiene 8 ventanas
en línea recta; la planta baja 7, cuatro en línea recta y tres a diferentes
niveles, a parte la puerta principal y
otra puerta más pequeña en la parte
baja. Resaltar que esta esquina termina en forma de torre. Todo esto
en la cara oeste.

Masía la Lloma (A) en el año 1995.

Veamos ahora la cara sur: en esta
parte sólo hay una ventana y encima de ella un balcón (el único que
hay). En la parte más alta hay varias
ventanas más pequeñas, en los dos
lados de la casa.
Situada frente a esta parte de la casa
(que podemos llamarla la principal)
se encuentra la primera de las fuentes que encontramos en esta masía.
Esta fuente la podemos catalogar
como obra de arte realizada en piedra/sillería. En hoja aparte, una pequeña explicación de cómo es esta
fuente, en mi modesta opinión una

En el círculo, situación de la masía y las fuentes.

fuente de una belleza excepcional.
A partir de este punto nace la otra
vivienda en dirección sur, formando
una pequeña plaza hasta el punto en
que se encuentra la segunda fuente

de esta masía. Esta fuente es más
pequeña que la anterior, pero no
por eso menos llamativa. También
realizada en sillería, tiene forma de
copa (en hoja aparte más detalles).
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Masía la Lloma (B) en 1995.

Esta vivienda es parecida a la anterior, planta baja, primer piso y ático.
No tiene tantas ventanas como la otra.
En el punto en que nace la segunda
vivienda (aquí las viviendas forman
una ele) está situada la entrada a la
segunda vivienda y en la fachada
principal, mirando al oeste tenemos
otra puerta. Lo más llamativo es que
para acceder a ella se sube por dos
escaleras situadas a ambos lados de
la citada puerta que se encuentra en
el primer piso. A ambos lados de la
misma hay varias ventanas de diferente tamaño (resaltar el excelente
estado de conservación tanto exterior
como interior, de esta masía). En las
fotos podemos apreciar las características y detalles de estas fachadas.
Añadir a lo dicho que tanto la masía
como las fuentes, se encuentran rodeadas de abundantes árboles zonas
ajardinadas, dándole al entorno una
singular belleza.

PARTIDA: COLLADO ALTO
ZONA: LA LLOMA
ALCAVOR/NAIXIMENT I
BASSA LA LLOMA
El nacimiento/Alcavor de La Lloma
se encuentra en plena montaña, a la
mitad entre la zona de cultivo y la
cumbre. En este punto el bosque es
abundante y en él predominan los
pinos, enebros y las encinas. Aparte
de las diferentes hierbas aromáticas
que nacen en este lugar de la
sierra Mariola, Tomillo-Romero-Pebrella-EspIiego, entre otras muchas.
Un rincón tranquilo y apacible para
recrearse con la naturaleza. Duran-

te el presente trabajo pudimos ver
en esta zona Águilas así como una
gran variedad de aves de diferentes
especies. Hecha esta pequeña introducción de la zona donde se encuentra el nacimiento, veamos sus
características: Explorado el punto
en que sale el agua, he llegado a la
conclusión siguiente: para llegar al
nacimiento se hizo una zanja que se
cubrió después con piedra seca. Del
punto dónde nace el agua a la salida
(todo cubierto) hay 15 m., la altura es
de 0’35 cm., el ancho es de 0’50 cm.
Todo el pequeño alcavor es de piedra
seca arreglada. El lugar en que sale
el agua y empieza la pequeña acequia
está cubierto de maleza. Unos metros
después de la salida hay una pequeña
pila en medio de la acequia. Desde la
salida del nacimiento/alcavor hasta el
punto en que se junta con el agua que
sale del Alcavor Balsa La Lloma, hay
150 m. De este punto a la balsa hay
250 m. más aprox. Toda la acequia
está bien conservada. Los detalles de
la balsa están incluidos en el trabajo
dedicado al Alcavor Balsa La Lloma.
ALCAVOR I BASSA LA LLOMA
ZONA: LA LLOMA
En la misma zona que se encuentra
el Nacimiento/Alcavor de la Lloma
está el citado alcavor. La boca de entrada se encuentra a 140 metros del

Pasemos a continuación al tema de
los Alcavors. En esta masía se puede
decir que son abundantes, por lo cual
para detallarlos y conocerlos bien, al
presente trabajo le seguirá un segundo, ya que todo en uno haría esta colaboración demasiado extensa.
Veamos los datos del primer alcavor.

Salida Alcavor / Nacimiento

Detalle pila y acequia
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nacimiento, en el mismo barranco,
pero un poco más a la derecha según
se sube a la montaña. Sus características son las siguientes:
- Largo: 150’5 metros (Todo el alcavor va en línea recta, aunque hace
algunas ligeras curvas casi inapreciables).
- Alto: Los primeros 19 m. 1 m. y el
resto 1’60 m.
- Ancho: Varía muy poco, ya que va
de 0’60 cm. a 0’70 cm.
El terreno donde está el alcavor es el
siguiente: los primeros 19 m. caliza.
Hay algunos tramos reforzados con

troncos. Al llegar a 19 m. nos encontramos un respiradero (tiene 6m. de
altura aprox.). A partir de aquí hay
varios metros que el agua sube de
nivel debido a derrumbes en el lugar en que está el respiradero. De la
entrada al respiradero, el suelo está
todo calcificado. A partir del respiradero hay 53 metros que el terreno
es a base de conglomerado2 (en estos
tramos se aprecia un fuerte goteo). A
continuación 0’50 cm. “Tap blanc”4,
para seguir 52 metros más de “Tap
Blau”3. En este punto hay un derrumbe. Después 21 metros más también de “Tap Blau”. A partir de aquí,
el alcavor se ensancha un tramo de 2

m. para continuar después 3 metros
más con el mismo ancho que el anterior. En este tramo final también se
ve un fuerte goteo. Hay que decir que
en varios puntos del alcavor se observa en las paredes una fuerte presencia de Calcita, lo que hace que varios
tramos estén muy calcificados.
En el plano adjunto se pueden apreciar los detalles citados, así como las
diferentes formas del alcavor.

Alcavor Bassa la Lloma. De boca entrada e interior
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Detalle alcavor. Del respiradero al interior.

Detalle derrumbe del respiradero.

El agua, cuando sale del alcavor, va
por una pequeña acequia a juntarse unos 10 metros más abajo con la
acequia que viene del nacimiento/alcavor situado 150 metros más arriba
y por ella llegar a la balsa dónde es
recogida para regadío de las tierras
de la masía.

Detalle acequia. Punto donde se junta el agua del Naiximent/Alcavor y
del Alcavor Bassa la Lloma.
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Detalle acequia y balsa.

Detalle acequia.
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Aquesta revista s’acabà d’imprimir
al taller d’ENCARTE d’Agullent
el dia 30 de novembre de 2017,
festivitat de Sant Andreu apòstol
LAUS
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