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Nos sumus sicut nanus positus super humerus gigantis
(Som com nanos que van als muscles de gegants)

Jean de Salisbury, Metalogicon
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9Introducció

INTRODUCCIÓ

Tot està cultivat ací. La cultura, una cultura
intensa, perseverant em rodeja

Azorín, «Valencia. Recuerdos autobiográficos»

La comarca de l’Horta Nord i, més en concret, la Mancomunitat 
del Carraixet, és la zona on millor perviu allò que l’Agència 
Europea del Medi Ambient ha declarat com a un dels últims pai-
satges periurbans d’horta mediterrània que ens queden al món.

L’horta valenciana, com sabem, és sobretot un paisatge humà. 
Però no en el sentit que estiga sobrehabitat. Tot el contrari. Són 
poques les cases que hi ha, escampades ací i allà, solitàries o en 
xicotets veïnats de quatre o cinc. Només si algun camí principal, 
alguna carretera transitada hi ha, apareix alguna aglomeració 
urbana: un poble. O ni tan sols això: un barri.

És un paisatge antròpic, perquè és la interacció de l’home 
amb la natura la que ha produït este entorn. Geometria intrica-
da de séquies, cavallons, sendes, antares... tota una estructura 
que determinen dos elements: un invencible, la força de la gra-
vetat, que impulsa l’aigua cara avall, buscant el desnivell; l’al-
tre, combatible i domable, el relleu del terreny. És la gravetat la 
que inclina el curs de l’aigua, des del naixement fins a la desem-
bocadura, i és el treball de l’home, mitjançant assuts, séquies, 
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canos, almenares, partidors i tota classe d’enginys hidràulics, 
qui la guia amb recel cap al seu xicotet camp.

En la Mancomunitat del Carraixet eixe paisatge és encara 
viu, contínuament canviant de forma i cromatisme: noves línies 
d’un camp acabat de llaurar, nous colors de verdures i fruits dife-
rents ací i allà, nous aromes de terra regada, fragàncies d’horta-
lisses o flors dels fruiters. Un paisatge estructurat per séquies en 
fragments geomètrics de terra, on contínuament passen coses: 
en este apareixen cavallons rectilinis de rella; aquell s’estora de 
plantetes equidistants; ací discorre un sequiol que porta aigua a 
borbolls; est altre, inundat pel reg a manta, oferix un espill del 
cel blau; aquell d’allà és un formiguer d’hòmens de pell lluenta 
per la suor carregant cistelles a on arrepleguen la collita.

L’horta és un llibre d’història, escrit sobretot pels valencians 
islàmics, però, també abans, pels ibers, grecs i romans, i després 
per aragonesos, catalans i occitans. Barrejat de cultures, tradici-
ons i sabers, l’horta ha esdevingut icona i paradigma de la iden-
titat valenciana. La manera de viure de l’horta, el costum, la 
gastronomia, la música, la paremiologia i, fins i tot, el caràcter, 
han conformat un mite que al llarg dels segles s’ha configurat 
com a representació del mateix país.

En estes terres conviuen la tradició i el saber ancestral amb 
la creativitat i l’avantguarda: el llaurador i la llauradora que 
coneixen l’idioma de la terra compartixen espai amb la disse-
nyadora i l’artista; el cant d’estil i la dolçaina dialoguen amb 
el pasdoble de les bandes i les guitarres elèctriques dels grups 
indies; les representacions dels sainets de la Renaixença inter-
canvien actors amb el teatre de carrer més experimental, i la 
gastronomia més tradicional i arrelada fa bona lliga amb la cui-
na de fusió més avantguardista.

El resultat per al visitant és una mascletà continua de sensa-
cions, una explosió d’experiències, un goig sensorial i intel·lec-
tual, i la constatació que l’horta reviu i es renova a cada instant 
per a fer que cada visita siga un redescobriment i un renaixi-
ment: pels camins del Carraixet, tots els dies, totes les nits, són 
primavera.
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MARÇ -Meliana-
pàg. 15

ABRIL -Bonrepòs i Mirambell-
pàg. 45

MAIG -Almàssera-
pàg. 71

JUNY -Foios-
pàg. 107

JULIOL -Alfara del Patriarca-
pàg. 153

AGOST -llegir el paisatge-
pàg. 199

SETEMBRE -Albalat dels Sorells-
pàg. 225

OCTUBRE -Vinalesa-
pàg. 257

NOVEMBRE -epíleg-
pàg. 307
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La platja de Meliana és una de les poques platges naturals que, segons 
Greenpeace, queden a la Comunitat Valenciana. Amb les franges conti-
gües de Foios i Albalat dels Sorells, és una platja xicoteta i oberta de 
no arriba dos quilòmetres d’extensió. Conforma un espai completament 
natural, cobert d’arena grossa i bolos, i protegit per un cordó de dunes 
on creix una abundant vegetació mediterrània.
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L’horta que no se veu, que se sap, que se sent, callada, a les espatles.
Vicent Andrés Estellés, El primer llibre de les èglogues

La bicicleta és qui m’ha portat. Jo només he anat deixant-me 
dur, fruint del passeig, de la fresca de la nit i l’aroma de la mar, 
mentre els meus peus manxaven, a la seua, com una mena d’ex-
tensió del vehicle, aliens a qualsevol esforç, tant que ja no sé si 
era jo qui movia els pedals o els pedals qui em movien els peus.

Siga com siga, ací estic, just on la bici ha volgut portar-me. 
Ella s’ha quedat quieta i jo immòbil, davant la claror del dia que 
naix, mirant com el Sol, lluent, majestuós, trenca eixe horitzó 
amb la destral d’un raig de llum, deixant el bressol marí i en-
lairant-se a poc a poc, tremolant darrere la broma com un gos 
remullat que s’espolsa l’aigua, donant per començat un nou dia.
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Quina platja més bonica: dunes, vegetació mediterrània, are-
na blanca, aigua transparent. M’he gitat en terra i he tancat els 
ulls per a fer que la vista no em destorbe la resta de sentits. 
La remor de l’onada, l’olor de salnitre, la calentor del sol, la 
frescor de l’arena. Pense en la sort que és viure a la vora del 
Mediterrani, envoltats d’este paisatge amerat de claror.

Sent el fred del trenc d’alba. Òbric els ulls i busque el jersei a 
la motxilla. Just al meu costat està ple de caminets, línies xico-
tetes que venen i van, s’entrecreuen i es perden per l’herba: ves-
tigis dels quefers dels escarabats durant la nit. És precís parar 
més a sovint, detindre’s i observar. Estem rodejats de meravelles 
i massa ocupats de no veure-les.

En l’aigua hi ha un xic que fa surf. Quan ha arribat? És de-
lectable vore com cavalca les ones, fent-se tot una mateixa cosa 
amb el moviment de la mar. Al contrallum pareix tot d’una 
peça, la post i ell, una mena d’Heracles articulat negociant amb 
el déu Nereu allò de les pomes d’or. Se senten les nereides? No, 
les veus venen de ponent: una cridòria de dones rient apareixen 
per darrere. De primeres no m’han vist, però en passar, una s’ha 
girat. 

—Bon dia! —diu.
—Bon dia! —responc. En sentir-nos, se giren totes.
—Eu, no l’havia vist. Bon dia de matí!
—Bon dia —totes saluden i riuen. Se’n van cap a la vora i 

comencen a despullar-se. En març, amb este fred? Sí, entren a 
l’aigua! Quins crits, quines rialles, quin escàndol! Se m’apega 
l’alegria i no puc evitar un riure obert. Quant de temps feia que 
no amollava una riallada!

Mentrimentres, el xicon ha eixit de l’aigua i s’ha canviat. És 
molt alt, de cabells rossos, té pinta d’estranger. La bicicleta que 
hi ha al costat de la meua ha de ser d’ell.

—Bon dia! —diu, arrimant-se.
—Bon dia, bo! —conteste—. Valencià?
—Sí sí, clar. Soc de Tavernes.
Agafem les bicicletes. La seua du un portaposts. Tire darrere 

d’ell, tinc curiositat. Segons que eixim de la platja conversem 
una micoteta. Jo pregunte, i ell respon. Va estudiar disseny in-
dustrial. Treballava en una empresa dissenyant cascs plegables 
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de bicicleta i altres coses, però en un viatge a la Xina per a ne-
gociar qüestions de producció, alguna cosa li feu clic i en tornar 
s’ho va deixar.

—La meua ruta de la seda particular. A Marco Polo li va obrir 
els ulls a moltes coses, i a mi també —riu. 

Ara es dedica a allò que més li aferma el goig de viure: el 
surf. Quelo és shaper —artesà de posts de surf— i se’l veu feliç.

—Les faig diferents, asimètriques. Me’n vinc a esta platja de 
bon matí, quan no hi ha ningú, a provar els nous dissenys —

mira cap a les dones cridaneres i riu—... fins que arriben elles! 
Venen tot l’any. No sé com ho fan, jo passe fred inclús amb el 
neopré.

Passem l’A7 per una passarel·la, i en guanyar altura s’exposa 
davant nostre un paisatge de postal. He de parar-me. Quelo em 
remira.

—És bonica l’horta, eh? Ja ho crec. I dona molta faena!
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M’acomiade. Em convida a passar pel seu taller a Alboraia. 
Però jo he de parar ací. Parar per a poder encaixar-ho: açò és 
l’horta.

La llum del Sol, encara baix, intensifica el contrast i potencia 
la vivor dels verds i els marrons, esguitadets ací i allà del blanc 
pur de les alqueries. Un mosaic infinit de camps i camins, un 
cel blau de primavera decorat amb nuvolets blancs de cotó i, al 
fons, arreplegant esta abundància per no deixar-la escapar, la 
serra Calderona. Sempre he sabut que l’horta estava ací, molt 

a prop de la ciutat, però no era conscient ni de la seua bellesa 
ni de la meua necessitat. Com deia Estellés, l’horta, des de la 
ciutat, se sap però no se veu.

«Dona molta faena», havia dit Quelo. En efecte, este paisatge 
no és com els paisatges naturals, més o menys agraïts pel suc-
ceir salvatge de la natura, on el fet de haver-hi un bosc, un riu o 
una muntanya només obeïx a la geologia i el pas del temps. Ací, 
en canvi, el paisatge és producte del treball humà, dissenyat 
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amb coneiximent i criteri, dibuixat amb suor i aigua de séquia, 
esculpit a colp de braç i renyó, conservat a força de constància 
i amor per la terra.

Puge de nou a la bicicleta, convençut d’un nou propòsit: en-
dinsar-me a descobrir el paisatge antròpic, absorbir la saviesa 
que destil·la i fruir-ne de la gent que li dona caràcter. Seguint 
amb el mòbil el visor cartogràfic, he activat la capa del nomen-
clàtor toponímic, que m’ajudarà a orientar-me i conéixer més 
bé, a través dels noms, els llocs per on transite.

M’enfile pel camí de la Mar cap a ponent. Séquia de Sangonera, 
Motor de Geral. Ja de bon matí els horts bullen d’activitat. A 
esta vora del camí hi ha una quadrilla collint cebes, una mique-
ta més avant una colla carrega creïlles al camió. Davant meu, 
un xic més jove, amb un llegó de mànec llarg, camina pausat 
entre els cavallons. Concentrat, mira a terra. De tant en tant 
es para i, amb precisió de cirurgià, extirpa amb la ferramenta 
una herbeta que, sense el seu permís, prova d’aprofitar-se de 
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la terra, l’aigua i el bon fer del llaurador. Metòdic, quan arriba 
al marge gira en redó i enceta el cavalló del costat. Mirant-lo 
m’ha vingut a la memòria un dia en què, comprant al Mercat 
Central, un home foraster, admirat de la qualitat i quantitat dels 
productes de l’horta valenciana, em va dir «claro, es que en esta 
tierra tiras un palo de escoba y crece un rosal». Quin pensament 
més injust. Tot eixe romanç de la fértil tierra valenciana, eixe 
mite estés per tota Espanya, segons el qual els valencians tenen 
la sort de viure a la huerta florida del Levante feliz. Que li ho 

diguen a este xic, a esta hora del matí, si la terra és fèrtil per ella 
mateixa o la fan fèrtil les hores que li dedica.

—Bon dia —diuen les dones de la platja, que han de rode-
jar-me a mi i la bicicleta.

Espardalitzat com estava, m’he quedat al mig del camí ta-
llant el pas. Aprofite l’encontre:

—Bon dia! Per favor, algun lloc per ací on pegar un mosset?
—Xico, en Ca Xoret. Vas cap a Roca?
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L’Anell Verd és un carril per 
a bicis i vianants que recorre 
l’horta valenciana, la del nord i 
la del sud de la ciutat, i connecta 
tota l’àrea metropolitana per 
mitjà de camins històrics i 
naturals, a més de recórrer els 
parcs naturals del Túria i de 
l’Albufera i altres infraestructures 
verdes i béns culturals. Este 
gran cinturó metropolità, que 
connecta amb la Via Xurra, 
comunica tota l’horta de 
València amb la mar i la ciutat.
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Me’n vaig amb elles. Conxa, Maruja, Enca i Pilar. Una de 
Meliana, les altres tres de Roca. Estan en la setantena, i van a 
banyar-se a la platja en rompre el dia, siga estiu o hivern.

—Sí, vos he vist adés… i vos he sentit!
Totes riuen sorollosament.
—Ai! Si és que està molt gelada! N’armem una que ausades! 

Però, xico, jo em ric molt.
No paren de parlar, i caminen a una velocitat que em costa 

de seguir-les.
—Si fa mal oratge, no. Si plou, mos quedem en casa. Però els 

altres dies, açò a mi me dona la vida.
—Jo crec que des que venim, cada dia que passa estem més 

jóvens.
—I més guapes!
No els ho dic, però jo vaig pensant que a més dels passejos 

matinals i els banys de mar a l’aurora, viure ací, rodejades de 
camps, apartades de la ciutat, imprimix un caràcter que té a 
vore amb eixa vitalitat que exhibixen.

Arribem a Roca. Tinc gana. L’estómac es queixa i llança un 
gemec just quan entre a Ca Xoret.

—Bon dia. Per a almorzar?
—Sí, gràcies. Bon dia.
Bon dia. M’ho han desitjat més vegades en el que porte de 

matí que en una setmana sencera en la meua rutina de ciutat. 
M’assente en una tauleta davant del taulell, i encara no he dei-
xat la motxilla i ja tinc la taula parada: olives partides, tramus-
sos i cacau.

—Per a beure?
Costum tradicional de l’horta, quan comença a apretar el sol 

és moment de buscar un descans i carregar el cos de calories. 
Ja pot estar acabant-se el món, que a mitjan matí hi ha una cita 
sagrada amb els companys, amistats o veïnat. És la fita social 
diària per antonomàsia, el moment de compartir conversa i in-
quietuds. Es parla de la faena, però també de futbol o de políti-
ca, perquè no hi ha tema delicat, si es raona degustant un bon 
cantell i una cervesa fresca o vi amb llimonada. L’almorzar es 
configura així en un ritus que enfortix els lligams de la comuni-
tat i reforça el teixit social.
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En Ca Xoret l’oferta és abundant i el producte és de tempora-
da i de la terra. Ja siga entre pa o al plat, tens sang amb ceba, 
blanc i negre amb faves, carn de cavall, truita d’alls tendres... 
No falta la innovació: faves tendres amb sobrassada a la plan-
xa i mel, vieira amb pernil ibèric i melmelada de ceba… Si es 
tracta de dinar, Ca Xoret és un referent pel que fa a l’arròs: del 
senyoret, a banda, d’abadejo, negre, melós, de marisc, de car-
ranc… la llista no s’acaba.

Soc dels primers, però no para d’entrar personal. En un mo-
mentet s’omplin les taules. Veig entrar al xic del camp d’adés, 
saludant ací i allà. S’acosta al taulell a demanar. Em sap mal 
ocupar una taula per a mi a soles. Li oferisc assentar-se amb mi. 
Accepta, es gira a contestar un improperi amb sorna d’u de la 
taula del costat i s’assenta davant meu.

—Es clava en mi pel lligonet este del mànec llarg –m’expli-
ca–. Li diuen la gandula, o lligó del senyoret, perquè no t’has 
d’acatxar.

Vicent va estudiar a la Politècnica, és enginyer agrònom. Fa 
un parell d’anys son pare va faltar i ell es va fer càrrec de la 
terra. Compartim la picadeta mentre ens porten els entrepans. 
Parlem del plaer de comptar amb producte fresc, de temporada, 
d’ací mateix.

—Inclús el cacau fa gustet d’horta —dic. Vicent em mira 
pensatiu.

—Este sí, el del supermercat, no —concreta. Tira mà al 
plateret.

—Mira este cacau —diu, mostrant-me’l—. El cacau es va cul-
tivar per primera vegada en Europa just ací, en l’horta valencia-
na. És originari de la selva del Brasil. Ací el domàrem i el férem 
mediterrani. Cavanilles ja en parla d’ell i de la seua importància 
econòmica: més del 80% de la producció era nostra. N’hi havien 
més varietats; la més bona, esta: la del collaret —Vicent casca 
la corfa i, en obrir-la, mira els grans. Jo, mentrimentres, disfru-
te d’allò més, sentint-lo i pegant-li mos al xivito que m’acaben 
de portar.

—El del supermercat, l’americà, té un quaranta per cent 
d’oli. Este en té un seixanta —remarca—. Per això és més sabo-
rós, fa més bona oloreta, i és més sa —es recolza en la cadira i 
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L’esmorzar o almorzar 
(o armossar, com diuen 
per ací) és en terres 
valencianes un ritual 
gastronòmic i una 
celebració diària.
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continua explicant-me—. Però en els anys setanta del segle pas-
sat començaren a importar cacau asiàtic i dels Estats Units. Més 
roín, però més gros. Quan un aliment no oferix la rendibilitat 
que busca la indústria agroalimentària, s’abandona, o es queda 
només com a cultiu testimonial, com n’és el cas. Encara que siga 
més bo, encara que tinga unes característiques organolèptiques 
superiors. A la indústria li té igual. Només es té en compte la 
productivitat, la rendibilitat. Ja pot fer gust de suro torrat!... 
—m’ensenya els grans, se’ls tira a la boca i amb els ulls vius i un 
somriure sentencia:

—Menjar cacau del collaret és un acte revolucionari i 
reivindicatiu.

El cacau del collaret és 
una varietat autòctona 
de cacau que té dos 
grans per baina i resulta 
molt més saborós 
que els de varietats 
més grans, pel fet que 
contenen una major 
concentració d’olis. Es 
planta als mesos d’abril, 
maig i juny, i es cull al 
setembre i l’octubre.
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L’esmorzar acaba amb un café cremadet i un intercanvi de 
números de telèfon. Ja se’n van quasi tots, però jo em quede 
atrapat en la dolçor de la mistela.

Ca Xoret és un bar restaurant familiar. Conchín em parla del 
conegut betlem de Roca, del qual són autors ella i la família. 
Ben conegut al Cap i Casal, es fan bones cues en les festes de 
Nadal per a visitar-lo. També el personal s’acosta a vore el gran 
pi de Cúper, adornat en eixes dates amb llums i adornaments 
nadalencs.

Cúper pertany al municipi de Foios, i Roca al de Meliana, 
però en la pràctica són la mateixa barriada, separats només per 
dos campets. Uns dies després de les festes de Nadal, al gener, es 
celebra Sant Isidre, quan desfila tot un seguit d’haques, matxos, 
gossos, gats i també tota classe de mascotes més o menys exòti-
ques. Més que per rebre l’aigua beneïda, els humans les acom-
panyen per a celebrar una reunió festiva d’amants dels animals 
en un marc natural incomparable.

Seguint el carril bici, envoltat de camps i alqueries, i admirat 
dels llauradors i la seua dedicació, arribe a Meliana pel camí de 
la Mar, que corre apegadet a la séquia del Braç dels Ginjolers. 
En entrar al poble pel carrer del Calvari passe pel costat de la 
bonica ermita del Santíssim Crist de la Providència, per a se-
guir les indicacions cap al centre de la localitat. Al carrer Via 
Augusta, l’Anell Verd connecta amb la Via Xurra.
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Segons Coromines, el nom de 
Meliana derivaria del propietari 
d’una vil·la tardoromana o fundus 
(poblament dispers): la Vila 
Aemiliana, propietat d’Aemilius.
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Moltes fronteres de cases del poble tenen mosaics de colors 
d’estil modernista. A la placeta de l’estació del metro trobe un 
panell explicatiu: la Ruta Nolla et guia per la població i asse-
nyala, mitjançant unes balises, les edificacions que tenen eixos 
mosaics. Fins al migdia he estat seguint la ruta, passejant per 
Meliana. Escanejant amb el mòbil els codis dels senyals accedisc 
a les dades de l’edifici (l’estil, la data d’edificació), i també puc 
dotorejar l’interior de la casa amb les fotografies del paviment 
de mosaic de les estances.

Carrer del Lledoner, plaça Major, carrer de Sant Joan, plaça 
del Pou… una galeria d’art en ple carrer, una mostra popular 
del gust per la decoració, una exhibició orgullosa del producte 
local. S’endevina que són els carrers més antics del poble, on 
s’instal·laren en altres temps les famílies dels llauradors benes-
tants i els burgesos.

En l’Ajuntament, en entrar al vestíbul, he pogut admirar-me 
d’un mosaic d’interior. Quina meravella, la bellesa i qualitat del 
producte, però també l’excel·lència en la instal·lació, que no dei-
xa cap badallet entre les peces, oferint un contínuum visual que 
en les seues formes geomètriques remet a cultures mediterrà-
nies de les quals nosaltres som hereus: l’hel·lènica, la romana…

En vore’m examinant-lo, m’han explicat que eixe mosaic en 
concret s’hagué de desmuntar i adaptar degut a les obres de re-
distribució de l’interior de l’edifici. Quantes vegades el progrés 
i les exigències d’adequació a noves realitats ens han portat a 
desfer el patrimoni, quan no a destruir-lo, sense adonar-nos que 
la memòria és herència, i eixa riquesa immaterial és la que ens 
fa qui som i ens explica el perquè de nosaltres mateixos. Es veu 
que a Meliana ho tenen clar, i me n’alegre.

Dels budells em puja una queixa: «que sí, que tot molt bonic, 
però s’haurà de mirar de buscar a on dinar». El cervell creu a la 
panxa i pregunte a les amables treballadores de l’ajuntament.

L’oferta de qualitat a Meliana és impressionant: al ja visitat 
Ca Xoret podem, al mateix barri de Roca, afegir Ca Pepico i el 
Nap i Col. Del poble me’n recomanen un fum, entre els quals la 
Barraca de Toni Montoliu.

—Has tastat mai la paella de fetge de bou?
—Mai de la vida.
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Segons que m’expliquen, esta modalitat d’arròs és típica de la 
contornada, i ací a Meliana en fan anualment un concurs, l’èxit 
del qual, tot i haver-hi sucosos premis, no és tant esbrinar si este 
o aquell la fa més bona; el que realment importa és el comboi, 
la celebració i fruir de la gastronomia pròpia. Tractant-se d’esta 
paella, al parer de totes El Racó és l’establiment indicat.

—Jo me’n vaig cap allà, si vols t’acompanye —s’oferix 
Victòria, una xicona que viu a prop del restaurant.

De camí em fixe en alguns mu-
rals d’art urbà prou originals. Són 
fruit de la iniciativa d’un grup de 
jóvens creatius al qual ella pertany: 
Nitrato de Chile. Victòria m’explica 
l’origen d’este col·lectiu artístic de 
l’Horta Nord: prenen el nom d’un 
producte que va ser molt recone-
gut en tot el segle passat per a ado-
bar la terra, i la imatge art déco del 
qual tots hem vist alguna volta en 
forma de taulells en alguna paret. 
Eixa silueta d’un home a cavall, si-
nònim de l’agricultor, l’han adop-

tada com a logotip, expressant així la connexió amb la terra en 
la qual viuen i per la dinamització cultural de la qual treballen.

Nitrato de Chile, entre altres actes, organitza el festival Horta 
Sonora, en col·laboració amb la Mancomunitat del Carraixet. 
Es tracta d’un certamen musical en què es convoquen compo-
sitors de tot el món per a crear obres musicals inspirades en el 
paisatge de l’horta. No parlem de pasdobles o marxes mores, 
sinó d’obres experimentals i d’avantguarda que exploren nous 
llenguatges i estructures sonores. Les peces triades després les 
interpreten a l’aire lliure, als horts, als camins, vora les séquies, 
les bandes de les societats musicals o les colles de dolçainers i 
tabaleters de la comarca.

Victòria accepta que la convide a dinar –la conversa és inte-
ressant i vull aprofitar per a saber més coses dels mosaics Nolla.

—No m’ho has de demanar dos voltes —riu—, a mi m’encan-
ta parlar del meu poble.
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El restaurant El Racó basa l’èxit que té en el fet de conéixer 
profundament la tradició culinària valenciana i en una selec-
ció exigent dels ingredients. Situats vora l’horta, el producte 
de proximitat marca la seua proposta gastronòmica, que canvia 
al llarg de l’any depenent del que el rebost de la terra posa a 
l’abast.

La seua cuina de temporada, però, té un protagonista in-
discutible: l’arròs. Només cal repassar la carta per a adonar-se 
que juguen en una al-
tra lliga, i blasonen de 
guardons perquè po-
den: tercer premi del 
Concurs Internacional 
de Paella de Sueca, 
primer premi de 
Paella de Cullera, se-
gon premi de Rossejat 
Torrentí, primer pre-
mi d’All i Pebre del 
Palmar, tercer pre-
mi de Postres de 
Carabassa de Llíria. I 
la llista no s’acaba ací. Pareix que en El Racó de Meliana són 
grans coneixedors de la cuina de l’arròs. A més dels premiats, 
en fan de marisc, negre, a banda, del senyoret, de verdura... 
També melosos: d’ànec, de bolets i carxofes; allipebrat de llo-
barro i gamba ratllada; de conill, foie i bolets.

A mi ja fa una bona estona que em pica la curiositat:
—Com que és típic d’ací el fetge de bou? –demane.
—Antigament hi havia molta gent per estos pobles que re-

criaven bous —explica Paco, el cuiner—. Compraven un mamó 
(o els el fiaven) i a base de pinso el feien créixer: herba, sorgo, 
els pèls de la dacsa, les arrels del cànem. Quan ja estava gran, 
amb una colla d’amics i una corda ben llarga, per a fer que el 
bou no se’ls apoderara, el portaven a matar. L’amo de l’animal 
tenia dret a emportar-se la corda i la coradella: el cor, el lleu, 
les lleteroles, el fetge. Era costum que tot això acabara en una 
paella per a assaborir amb els ajudants. 
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Els cigrons i l’endívia acompanyen la carn. L’arròs és deliciós 
i, per contra del que podria paréixer pels ingredients, no resulta 
gens pesat, ja que l’endívia li aporta bona cosa d’aigua i absor-
bix el greix. Té més a vore amb els arrossos caldosos que amb 
la paella.

I com no és més famós este plat? Quants tresors em queden 
per descobrir? Demane una targeta del local, vull tornar i tastar 
tots els arrossos. Em fixe en la direcció: carrer de les Glòries 
Valencianes. Ausades que no podrien haver triat carrer més bo!

Aprofite el café i la sobretaula per a interrogar Victòria sobre 
els mosaics modernistes i la vinculació al poble de Meliana:

—Segur que saps que una de les indústries valencianes més 
importants és la ceràmica, veritat? El gres, la porcellana… 
—m’interpel·la.

—Sí, però és més cap al nord, no? Vila-real, Nules…
—Ara sí, però va començar ací, i això molta gent no ho sap. 

Mira, el primer gres porcellànic que es va fer a Espanya i, per 
tant, l’origen de tota la indústria ceràmica valenciana, fou la 
fàbrica de Cerámicas Nolla.

Victòria em conta la història de la fàbrica. Miquel Nolla 
Bruixet la va establir ací a Meliana, a l’horta, en una alqueria 
i terres que tenia la família de la dona i que ara conforma el 
denominat barri Nolla.

—No has estat al barri de Nolla? Això ho arreglem ara!
Demane el compte agraint el tracte i el dinar, i en no res en-

filem camí cap al barri. Victòria m’explica mentre eixim a la Via 
Xurra per Ca Botifarra i passem la Séquia Nova.

—Parlem de 1860. Nolla es va basar en la incipient indústria 
anglesa de la ceràmica per a crear una classe de mosaic de gran 
qualitat. Eren peces menudes, les més comunes les de cinc per 
cinc centímetres. Amb forns de temperatures molt altes, acon-
seguia un producte de molt baixa porositat, que superà el que 
fabricaven Milton o altres empreses britàniques. A més anava 
acolorit en la mateixa pasta, abans de premsar-la, per la qual 
cosa no s’havia de pintar ni d’esmaltar.

El producte va triomfar en diverses exposicions universals 
(París, Viena, Filadèlfia) i va tindre tant d’èxit internacional que 
es convertí en sinònim d’alt standing en l’interiorisme modernista.
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El Palauet de Nolla fou 
alhora residència de Miquel 
Nolla i una mena d’estand 
mostrari de la seua empresa, 
Cerámicas Nolla. L’Ajuntament 
de Meliana el va adquirir i l’ha 
restaurat fa poc. Es poden 
concertar visites guiades.
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—Llavors, els pisos de mosaic que hi ha en les vivendes de 
l’Eixample valencià i barceloní —pregunte.

—De Nolla. Però no sols ací —riu—, per tot el món en pots 
trobar, de mosaic Nolla.

La fàbrica, per al poble, va suposar tota una revolució. Arribà 
a donar faena a milers de persones, i la producció fou enorme. 
Per a molta gent, sobretot dones, era una alternativa a la faena 
del camp. Els possibilitava guanyar un jornal d’una manera més 
segura i més estable, sense dependre que hi haguera una bona 
collita o que el fred o una pedregada la llançara a perdre.

Passem pel costat de la imponent Alqueria d’Anvila i eixim al 
camí del Barranquet.

—L’antiga fàbrica l’ocupa ara una empresa de components 
elèctrics, però encara estan els murs i pots fer-te una idea del 
que van ser les naus principals. Ací al costat tens el Palauet, que 
ha restaurat fa poc l’Ajuntament, i que es pot visitar.

El Palauet de Nolla és una alqueria del segle xvii que Miguel 
Nolla, fundador de la fàbrica contigua Mosaicos Nolla, va uti-
litzar com a showroom dels seus productes. En una ostentació 
de visió i estratègia comercial, va revestir l’antiga edificació dels 
millors mosaics, els més bonics, els més delicats, els més origi-
nals, i va convertir el conjunt en un magnífic palauet, envoltat 
de fonts i jardins florits pels quals es passejaven paons. Entre els 
hostes trobem els reis d’Espanya Amadeu de Savoia i Alfons XII, 
el general Prim, el novel·lista Blasco Ibáñez, el poeta Querol, 
la família Hohenzollern i fins i tot els Romanov, que pretenien 
revestir amb mosaics Nolla les estacions del metro de Moscou i 
convertir-les en les més luxoses del món.

—Al remat, només se’n va fer una, que encara perviu, que 
feren mosaiquers valencians, d’ací del poble. Els resultava molt 
més barat gastar el millor marbre que el producte, magnífic, de 
Mosaicos Nolla. Però també en tens en el Kremlin, a la plaça 
Roja.

Al Palauet trobem, de casualitat, Vicent Ruiz, cronista de 
Meliana. D’entre les moltes anècdotes que coneix, resulta ben 
emotiva la de Batiste Volta. Segons que va investigar Vicent, a 
les darreries del segle xix, Juan Bautista Volta Beltrán treballa-
va com a primer oficial col·locador de mosaic, viatjant per mig 
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món i instal·lant-ne per als clients més bons de la casa: el Teatro 
Principal de Buenos Aires, el Casino Viejo de Montecarlo... A les 
darreries de 1895 treballava sense descans fins a ben entrada la 
nit acabant els mosaics del Palacio de Liria, a Madrid. La senyo-
ra de la casa, Adelaida González de Castejón y Torres (besàvia 
de Cayetana, la darrera duquessa d’Alba), es va interessar per 
la raó d’aquelles jornades tan llargues. Batiste li va explicar que 
volia acabar la faena tan prompte com fora possible, per a poder 
tornar-se’n a casa i estar present en el moment de parir la dona. 
Al cap de poc, la senyora el cridà i li va dir que allò no podia ser, 
que hi havia molta faena a fer encara, i li va indicar que al final 
del corredor algunes tessel·les s’havien alçat. Estranyat, Batiste 
anà a examinar allò i trobà davall de les peces del mosaic un 
dobló d’or. Era el regal de la senyora «para lo que nazca». En 
agraïment, Batiste batejà a la seua filla com a Adelaida i, encara 
hui en dia, alguna descendent té eixe nom.
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La visita al Palauet ha estat el colofó d’un dia esplèndid. 
M’acomiade de Viqui. No hi ha paraules per a agrair-li l’hospita-
litat i la simpatia, però sobretot el contagi de la passió pel seu 
poble, la seua història, el paisatge que habita i el bon menjar. 
Ens tornarem a vore, confie, Victòria, Meliana i jo.

Just davant del Palauet ix el camí de les Vinyes, que al cap 
de poc es creua amb la Via Xurra. Mentre pedalege cap a la 
ciutat travessant l’horta d’Almàssera, les ombres s’allarguen i 
la llum del sol retalla les alqueries fent lluir les fronteres que 
miren a ponent. Cal Rei, Cal Secretari, Ca Catxola. La boni-
queta Alqueria de Tomàs el d’Orrèlit, amb les quatre palmeres 
guardant-la del garbí. Ciclistes, corredors, passejants. Parelles, 
famílies, amics. Cebes, cols, carxofes, encisams. Aigua corrent 
per les séquies, llauradors mirant d’aprofitar-la tota. Aire pur, 
olors intenses, cel clar… què més es pot demanar?
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ABRIL
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Matí de Pasqua Florida, 
el meu poble és un encant!

Torrent i Morant. Terra i cançó

Que el poble que canta mai no mor.
Amunt els punys, amunt les il·lusions.

Obrint Pas. Alegria

Sempre que puc, en deixar la faena, isc a recórrer, en bicicle-
ta o a peu, part de l’Anell Verd o la Via Xurra. S’ha convertit en 
el meu moment de plaer personal diari. No és igual mai, sempre 
hi ha algun canvi, coses a aprendre, gent a conéixer, racons a 
descobrir.

Com que tinc tot el dia lliure, aprofitaré per a ampliar una 
miqueta el meu horitzó: m’han facilitat el contacte d’un xic de 
Bonrepòs i Mirambell, així que m’hi allargaré. Podria anar en 
bici, però trobe que hui el cel no ha eixit massa clar, i la línia 16 
de l’EMT em deixa allà mateix.

Aprofite el viatge per a satisfer la curiositat: el nom de 
Mirambell (antigament Miralbell) derivaria, segons Coromines, 
del llinatge d’algun cavaller, mentre que el de Bonrepòs seria 
un topònim triat amb voluntat propagandística per a atraure-hi 
nous veïns que s’avassallaren al senyor.
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Al costat de la parada on baixe de l’autobús hi ha l’ermi-
ta del Pilar, blanca i boniqueta, que pertany a les Cases de 
Bàrcena –una pedania xicoteta de València contigua a Bonrepòs 
i Mirambell i a Almàssera. Conserva encara un pou i un abeu-
rador de cavalleries, que de segur donà bon servici antigament, 
estant com està vora carretera. En girar el cantó de l’ermita ja 
es divisa el campanar de Bonrepòs.

Bonrepòs i Mirambell, com suggerix el nom, és un munici-
pi que fins fa relativament poc de temps estava dividit en dos 
parts. En l’origen, foren dos alqueries andalusines, que continu-
aren poblades majoritàriament per valencians moriscos fins a 
l’expulsió pel decret de 1609.

Segons que pareix, abans d’arribar jo ha pegat un arruixó 
i, ara que s’obri el cel i es cola la llum del sol, l’empedrat del 
carrer Major, banyat, es presenta net i lluent i em dona la ben-
vinguda al poble. 

Recórrec els carrers de camí a Mirambell, on he quedat amb 
Doménec. M’alegre de comprovar com molts propietaris han sa-
but respectar la fisonomia típica de les cases de l’horta: porta 
ampla, distribució a dos mans, un pis primer on estava l’andana 
i darrere un corral convertit ara en jardí. Fins i tot detecte amb 
gust algun rebaix de l’escaló d’entrada que facilitava l’entrada 

Ermita del Pilar 
(Cases de Bàrcena)



Abril · Bonrepòs i Mirambell 49

al carro. Ho sé, no és necessari, i hi ha qui no dona importància 
a estes coses, però a mi em guanya el caràcter de qui guarda 
retalls de la memòria per a que li recorden d’on ve.

Just al cantó del carrer del Mig trobe un forn, el de Sant 
Josep, i entre a comprar, més que per fam, per tastar alguna 
cosa nova. Hi ha milanta coques, de mil maneres: la típica coca 
en llanda, la coca cristina, la coca amb anous i panses, la de de 
sagí, el panquemao, mones de Pasqua… Voldria assentar-me i 
tastar-les totes, per la bona pinta que tenen, però he quedat i no 
vull fer tard. Pregunte per l’especialitat de la casa.

—Xe, ací tot és especial —riu Javi, el forner.
Em decidisc per la coca amb sal que, segons explica, la fan 

amb una recepta pròpia que ja utilitzava el besavi, també forner, 
com son pare i el pare de son pare. Ell és la quarta generació al 
davant d’este forn tradicional, i continua pastant les coques com 
es feia abans de 1900.

De camí cap a Mirambell se sent la cançó de La Tarara. 
Recorde que és dia de Sant Vicent, encara festa, però no és fre-
qüent sentir-la en estos temps moderns. La coca està especial: 
com si fora pasta fullada que alhora és tendra i cruixent. En 
veritat és que no m’estranya gens que continuen fent servir la 
mateixa recepta, açò no hi ha manera que es puga millorar.
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En arribar a la plaça de Sant Ferran descobrisc un aldarull de 
xiquets i majors afaenats amb teles i canyes, cordells i papers. 
Es tracta d’un taller de fer catxirulos que organitza tots els anys 
una associació del poble. La veu cantant la porta Lluís, un home 
que pareix l’artesà entés en estes qüestions. Ajudant i revisant 
les faenes dels principiants està Roser.

—Ho organitzem nosaltres, l’associació Macarella. A la ves-
prada anirem al barranc a envolar-los —m’explica.

L’Associació Cultural Macarella, de veïns i veïnes de Bonrepòs 
i Mirambell, ja fa més de vint anys que treballa per a dinamitzar 
la vida cultural del poble i mantindre vives les tradicions popu-
lars. En són un fum, tant de socis com d’actes que fan al llarg 
de l’any.

—Recitals poètics, tenim també un club de lectura, una mos-
tra de cine…

També editen una revista, Plaerdemavida, que funciona per 
subscripció i des de la qual compartixen treballs d’investigació, 
propostes creatives, agenda cultural, que servix d’espai de refle-
xió i aglutinador d’experiències.

—Al setembre també fem un taller de fanalets, de melons 
d’alger. Si tens xiquets, o amics que en tinguen, ja saps: cele-
brem la Nit dels Fanalets, fent un passacarrer amb els xiquets, i 
cantem allò de «Sereno, sereno, dis-me quina hora és» –canta.

Cinema per la Pau, Baixada a peu pel Carraixet, Sopar 
Estellés… tots els mesos l’associació Macarella organitza acti-
vitats, i a totes estic convidat. M’acomiade agraït. L’alegria que 
desprenen és contagiosa, la música continua amenitzant el ta-
ller, la gent fruïx i fa un sol esplèndid. De segur que ens torna-
rem a vore.

Per fi faig cap a ca Doménec. S’oferix a fer de cicerone i 
m’acompanya a passejar per Mirambell. El conjunt manté l’es-
tructura irregular dels ravals moriscos. Entrant per la travessia 
de Sant Joan, a mà dreta està el cano, on antigament hi havia 
unes lloses de pedra que servien de llavador. A mà esquerra 
s’obri una placeta, on trobem l’ermita de Sant Joan. Ací estava 
la mesquita islàmica, fins a 1525, quan la convertiren en temple 
cristià; al barri ja eren tots moriscos conversos. I, efectivament, 
el xicotet temple està orientat a la Meca.
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La coca amb sal es 
prepara amb oli d’oliva, 
sal, aigua, rent i farina. La 
recepta del forn de Sant Josep, de Bonrepòs i Mirambell, és secreta, 
però podem fer-ne una de ben bona seguint estes instruccions: 
mesclem un quart de litre d’aigua tèbia i rent, se li afig la farina que 
admeta fins a tindre una pasta forta i homogènia que pastarem 
a consciència. Una volta ben pastada, l’aplanem en una llanda 
on haurem estés una miqueta d’oli per a fer que no s’apegue. 
Arruixem un bon pessic de sal per damunt i un filet d’oli, i la posem 
al forn a uns 180 o 190 graus, fins que estiga rossejadeta.

La tradició infantil dels fanalets 
de meló està estesa per tota 
l’Horta. És a l’estiu quan es cullen 
els melons d’alger, i n’hi ha que 
es rebutja per no fer el tamany 
adequat. El meló rebutjat es buida, 
i la corfa es raspa fent dibuixos 
per a guanyar-li transparència. Els 
dibuixos més tradicionals són un 
sol, una lluna, estreles i una escala 
de mà. Amb un ciriet encés fixat 
amb cera dins del meló, i un cordell 
per a portar-lo penjant, la xicalla 
recorre de nit els carrers, cantant.
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—En esta plaça fem en juny el Concert de Sant Joan de la 
banda del poble, per a donar la benvinguda a l’estiu. Podries 
vindre-te’n, vories com t’agrada.

No ho dubte: el lloc és boniquet i acollidor, i de nit deu ser 
certament màgic.

—I el silenci. Sobretot, el silenci —apunta Doménec.
Calle i pare l’orella: és cert, silenci absolut. Mirambell està 

apegadet al barranc, apartat i lluny de les carreteres, i a més és 
tot per a vianants.

Doménec és músic, mestre d’oboé. M’explica que per això 
mateixa entén el valor del silenci:

—La música és amiga del silenci. Es construïx des d’ell, pa-
cientment. Si es trenca el silenci ha de ser per a dir alguna cosa 
que realment siga valuosa.

La Societat Musical de Bonrepòs i Mirambell és una de les 
més jóvens de la comarca, i el meu interlocutor va ser un dels 
músics fundadors quan només tenia dotze anys.

—Algunes de les experiències més gratificants que he tingut 
com a músic han sigut compartint la passió per l’art de la música 
amb els companys i companyes de la Societat Musical —ex-
plica—. Interpretar amb la complicitat de qui s’ajunta per pur 
plaer, i restant temps del seu temps lliure, em causa sempre una 
admiració extraordinària. El mèrit d’una banda de poble, com la 
nostra, no és tant la interpretació precisa i exacta sinó l’honestedat 
d’uns músics que, sense ser professionals, ho donen tot, perquè 
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troben la necessitat de dir alguna cosa que puga transcendir: 
sentiments, emocions, estats d’ànim particulars de cadascú. En 
un concert tot es conjumina i ho perceben tots, com per art de 
màgia, de manera harmònica.

Escoltant a Doménec s’entén el perquè de tantes i tantes 
bandes i societats musicals. És cert que a les terres de l’Horta –
més aïna a totes les comarques valencianes– la música és un ele-
ment fonamental, quan no protagonista, en qualsevol expressió 
festiva. I de festes en saben, els valencians. Però com a societats 
culturals que són, s’han convertit en una xarxa consolidada que 
pot ser que constituïsca el principal agent social del país.

—Tots els pobles en tenen, de banda. Almenys una, i totes 
tenen escola. I això és el més important, perquè oferixen als 
xiquets l’oportunitat d’aprendre un art, un llenguatge amb una 
gran capacitat d’expressió emotiva, que en altres cultures no-
més està reservada a qui pot accedir a un conservatori o a qui 
es pot pagar unes classes particulars. Als xiquets i als majors 
—rectifica—, que ací al poble tenim alumnes de totes les edats, 
hi ha qui a la cinquantena ha començat a aprendre a tocar un 
instrument.

Parlem durant una bona estona de la quantitat de músics 
que exporta el nostre país i el paper de les societats musicals. 
De la relació que en concret s’establix entre els músics de les 
bandes de la Mancomunitat del Carraixet, de la competència 
sana i del suport mutu. Es fan al llarg de l’any concerts conjunts, 
certàmens en els quals una societat acull la banda del poble veí, 
intercanvien músics quan alguna banda té necessitat de cobrir 
una falta, compartixen professors.

—Hi ha músics que són d’ací i d’allà. Fan de lligam entre els 
pobles i coneixen a tot lo món.

Continuem el passeig. Dos carrers ixen de la placeta. El de 
Sant Joan –on antigament es jugava a pilota– és un atzucac, 
que confirma el caràcter morú de Mirambell. L’altre, el carrer 
del Barranc, zigzagueja cap al Carraixet. Girem després pel car-
rer de les Barraquetes per a acabar de pegar-li la volta al barri: 
plaça del Sol, baixada de Carpesa, carrer dels Moriscos –amb un 
altre atzucac–, carrer de la Barraca. Arribem de nou a sa casa i 
aguaitant per la porta avisa a la seua parella:
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—Dis-li a ton pare que tire un grapat més d’arròs a la paella, 
que porte companyia!

Açò no m’ho esperava. Jo pensava convidar-lo a dinar i és ell 
qui s’avança a la jugada.

—Xe, no patisques, ara voràs com no te’n penedixes quan 
tastes l’arròs amb abadejo del meu sogre —diu rebutjant les 
meues protestes.

Doménec és un gran conversador, el lloc és molt agradable i 
m’ha passat el matí en un bufit. Ja és hora de dinar?

—Però que quina hora és? —pregunte.
—La millor hora per a dinar és quan hi ha gana i menjar 

—recita.

Agrupades en la Federació 
de Societats Musicals de la 
Comunitat Valenciana, han 
sigut declarades Bé d’Interés 
Cultural pel Govern Valencià
i Manifestació Representativa 
del Patrimoni Cultural 
Immaterial pel Govern 
d’Espanya.

La xarxa d’escoles de música 
està conformada per uns 
600 centres educatius. En 
ells es formen alumnes de 
totes les edats i condicions.

Les societats musicals 
estan presents en el 
95% dels municipis 
valencians de més de 500 
habitants, i conformen 
un projecte social i 
educatiu únic en el món. 
Segons la Universitat de 
València, són el principal 
agent cultural de la 
Comunitat Valenciana.
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Quan entrem, Pepe –el sogre de Doménec–, està afaenat da-
vant del paeller del corral. Tots tenen cuina moderna, però en 
les cases de poble el paeller del corralet no pot faltar. I els dies 
assenyalats, la paella es fa a l’aire lliure, en companyia i fent un 
aperitiu informal. Pepe arruixa una miqueta de sal en una fulla 
de lletuga i me l’oferix:

—L’encisam no lleva la fam —diu—. Tin, tasta, acabadet de 
collir del meu campet. 

Qui diria que una cosa tan humil pot proporcionar tant de 
plaer. Em resulta divertit: no havia pensat mai que paladejaria 
tan a gust un tros de lletuga. Tendra, fresca i aromàtica, res a 
veure amb les del supermercat. Conversem de cuina i de la im-
portància de la qualitat del producte. A Pepe li fa llàstima qui 
s’ompli el cos de menjar dessubstanciat.

—Menjar és una obligació, perquè si no menges... fas coll de 
figa. I ja que has de menjar, tots els dies, uns quantes voltes… 
menja bé, collons, coses bones, que n’hi han!

Amb gràcia, mentre parla, fa que la paleta balle damunt la 
paella escampant a espai els ingredients del sofregit: primer les 
creïlles, que retira quan estan ben rossejades, després la cua 
d’abadejo –que dona sabor–, trossos de sépia, abadejo esgarrat 
i, finalment, la ceba.

—La verdura ha de ser fresca. Igual que la carn, el peix, tots 
els aliments. Això vol dir que tenen un moment òptim per a con-
sumir-los. En el cas de la verdura i les hortalisses, els llauradors 
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ho sabem bé, i ens hem ensenyat quan s’ha de collir per a tindre 
les millors propietats i el sabor més bo. En canvi, als supermer-
cats —continua explicant— com compren en grans quantitats, 
els interessa collir verd, i ho fiquen en cambres, i els dura tota 
la setmana al mostrador. El resultat: no fa gust de res. Qui té co-
neiximent no compra al supermercat, va directe al productor, i, 
si no pot, a la verdureria del barri. Passa’m la tomata —li mana 
a Doménec, que s’afanya a acabar de ratllar-la.

—Mira, ratllant la tomata m’ha vingut al cap: a la Tomatà 
hauries de vindre també.

Un altre acte que toca apuntar a l’agenda: al mes de juny se 
celebra al poble la nit de la Tomatà. Es tracta d’un sopar a la 
fresca, durant les festes de Sant Joan a Mirambell, amenitzat 
amb música i ball. Les famílies i les colles d’amics paren taula en 
el carrer, i l’Ajuntament, per mitjà dels festers, repartix tomata 
fregida i embotit (llonganisses i botifarres). El producte, per 
descomptat, local.

Pepe s’arranca a cantar i Doménec s’enganxa de seguida 
fent-li la segona veu:

«Bonrepòs, pueblo de tomates
se ha hecho interesante
con esta mercancía.
Entran camiones con cajas vacías
y se han encargado de esta mercancía.

Ay, mi Bonrepòs querido,
no subas tan alto que te caerás.
Siete lecherías, cuatro carnicerías
y un campo de fútbol para ir a jugar»

—Si vols el millor cotxe?, alemany; si vols el millor rellotge?, 
suís; si vols la millor tomata?... d’ací! —remata Pepe.

Mentre reflexionem sobre la sort de viure al rebost que su-
posa l’horta i l’abundància de bon producte, el caldo bull i Pepe 
aboca el safrà: una vegada més, el llegat morisc que s’escampa 
davant meu. El barri de Mirambell, amb els seus carrers sinuo-
sos hereus de l’alqueria andalusina, l’horta retallada de séquies 
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Bonrepòs i Mirambell va ser fins a les darreries del segle passat un 
poble molt famós per les tomates. Els camps estaven tots plantats de 
barraquetes de canya, on creixen les tomateres. La tomata valenciana 
té moltes varietats. La més característica de l’horta, i probablement la 
més antiga, és la valenciana masclet (Lycopersicon esculentum), que té 
una clàssica forma apuntada, de color verd clar i amb ratlles verdes, i 
destaca per tindre una polpa molt tendra i saborosa. És molt carnosa, 
té poca vinça, la pell fina, poca acidesa i, per tant, un sabor en boca molt 
dolç: una autèntica delicadesa i la joia dels camps de l’horta. Se sembra a 
l’hivern, per febrer i març, i es cull de maig a setembre.
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herència del passat islàmic, productes com la carxofa o el safrà, 
introduïts a l’Edat Mitjana pels immigrants berbers. I la música, 
el gust per la música, que és universal però a l’horta valenciana 
té una empremta clara de referència oriental.

—Clar que sí, només has de sentir el cant d’estil —apunta 
Doménec—. I els tocs de dolçaina també. Però és difícil atribuir 
açò o allò a tal cultura o tal altra. Més que una arrel àrab o islà-
mica jo parlaria més aïna de cultura mediterrània compartida: 
la música andalusina pren la teoria de la música grega, arreple-
ga tradicions mossàrabs i gregorianes, i ho mescla amb la tradi-
ció àrab oriental. Si vols, parlem de sistemes tonals, d’intervals 
i graus, però ja entrem en teoria musical i es fa complicat —riu.

L’aroma del caldo es mescla amb el de la llimera i tot pren 
una atmosfera irreal. Passa un núvol i cauen quatre gotetes. 
Pepe mira el cel.

—Si plou, mos menjarem la mona en la pallissa —remuga, 
mentre rega d’arròs la paella fent un cavalló al mig.

—Per exemple, La Tarara que has sentit 
adés —continua Doménec— pareix que és 

una cançó de 
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bressol d’origen sefar-
dita. Igual es canta 
ací que al Marroc 
que a l’Alger. És 
una tradició co-
muna. Qui la de-
gué portar a qui? 
No ho sabem. El 
que sí que sabem és 
que l’horta, com a pai-
satge cultural, ha esde-
vingut paradigma de la músi-
ca tradicional: les albades, els cants 
de batre, totes les cançons vinculades a les faenes del camp. I en 
qualsevol pasdoble valencià trobaràs referències a l’horta, tant 
en la lletra com en certs recursos melòdics que remeten a eixa 
música popular. A més, que de per si ja tenen la seua persona-
litat pròpia: el pasdoble valencià s’interpreta amb més pausa, 
recreant-se, presumint-ne.

La conversa dona per a més, però no la transcriuré tota: em 
queda la idea general del protagonisme d’estes terres en l’ideari 
comú de valenciania i el propòsit personal de sentir la música 
tradicional de manera més activa.

La paella, espectacular. De categoria internacional, com di-
uen per ací. No conte més per no fer més enveja. Pepe explica 
que a sa casa este arròs s’ha fet de tota la vida per al divendres 
sant, però, enguany, per sort per a mi, s’hagué de retardar fins 
a hui. La sobretaula, en família, s’allarga. Doménec trau l’acor-
dió i ens perdem en la dolçor de la música, la mistela i la coca 
d’anous i panses del forn de Sant Josep.

A mitjan vesprada arriba una família amiga. Ad ell el reco-
nec: Roberto, guitarra de Ramonets, un grup que fa versions de 
Ramones per a un públic familiar jove. No és l’únic grup que té 
vinculació amb el poble: segons que m’expliquen, la vida cul-
tural de Bonrepòs i Mirambell i la seua afició a la música ha fet 
que d’ací isquen una caterva de grups: em parlen de Riu Sec, 
un grup de folk que en el nom feien referència al barranc del 
Carraixet –que Jaume I anomenà en el Llibre dels Fets com al 
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«Riu Sec entre Foios i València». També Fil d’Aram i No-Frost, 
d’estil pop rock. Hi ha el Cor de Bonrepòs i Mirambell, i també 
el cor Els menuts, amb xiquets i xiquetes entre sis i dotze anys. 
La Brama, que és una colla ben nombrosa de dolçainers i taba-
leters. I com no pot ser d’una altra manera, una orquestra de 
pols i pua: La Tornada, formada per hòmens i dones amb una 
mitjana de setanta anys, hereua d’una rondalla més antiga. Per 
descomptat, la banda de la Societat Musical, i també una banda 
juvenil... Què deu tindre este poble amb la música, que en fan a 
totes les edats i de tots els estils?

Parlant de música, pel carrer se sent cantar, i les xiquetes ens 
obliguen a deixar les cadires i eixir. Una gentada desfila cap al 
barranc, on ja es veu com s’envola algun catxirulo.

Per unes escaletes que hi ha vora el pont descendim al llit del 
Carraixet, on grans i menuts juguen a la corda i ballen en rogle.

Estos tres dies de Pasqua són tres dies de jugar
Xics i xiques que no juguen venen a dotorejar

Em quede al costat de Miquel, Pilarín i Maria, que roden la 
huitantena, escoltant com es vivien en altres temps estos dies 
de festa:

—Jo ho aprenguí de mon pare, perquè normalment te’l feia 
ton pare, o ton iaio, amb canyetes del barranc i paper —recorda 
Miquel, parlant dels catxirulos—. El paper, no et penses que n’hi 
havia molt, apegàvem unes quantes fulles de diari o de paper 
d’estrassa amb cola de fuster, i si no en tenies, farina i aigua. 
Si hi havia sort i aconseguies un cartell de bous d’aquells tan 
grans, o del cine, això era espectacular. Les mares mos donaven 
draps o un llençol vell, i esgarràvem tires i les lligàvem al cordell 
fent llaços per a la cua.

—Això d’empinar el catxirulo era cosa dels més menuts. Jo 
m’enrecorde més de quan érem més fadrinetes —riu Pilarín.

—Uns dies abans d’arribar la Pasqua Florida, que déiem, ja 
estàvem tota la jovenalla mirant de fer colla —intervé Maria— i 
buscant pasqüers i pasqüeres per a emparellar-se. Passejàvem 
pels pobles d’ací propet, a deixar-se vore. Era molt bonico. I 
molt innocent.
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—Els dies de Pasqua estrenàvem bata, una bateta fresque-
ta. I espardenyes. Quedàvem a mitjan vesprada tota la colleta 
i baixàvem al barranc. Botàvem a la corda, jugàvem al rogle i 
cantàvem. La Tarara, el Minyé, t’enrecordes?

Minyé, minyé, minyé, trulé, trulé, trulero
Minyé, minyé, minyé, trulé, trulé, trulà.
Un, dos, tres
Charlot, Charlot, Charlot, l’home de la risa
Charlot, Charlot, Charlot, l’home del bigot
Un, dos, tres

—I després, a berenar. Portàvem en una cistelleta la mona, 
llonganissa de pasqua, una mesureta de sal per a l’ou. La ciste-
lla anava tapadeta amb un tovalló d’eixos de quadrets. Els xics 
portaven cada u un saquet de berena.

—Unes mones caseres més bones... Jo em pastava les meues 
en casa i ma mare le portava a coure al forn.

Maria recorda que li solia donar una forma artística, i n’hi 
havia formes tradicionals: una gallina amb l’ou al ventre, un 
fardatxo amb l’ou a la boca, una cistella amb l’ou dins.

—Però si no tens molta gràcia, paciència o temps, la més 
senzilla és la serp —m’explica.

La mona de Pasqua és una 
coca adornada amb un ou bollit, 
normalment pintat, i amb anisets de 
colors per damunt. Pareix que era 
costum dels arrendataris moriscos 
valencians fer-ne com a obsequi als 
amos de la terra (en àrab mona o 
munna voldria dir ‘de part meua’). La 
recepta és senzilla: es pasta farina 
de blat amb aigua, sucre i rovell 
d’ou batut, i s’afig rent suficient 
per a fer que pugen en coure’s 
al forn. La clara de l’ou s’aprofita 
per a untar-les per damunt.
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—I si no, és qüestió de fer aixina, rodant, com una ensaï-
mada, i plantar-li l’ou just al mig. Que no siga excusa. Sempre 
estarà més bona, si és de casa.

—Ai, ara vas al supermercat i trobes ous de colors, i molta 
gent va i els compra, quan tintar-los és lo més fàcil del món: si 
el bulls en companyia de corfes de ceba t’ix roig; en fulles d’en-
cisam, verd; i en safrà, de color groc.

Nyas, coca! Que diguen del producte natural i ecològic!
—Ui, antigament tot era ecològic, fill.
—I quan anaves a menjar-te l’ou, féiem aixina —Pilarín es 

toca un muscle, després l’altre i fa 
com si em pegara un colp al front, 
mentre recita—: «Ací em pica, ací 
em cou, i ací et trenque l’ou».

—Sempre miràvem d’escla-
far-li’l a qui més gràcia et feia, a 
qui et feia tilín —riu Maria, i els 
ulls li brillen recordant qui sap 
qui—. Després del berenar tor-
naven els jocs: pilarets, conillets 
a amagar, els quatre cantons. 
En fer-se poqueta nit, els xicons 
mos acompanyaven a casa. 
Tornàvem cantant i botant, de 
braceo. Era molt divertit.

Molt divertit ha sigut també 
per a mi: música, alegria i jocs; 
bon menjar, bones històries i bona gent. Busque Doménec i fa-
mília i m’acomiade de tots, agraint-los l’experiència. Enfile el 
camí vora el barranc, passe el camp de futbol i el trinquet; en-
front, els horts de Carpesa s’encenen amb la darrera llum del 
sol ponent.

Este mateix sol, que ara tan roig comença a amagar-se, quan-
tes celebracions semblants a esta deu haver presenciat al llarg 
de la història! La festa de l’equinocci de la primavera d’estiu, 
quan el dia comença a allargar i suposa el renaiximent de l’any. 
La celebració de la primavera com a fertilitat, representada en 
tota la Mediterrània per la deessa mesopotàmica de l’amor i la 
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sexualitat, la Ishtar babilònica, l’Astarté fenícia, transmutada en 
l’anglés Eastern o l’alemany Ostern. El Nouruz persa i de tants 
països de tradició zoroastriana, que festegen la nova primavera 
berenant vora riu amb balls i música i els jocs de la xicalla. L’ou 
com a símbol d’eixa fertilitat i eixe renàixer, present en totes les 
cultures des de temps immemorials com a metàfora de la fèrtil 
primavera.

Sentint-me infinitament menut i humil davant d’esta gran 
càrrega cultural, i alhora orgullós de poder ser encara testimo-
ni d’una tradició que afona les arrels en la foscor dels mil·len-
nis, arribe a la carretera. Al meu costat s’alça el mur de l’antic 
Parque Automovilístico militar. Després d’anys de pleit, final-
ment els fills i nets dels qui van ser desallotjats de les seues 
terres i cases, recuperaren davant del Ministerio de Defensa la 
propietat, ara pendent del nou pla urbanístic del poble. Tot un 
símbol i una lliçó per part dels bonreposins i mirambellans, que 
lluiten per mantindre viu allò que ens fa millors, però també per 
revertir allò que ens ha fet pitjors.

Mentre vorege la tàpia que envoltava les casernes, ara asso-
lades, no puc evitar un pensament romàntic: que per eixa terra 
que ha patit el ciment, els camions militars i les botes dels sol-
dats, torne a passar l’aixada, l’aigua del reg i les espardenyes; 
que allà on sonava la corneta, estrident, i cridaven les ordes els 
oficials, retorne la remor de la séquia i el cant de les pasqüeres i 
els pasqüers saludant amb alegria la primavera d’estiu.
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MAIG
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En l’art i treball de la terra —aquell en el qual la terra és el 
material i l’agricultor és l’artesà o artista—, els valencians 

de l’Horta han arribat a aqueixa pura perfecció.
Joan Francesc Mira. Sobre l’Horta i l’art

Sempre que passe per ací hi ha un tap al carril bici. Els ur-
banites com jo, siguen menuts o grans, no estan aveats a trobar 
una reunió així d’espècies salvatges, i es paren a aguaitar els 
ànecs, les tortugues i les rates d’aigua just sobre el pont dels 
Carros, per on el camí de les Vinyes travessa el barranc al terme 
d’Alboraia. Una vegada passe l’embossament, el carril gira per 
la vora esquerra del barranc remuntant la séquia del Gaiato, 
i en acabant torna a pegar la volta, ara cap a la dreta, entre 
les alqueries de Moton i de Vida per a recórrer tot recte la Via 
Xurra. De seguida, passant el braç de les Basses junt a Ca Panera 
(sense apreciar-ho perquè l’horta no entén gens de divisions 
administratives) entrem al terme d’Almàssera, en la partida del 
Barranc.

El matí ha eixit lluïdor, i compartisc camí amb uns quants 
passejants, ciclistes i corredors. Passe el braç de la Plaça, Cal 
Lloquero, xufes, carxofes, Ca Olmos, més xufes, Cal Pateno, 
un camp pla d’entauladora, carxofes i torna-li xufes, Cal Lelo, 
la Caseta de Rellam, a mà esquerra Cal Curro, xufes i xufes a 
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mansalva i, entre Ca Mano i Ca Tomàs el Rei arribem al creuer 
amb el camí de la Mar, on hi ha la bàscula i uns banquets a l’om-
bra d’uns pins on parar a descansar.

Al meu costat hi ha una parella de llauradors, un de més jove 
i un altre de més vell, i aprofite per a raonar amb ells.

—Bon dia. És que estic sentint-vos parlar de birbar i no sé 
això què és —reconec, perquè admetre la ignorància pròpia és 
obrir la porta al coneixement.

Pepe, el més jove, m’explica que és una de les faenes del 
camp, que consistix a arrancar la brossa. Depenent del tipus de 
sembrat, es fa a mà, amb una aixadeta o amb una birbadora. 
Miquel, l’home major, recorda fer-ho amb l’haca i la birbadora, 
una ferramenta que porta dos posts de fusta amb claus i que es 
passa entre els cavallons.

No puc evitar mostrar-los la meua admiració per la quantitat 
de camps que veig sembrats de xufa.
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—Ací, en passar falles ja està tot plantat de xufa. Alboraia 
pren la fama, però Almàssera no se’n queda arrere; ací és la 
verdadera protagonista i domina el paisatge.

Segons que m’explica Miquel, açò no és de sempre. 
Antigament no era un cultiu prioritari, se’n feia, però com a 
part de la rotació dels conreus. Actualment pot ser que siga dels 
pocs productes que donen rendibilitat al llaurador. Pepe calcula 
en unes cinc-centes famílies les que viuen de la xufa.

—A banda d’Almàssera i Alboraia, Meliana, Foios, Albalat, 
Bonrepòs i Mirambell, Carpesa… tot açò voràs com de seguida 
estarà tot verd. I depenent de com vaja la cosa, hi ha qui ja la 
cull en octubre, però la cosa normal és de novembre a març.

Reconec que el procés de producció de la xufa, com tantes 
altres coses referides a l’agricultura, m’és absolutament desco-
negut. Aprofite per a seguir una vegada més el consell senzill 
d’aprenentatge que ma iaia em va transmetre i no massa gent és 
capaç de seguir: preguntar a qui sap i escoltar de manera humil. 
Miquel es complau de compartir els seus amplis coneixements 
sobre el tema.

—La primera cosa que has de tindre és la saó adequada (el 
grau d’humitat de la terra). Llaures la terra, perquè a la xufa 
li agrada la terra solta, i ben femada. I ja la sembres, que ella 
mateixa és la llavor. Passes l’aladre, s’obri el solc, i deixes caure 
la llavoreta. Has de deixar un pam entre llavor i llavor, i s’ha de 
quedar a uns quatre dits de profunditat. I ahí es queda, huit o 
nou mesos baix terra, produint. I has de regar a sovint, perquè 
la xufera beu molta aigua durant l’estiu.

La planta creix, primer menudeta, unes quantes fulletes ver-
des aguaitant la claror. Dia a dia el verd es va apoderant del 
marró de la terra, i en ple estiu les mates cobrixen la terra sen-
cera, denses fileres d’un color intens, pentinades a ponent per 
la brisa marina.

—A partir d’octubre deixes que es seque —continua Pepe—. 
En l’hivern voràs que tota la verdor dels camps s’ha apagat a poc 
a poc i es fa tota l’horta de color groc palla. Després, per a poder 
collir, tota eixa palla la fem cendra.

—Antigament no es cremava —recorda Miquel—. Eixa palla 
s’aprofitava tota. La feies a garbes, i au, per als animals. Això 
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no ho heu conegut: ací en l’horta es criaven molts animals. Tots 
teníem en casa un porc o dos, o un bou, i haques. I havíem d’aja-
çar (ajaçar és fer el jaç, preparar el llit on jauen els animals) tots 
els dies. I per a fer que els animals estigueren bé, eixuts, havies 
de tirar arena. Anàvem a la platja, quan donaven permís. I al 
cap de mig any, o un any, segons fora l’animal, treies eixa arena 
i la tiraves al camp. I eixa arena era or, perquè anava tota fema-
da. La mesclaves en la terra i això era manteca.

Efectivament, la qualitat d’estes terres i el motiu de ser tan 
productives, sobretot tan adequades per al conreu de la xufa, és 
eixa característica de ser arenosa, enriquida al llarg dels segles 
per successives generacions de llauradors. Eixa textura aporta a 
la xufa la calentor que necessita, que no li la donaria una terra 
més grossa o més argilosa. A més, en ser més fina, és més sen-
zilla de garbellar.

—La xufa és un producte molt menudiu, i necessita una terra 
també molt menudiua.

La qualitat d’esta terra, sumada al clima particular de tempe-
ratures estiuenques mediterrànies, amb una humitat alta i cons-
tant, fa d’esta zona el paradís de la xufa. La producció és molt 
gran, tot i ser un cultiu localitzat en uns pocs pobles, gràcies a 
la sapiència i bon fer dels llauradors.

—Podem collir-ne al voltant de huit mil o nou mil tones a 
l’any. Per a quatre pobles que som, com aquell que diu, la quan-
titat no és minsa.

Després de pegar-li foc a la palla entren les màquines a collir. 
Són màquines fabricades ací, i exclusivament per a collir xufa.

—Internacionalment som un mercat molt xicotet, i als fabri-
cants de maquinària agrícola no els ix a compte. Aixina que les 
fem mosatros.

Qualsevol pensaria que es tracta d’atifells precaris i artesa-
nals. Res més lluny de la realitat: es tracta de ginys ben disse-
nyats, fabricats amb precisió i resistents, que duen a terme de 
manera més que correcta la faena per a la qual estan pensades: 
la collidora va tallant el cavalló i s’engul uns huit o deu centí-
metres de terra (on estan les xufes) i la porta a un rotovàtor que 
desfà el terrossos; d’ahí passa a uns bombos que la garbellen; 
la terra torna a caure al camp, i la xufa, per mitjà d’una cinta 
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La xufa es cultiva des de temps immemorials al món àrab, 
en particular a la regió de Chouf, al Sudan. També s’han 
trobat gerres plenes de xufes en tombes de faraons egipcis. 
Tradicionalment s’ha considerat la invasió musulmana com a 
data d’introducció del conreu de la xufa a terres valencianes, 
encara que hui en dia els historiadors defenen la probable 
domesticació del tubèrcul en períodes anteriors.
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transportadora, puja fins al remolc del tractor que acompanya 
la màquina.

—Això sí que ha canviat! Quan jo tenia la vostra edat —in-
tervé Miquel, i Pepe em mira i somriu, i és que devem tindre 
quinze o vint anys de diferència, però clar, a ulls de l’home i des 
de la seua huitantena llarga devem de paréixer de la mateixa 
quinta—, de màquines, no n’hi havia ninguna: a cabassades i 
endoblegant el llom! —exclama—. Collíem a mà, i anàvem a la 
torna, perquè si havies de pagar jornals no t’eixia a compte. I la 
garbellàvem també a mà, i la llavàvem en la séquia.

Hui en dia la xufa se porta al llavador, i en el procés de llavat 
s’eliminen les pedres que puguen haver-hi i es deixa el tubèrcul 
completament net i preparat per al secatge. El procés dura tres 
mesos, durant els quals la xufa es deixa a la cambra per a fer 
que, amb ventilació natural i regulada, i removent-la tots els 
dies dos o tres voltes, es vaja deshidratant i adquirint sabor. 
Es tracta d’un procés natural, enzimàtic, pel qual la fècula es 
transforma en sucres i adquirix unes característiques organolèp-
tiques extraordinàries.

La competència de la xufa és forta. Fa pocs anys, la NASA 
americana la va decretar com a superfood, i la demanda es va 
disparar.

—Clar, si tens un prescriptor com la NASA… de tot el món 
en volien: Austràlia, el Japó, els Estats Units… Al remat, com 
sempre: per a satisfer la demanda, moltes empreses es posaren 
a cultivar-ne o comprar-ne fora d’ací, on paguen sous de misè-
ria. Més del 90% de la xufa que hi ha al mercat mundial és de 
l’Àfrica. Però, clar, els productors africans la fan suc en collir-la, 
i la qualitat no és la mateixa ni de bon tros.

El procés de secat que es fa a l’Horta Nord és únic al món, 
i eixa curació de tres mesos és la que transforma la xufa en 
una bombeta de sabor i marca la diferència quant al rendiment 
en greix: segons investigacions del Departament de Producció 
Vegetal de la Universitat Politècnica de València, el percentatge 
de greix de les xufes foranes és un 15% inferior al de les d’ací.

—La terra arenosa, l’oratge humit i el secat de tres mesos: 
eixa és la nostra fórmula secreta per a aconseguir una quali-
tat tan alta—resumix Pepe amb orgull.
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Nutrició i salut

Diversos autors perses i àrabs anomenen les 
virtuts digestives, diürètiques i desinfectants 
d’una preparació medicinal obtinguda a 
partir de la xufa. En terres valencianes, la 
primera referència escrita que coneixem de 
l’ús medicinal de la xufa és la recomanació 
en 1307 al rei Jaume II, de part del metge 
valencià Arnau de Vilanova, de menjar 
trenta o quaranta xufes diàries en dejú.

Les xufes (i en conseqüència l’orxata) 
tenen propietats cardiosaludables degut al 
contingut baix en sodi i una composició de 
greixos molt semblant a la de l’oli d’oliva. 
L’àcid oleic abaixa el colesterol general i els 
triglicèrids, i apuja el colesterol bo. Pel que fa 
a la composició mineral, a més de ferro, zinc i 
magnesi, és destacable la presència d’arginina, 
un aminoàcid essencial que té dos propietats 
fonamentals: facilita la motilitat intestinal i 
actua sobre les nostres defenses, estimulant la 
fabricació d’immunoglobulines i substàncies 
antiinfeccioses. A més, pel contingut en midó, 
la xufa facilita la digestió i és antidiarreica.
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El Museu de l’Horta –subseu del Museu d’Etnologia– ocupa l’antic 
escorxador d’Almàssera, una edificació del segle XIX rehabilitada per a 
oferir una exposició permanent que mostra retalls del que va ser la vida 
de l’horta fins no fa molts anys.
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Miquel em recomana la visita al Museu de l’Horta, just ací al 
costadet, a l’entrada del poble, per si vull conéixer més detalls 
del passat. 

La mostra està dividida en tres àrees: el camp, la cuina i la 
vida quotidiana. Per mitjà de distintes ferramentes vinculades a 
les faenes agrícoles i artesanes, objectes diversos del que era la 
vida dels nostres avis, i la reproducció d’una típica cuina valencia-
na, tot combinat amb algunes fotografies d’època, han conformat 
una visita que fa evocar amb tendror un passat no molt llunyà, 
però profundament distint del present dominat per les modernes 
tecnologies.

Mari Carmen, responsable del museu, m’acompanya en la vi-
sita i respon, amable, a les meues preguntes. Transmet passió i 
un coneixement extens, explicant les peculiaritats d’este o aquell 
objecte, la majoria donacions dels mateixos habitants del poble.

En la part dedicada al camp, entre altres eines descobrisc els 
garbells de mà i la birbadora, dels que adés m’ha parlat Miquel. 
Com una prolongació del llaurador, en elles pots entreveure 
quantes hores de faena han compartit, quants jornals han ajudat 
a guanyar, quantes vides han fet possible criar. Ara, a la vellea, 
fruïxen d’un descans ben merescut, i ens mostren des de la vitri-
na les cicatrius del temps, testimoni orgullós de vides passades.

—’Cultura’ prové de la paraula ‘cultiu’ —reflexiona Mari 
Carmen. A banda de la formació en museologia, té tres filologies 
i parla cinc idiomes, de manera que s’assegura que qualsevol visi-
tant, vinga d’on vinga, quede ben assabentat del passat de l’horta 
i la seua riquesa cultural.   

En el terreny adjacent hi ha un hortet on trobem una mostra 
de cultius ecològics i una bona col·lecció d’herbes de tota classe. 
Mentre passegem entre els arbres i fugen del nostre pas les ga-
llines, Mari Carmen em transmet la passió que té per fer créixer 
el museu i la seua labor divulgativa.

—Faig tallers per als escolars —explica—. Hi ha un de tisanes, 
per exemple, on explique les distintes varietats d’herbes medici-
nals, les propietats que tenen, i mos fem una infusió, cadascú la 
que més li agrade o li faça goig tastar. En faig un altre d’herbes 
aromàtiques, en el qual confeccionen un saquet per a guardar a 
l’armari amb la roba, i que fa d’insecticida contra l’arna.
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Les noves generacions són les depositàries últimes d’este ric 
patrimoni, i la faena del museu és transmetre’ls la importància 
de tindre’l ben present, de conéixer qui són i estar ben pagats 
de la cultura que han heretat, perquè mantinguen l’autenticitat 
davant de la globalització que tot ho arrasa. Mari Carmen en té 
consciència i s’encarrega cada dia d’eixa faena tan lloable.

Com que ja s’acosta l’hora de dinar, li demane una recoma-
nació i ella ho té ben clar: el restaurant La Lluna de Valencia, 
tocant a les tendetes del Famós. Dos o tres minuts en bicicleta, 
deu o dotze caminant. Trie millor fer el camí a peu i anar di-
gerint tot el que he aprés. Pel carril que va seguint el braç de la 
Cadena, enfile altra volta el camí de la Mar. Una vegada travesse 
la Via Xurra on adés he conegut a Pepe i Miquel al costat de la 
bàscula, passe per la porta de l’Alqueria de Polo a la entrada de 
Corda, enfront de l’ecoparc i Ca Marí. Els camps de xufes tenen 
ara una nova lectura: el coneixement t’obri l’enteniment i et 
fa capaç de llegir entre línies detalls que a l’ignorant li queden 
ocults. Cal Borriquillo i Cal Petit queden a mà dreta, passe Ca 
Pedro el Guarda, el camí d’entrada de Ceba i, per fi, entre els 



Maig · Almàssera 85

magatzems de Cal Clavero i Cal Famós, el restaurant. En en-
trar, una olivera imponent em dona la benvinguda en oferir-me 
una ombra que a estes hores del migdia s’agraïx de bona gana. 
Enfront, un grandíssim trompellot de pedra recorda igualment 
l’etimologia del topònim del poble: Almàssera prové de l’àrab 
al-màssara, ‘el molí’.   

Dins del restaurant s’està de categoria, i està en preciositat al 
nivell de l’horta que el rodeja. M’he fet un entrant de tomata i 
ventresca en pastís d’albergina, i de plat principal una paella de 
verdura que estava, amb perdó de la taula, per a caure de cul. 
Mira que jo des de menut he fugit de l’amargor de la carxofa, i 
estes estaven tan tendres i bones que m’ha sabut mal que no n’hi 
haguera encara alguna més.

Per a rematar el dinar com toca he tastat un licor d’orxata 
que fabriquen ells mateix, i la llàstima és que vaig amb la bici-
cleta i no puc emportar-me’n un parell de botelles o tres per a 
regalar. Miraré de comprar-ne per internet, o millor, me’n vinc 
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un altre dia a comprar-ne i em pegue un altre homenatge. A 
banda del licor d’orxata, he vist que també en tenen d’arròs, i 
una confitura de xufes que també hauré d’encarregar.

Satisfet com poques vegades, me’n torne cap al Museu, on 
tinc la bicicleta, passejant entre els camps. Me n’entre cap a 
Ca Ceba i per la Caseta de Pota agafe un caminet cap al poble. 
Ma que està bonica la partida de la Mar, amb les muntanyes 
de la serra Calderona al fons, els camps sem-
brats, l’aigua corrent. Seguint el marge dels 
sequiols, remuntant el curs de l’aigua, isc a 
la Via Xurra i en quatre camallades estic de 
nou pujant a la bici.

En passar la via del metro he vist una casa cantonera mag-
nífica amb un mirador que podria haver sigut afegit amb poste-
rioritat a la construcció. En este primer tram del carrer Colon 
hi ha altres cases destacables: la veïna, també de rajola cara 
vista, típica també de família llauradora, o les dels números 7 
i 11, igualment d’estil modernista, però més relacionades amb 
el gust burgés. La d’enfront, en el número 10, a més adorna les 
brancalades de la porta amb uns bonics taulells de motius art 
déco. Just pel carrer que s’obri en el cantó d’esta casa he divisat 
els dos campanars de l’església parroquial, de manera que me 

La carxofa valenciana ha guanyat molta fama al 
mercat espanyol gràcies a la gran qualitat que té. 
La carxofera és una hortalissa d’inflorescència, 
com ara la col. Això vol dir que la part que ens 
mengem és la flor. És una verdura complicada de 
cultivar, ja que necessita d’hiverns no molt freds. 
La millor època per a consumir-la és de novembre 
a març, encara que n’hi ha de primerenca des de 
setembre, i de tardana fins a maig. Des del punt 
de vista nutricional, la carxofa constituïx una aportació 
excepcional de fibra, que contribuïx al correcte funcionament 
intestinal, a més de reduir els nivells de colesterol en sang.
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n’entre buscant el centre de la localitat. L’imponent edifici de 
l’Ajuntament, de 1927, ens dona pas a la plaça Major.

L’ajuntament està obert, de manera que entre per a satisfer 
la curiositat. Té un pati interior, on hi ha un banquet graciós i 
una font coberts de trencadís. Segons que s’exposa en un panell 
ceràmic, l’edifici és del 27 però va ser rehabilitat en 1986. La 
plaça principal del poble acull també altres servicis municipals, 
com el Centre Cultural i, més tocant a l’església, la Biblioteca. Es 
tracta d’una plaça molt ampla, amb una bonica font adornada 
de figures de xiquetes i xiquets jugant. Em pareix magnífic el fet 
d’instal·lar-les ací, constituïx tota una declaració d’intencions. 
L’animació és constant, i diversos establiments veuen com les 

seues terrassetes s’omplin de veïns i visitants, que allarguen la 
sobretaula fruint de la companyia i el bon oratge primaveral. 
La Mare, la Plaça, Bardulaque, el Casino... queden anotats per 
a futures visites.

Crida l’atenció sobre totes les altres cases, ací a la mateixa 
plaça, la famosa Casa Llopis, una casa modernista construïda 
cap a 1930 en dos altures, amb tota la frontera decorada de ce-
ràmica. Segons que llig, el disseny el feu José Llopis, un pintor i 
ceramista d’ací, i el va instal·lar ell mateix amb l’ajuda dels seus 
germans Paco, Enrique i Jesús.



88 Les 1000 Primaveres del Carraixet

La casa de José deu ser la de la dreta, atés que té damunt de 
la porta l’anagrama J. Ll., i la de l’esquerra devia ser del seu ger-
mà Francisco, F. Ll. Sobre la porta del mig, més estreta i que de 
segur amaga una escaleta que du a la planta superior, trobem 
un escut amb dos L, que fa referència a la família Llopis.

Llig en moltes referències que la ceràmica amb la qual està 
adornada prové de la fàbrica Nolla, però no és de veres: desco-
nec si en l’interior hi ha paviment o decoració de l’antiga fàbrica 
de Meliana, però la que està a la vista és la típica ceràmica que 
atribuïm a Manises o Paterna, trencada a trossos per a aconse-
guir les il·lustracions per mitjà de la tècnica del trencadís. La 
disposició simètrica del disseny i la profusió del color blanc li 
donen molta llum i presència. 



Maig · Almàssera 89

M’he arrimat a vore l’església, atret per eixe doble campa-
nar que se n’ix del que és l’estil comú de la comarca. Mentre 
dotorege la frontera m’ha eixit al pas un xic jove, Jesús, que 
amablement m’ha indicat diverses dades interessants. Segons 
que m’explica, l’església del Santíssim Sagrament va començar 
a construir-se en 1792 i no es va acabar fins a 1875, encara que 
hauria de passar un altre segle per a poder rematar el segon 
campanar.

Sap que hi havia una església més antiga, d’estil gòtic, que 
ocupava el solar on ara està la casa consistorial, i un casalot se-
nyorial conegut com el Castell, on ara és el Centre Cultural, del 
qual queda la memòria i algun testimoni fotogràfic de mitjan 
segle passat.

El trencadís és un mètode de reves-
timent en què s’utilitzen xicotetes 
tessel·les irregulars de ceràmica a 
manera de trencacaps que permeten 
cobrir superfícies de formes variades, 
sobretot corbes. Esta tècnica s’utilitzà 
profusament durant el Modernisme, 
sobretot a Catalunya i València. Per 
causa de la seua senzillesa i accessi-
bilitat la va prendre l’arquitectura po-
pular, i és comú trobar trencadís a les 
fronteres de cases senzilles de poble 
o alqueries de l’horta.
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Al costadet de l’església ix el carrer de Vicent Lladró, per 
on Jesús m’acompanya per a ensenyar-me una altra casa en la 
placeta de Giner. Davant del casalot de la família que dona nom 
a la plaça s’alça un edifici admirable. Amb tota la frontera ali-
catada de taulell bisellat de color verd fosc, mostra amb gràcia 
tota mena d’elements d’estil modernista i eclèctic, com ara la 
porta tallada o la forja de finestres i balconades. Però, sobretot, 
el que fa a esta casa destacar per damunt de les altres de la 
seua època, és la escultura que corona el conjunt, record del 
republicanisme del moment de la seua construcció, i l’ampit de 
la cornisa amb el rètol «ultramarinos».

Més avant, quan la placeta s’estretix per a convertir-se en el 
carrer del Regne de València, trobe altres cases admirables, com 
ara la del número 1, que oferix solucions decoratives molt des-
tacables en la frontera de rajola cara vista, en especial els arcs 
escarsers allindanats sobre les obertures de les plantes baixa 
i primera, i les motlures horitzontals entre altures, que es fan 
curvilínies en formar el voladís dels balcons, adornats amb unes 
boniques baranes de ferro forjat.

Al número 9 del mateix carrer trobem una altra casa sem-
blant, i més avant, rodejat d’un ampli jardí, una altra joia de 
l’arquitectura modernista d’Almàssera, un xalet dividit actual-
ment en dos vivendes. Les obertures exposen llindes ornamen-
tals amb motius vegetals, i una balconada en la primera planta 
amb una barana de forja. Sobre el ràfel s’alça un ampit amb 
decoració diversa i un rosetó central. Un pastisset arquitectònic.

Jesús em recomana visitar el Parc de les Ones abans d’anar-
me’n, i com coneix bé el seu poble aprofite per a demanar-li per 
establiments on comprar alguna cosa típica per a berenar.

—Home, si vols més pastissets, el forn dels Germans Aparisi, 
al carrer de Sant Vicent. Ells t’aconsellaran. I també puc par-
lar-te meravelles de l’orxata de Subies, tot un clàssic.

M’acomiade agraït i seguisc les seues indicacions per a ar-
ribar al Parc de les Ones. El jardí oferix bona ombra gràcies a 
la frondositat dels arbres. Les formes ondulants recobertes de 
trencadís, de les que pren el nom, conviden a assentar-se i fruir 
dels dolls de la font i el parrup festejador dels coloms. He passat 
una bona estona llegint a gust un llibre que m’acompanya des 
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de fa uns dies, un recull de poesia d’autors andalusins, i al cap 
d’unes pàgines ha tornat a saludar-me la màgia, oferint-me un 
poema d’Ibn Khafaja:

«El jardí era
un rostre d’una albor
resplendent,
l’ombria, una
cabellera negra,
i l’aigua del rierol,
una boca de belles dents.
Va ser allí on la coloma
ens va alegrar la vesprada
al deixar-nos sentir
el seu parrup dolç.»

Davant d’este missatge del destí que tanca el cercle de mane-
ra tan adient, no em queda altra cosa a fer que guardar el llibre 
i mirar d’arribar a l’orxateria per a tastar eixa meravella de la 
qual parlava adés l’amic Jesús.
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Orxata és, segons el diccionari, una «beguda refrescant de 
color blanc, elaborada amb xufes, ametles o altres fruits anà-
legs, pelats i xafats, aigua i sucre». Per tant, es pot fer orxata 
d’altres productes: de fet, a banda de l’orgeat de civada occi-
tana, a Itàlia trobem l’orzata d’ametla, en Tunísia i Líbia fan 
diverses classes de rozata (d’ametles, de pistatxo, de fruita com 
el mango), i el mateix nom de rožata porta una espècie de flam 
amb aigua de roses típic de Croàcia que trobem per totes les 
terres tocant el mar Adriàtic. Ben clar, la nostra orxata hauria 
de portar sempre el cognom de xufa.

La Orxateria Subies fabrica la seua pròpia orxata. Ja en són 
tres les generacions que han estat al davant de l’obrador i l’or-
xateria. Per tota la comarca s’estén la seua bona fama, tant que 
hagueren d’obrir un altre establiment a Massamagrell i una ten-
da al Cap i Casal, just enfront de les Corts.

Orxata i fartons, veritat? Això em pensava jo, però la carta 
que tenen és tan extensa en producte i varietats que em costa 
molt decidir-me: per a beure està l’orxata artesana, sense sucre 
afegit, la varietat light amb la mitat de sucre, l’orxata ecològica 
certificada, l’endolcida amb mel o sucre de canya, i les mescles 
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amb café, xocolate o combinats amb begudes alcohòliques com 
ara el gintònic de xufa; hi ha gelat artesà, de tots els sabors, i 
tota classe de coques i bescuits, tortades de mil maneres, dolços 
de carabassa, de poma… La veritat, em trobe desbordat per 
tanta creativitat i demane ajuda a un jove cambrer.

—Hola, soc Carles —es presenta. El xic em fa alguns sug-
geriments i em convenç de tastar una de les especialitats de la 
casa: el Tofolet (orxata mixta combinada amb gelat de crema 
de xufa, sense gluten ni lactosa, acompanyada d’una rosquilleta 
elaborada amb farina de xufa).

Entre comanda i comanda, Carles amablement atén la meua 
inquietud i m’explica el procés de fabricació de l’orxata artesana:

—Primer s’han de triar bé les xufes, i rebutjar les que esti-
guen falladetes, per no haver crescut com tocava, o alguna que 
s’ha tallat en el llavat, o en el secat, en remoure-la s’ha trencat. 
Només si selecciones el millor producte tindràs la millor quali-
tat —afirma. Adrià pot ser siga jove, però algunes coses les té 
ben clares—. Les xufes s’han de rehidratar per a poder espré-
mer-les. Es maceren, es tenen en aigua a remulla entre huit 
i dotze hores, i se’ls fa un tractament antibacterià. Una volta 
estan ben netes, redonetes i unflades, es piquen i eixa pasta es 
premsa. El líquid que cau ja és l’orxata, però concentrada. Ara 
cal afegir-li aigua.

La quantitat d’aigua depén del resultat que s’estiga buscant, 
però sol afegir-se’n entre quatre i cinc litres per cada quilo de 
xufa. I eixa pasta es bat contínuament per a obtindre el produc-
te final.

Natural i artesà, es tracta d’un procés en aparença senzill que 
extrau totes les propietats a la xufa per a diluir-les en aigua, 
transformant-la en una beguda nutritiva i saludable.

—Després ja li poses més o menys sucre, al gust del consumi-
dor. De per si, l’orxata ja és dolça i ací en tens sense sucre afegit, 
però hi ha qui és més llépol i li agrada amb sucre, normalment 
li’n posem orgànic de canya. 

Adrià parla mentre seguix atent a les taules i al taulell. Tot 
un professional que coneix el producte i es nota que fruïx amb 
el tracte amb els clients.



Maig · Almàssera 95

Els primers vestigis de producció de la llet de xufes en València 
són del segle viii, quan els àrabs haurien introduït el cultiu 
del tubèrcul. El nom d’orxata derivat del llatí hordeāta (d’ordi 
o civada), pot haver-nos arribat a través del mossàrab o 
introduït a partir de la conquista per la immigració provinent 
d’Occitània, on es consumix l’orgeat de civada.
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L’orxata de xufa no deu considerar-se 
només com a refresc o llepolia, perquè es 
tracta d’un aliment amb unes propietats 
nutricionals molt saludables: és una 
llet vegetal ideal per a substituir la llet 
de procedència animal, ja que té tots 
els seus avantatges i ningun dels seus 
inconvenients.
No conté tampoc fructosa o lactosa, sucres 
que no tolera un percentatge significatiu 
de la població. Quant a la composició 
mineral, els científics destaquen que 
l’orxata conté més ferro, zinc i magnesi 
que la llet de vaca. A més, el contingut 
en olis cardiosaludables i arginina la 
convertixen en un superaliment.
Per tot açò, l’orxata és una beguda sense 
contraindicacions, apta per a totes les 
edats, i pel baix contingut en sodi i per una 
composició rica en minerals beneficiosos, 
és especialment recomanable per a 
dones embarassades.
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—En realitat soc estudiant, tinc acabat Comerç Internacional 
i ara faig el grau de Recursos Humans. Treballe ací de vesprada 
per a guanyar un jornal i perquè conec el tema: soc net d’orxa-
ters. Mon iaio Adrián Vareta tenia un obrador en Tavernes. L’he 
vist fer orxata des d’abans d’aprendre jo a parlar.

Agraït a Carles per les seues explicacions i recomanacions, 
remate el Tofolet, tota una delícia, i encarregue un litre d’orxata 
per a emportar-me’l. També uns amparitos, uns fartons artesans 
que pel que veig són prou populars entre la clientela i em fa 
molt de goig tastar-los.

Carregat amb els meus tresors em dispose ja a tornar. 
Continue per la carretera de Barcelona cap al barranc, i pare un 
moment a admirar-me de la Creu Coberta, en la rotonda que 
dona entrada al polígon d’Almàssera. De seguida arribe al pont 
del Carraixet i gire en direcció a la mar.   

Al llarg de l’any, el barranc ve pràcticament sec, excepte a par-
tir d’este pont entre Almàssera i Tavernes Blanques, on el braç 
d’Almàssera de la séquia de Rascanya aboca el sobrant vora el 
pont de l’ermita dels Desemparats, on està el cano, i li regala un 

També coneguda al Cap i Casal com 
la Creu del camí de Morvedre, es 
tracta de la creu de terme més anti-
ga del país, ja documentada en 1372.
D’estil gòtic, la creu mostra per una 
banda a Jesucrist i per l’altra a la 
Mare de Déu, mirant en direcció al 
Puig de Santa Maria. La coberta ori-
ginal era de fusta, i en el segle XV es 
va refer amb teules àrabs de color 
blau i blanc.
A mitjan segle passat la van restau-
rar, reconstruint-ne algun element. 
L’intradós de la coberta està deco-
rat amb socarrats obra de Jaume 
de Scals, que reproduïxen escuts de 
famílies nobles valencianes, escuts 
gremials i personatges religiosos.

La Creu
Coberta
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El Carraixet, el barranc que dona nom a esta mancomunitat, naix 
entre Marines i Gàtova, en la comarca del Camp de Túria, on l’ano-
menen barranc d’Olocau. Allà arreplega l’aigua del vessant sud de 
la serra Calderona quan les pluges són quantioses, i la porta a tra-
vés de 42 quilòmetres fins a la platja de la Patacona
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fil d’aigua que ja als peus del Cementeri dels Ajusticiats aprofi-
ten bé collverds, polles i garsetes. Una miqueta més avall, entre 
Almàssera i Alboraia, alguns ullals pels quals brollen les aigües 
subterrànies prenen el protagonisme i augmenten el xicotet ca-
bal, enriquint de fauna i flora este oasi de l’horta.

Entre les séquies del braç del Barranc i el bracet de l’Alqueri-
eta faig cap al pont del Trenet, on s’han de travessar a peu les 
vies anant molt a espai. Al costadet de l’alqueria de Panera trobe 
una capelleta que commemora el conegut com a «miracle dels 
peixets», un succeït de 1348 que ha marcat part de la identitat 

Capelleta del Miracle dels Peixets
La tradició conta que un morisc d’Almàs-
sera, Hassam-Ardà (del qual prendria 
el nom la partida de Massamardà), tro-
bant-se malalt i agonitzant, va demanar 
prendre la comunió. Com que en aquell 
temps depenien de la parròquia d’Albo-
raia, fou el retor d’este poble qui hagué 
d’acudir. En travessar el barranc, la força 
de l’aigua el tombà del cavall i l’arqueta 
on portava les formes consagrades li va 
caure. Al cap de poc de temps aparegue-
ren uns peixos en la platja que subjecta-
ven les hòsties a la boca, on es va alçar 
en commemoració l’ermita dels Peixets. 
Ací on va caure el retor, Almàssera va 
construir esta capelleta dels Peixets, tam-
bé coneguda com la Caseta del Miracle.
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d’este poble i també de la del del costat, Alboraia. Aprofitant 
l’ombra i els banquets, pare a tastar un dels amparitos, que des 
que els he comprat no me’ls puc llevar del cap.

La llegenda dels peixets no està lliure de polèmica, ja que 
hi ha un detall que genera topetia entre els habitants dels dos 
pobles veïns d’una banda i altra del barranc. Conxa i Pilar, que 
ixen a caminar a poqueta nit i ara es troben ací descansant a la 
fresca, en són bona mostra.

—En Alboraia diuen que el retor venia cap ací i portava tres 
hòsties consagrades. Mentre que els d’Almàssera sabem que tor-
nava, i per això només ja en duia dos —explica Conxa.

—Ai, rabosa, tu que has de saber! —respon l’altra. Pilar és 
natural d’Alboraia, però des que es va casar amb un xic d’Almàs-
sera se’n va vindre a viure ací—. N’eren tres, i estan guardades 
en l’església d’Alboraia.

—Com te senta el teu home, voràs com t’apanya a tu. N’eren 
dos! —torna a dir Conxa, divertida. Pilar em mira somrient i, 
d’amagades, em mostra tres dits de la mà.
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Així, vinga el sacsó de riure i rematant amb elles els ampa-
ritos, m’assenyalen el fet que els escuts dels dos pobles veïns 
mostren distinta quantitat de peixos: dos el d’Almàssera i tres 
el d’Alboraia. 

La conversació toca també el paisatge que tenim al davant: 
just en este punt del barranc estava el Clot de Frechina, un ullal 
on els menuts venien a banyar-se els dies més calorosos de l’es-
tiu. Ara ja no, perquè es feu un assut per a aprofitar eixa aigua. 
Em conviden a les festes d’agost, quan es celebra el Corpus per 
una butla papal que els permeté canviar-ho de data pel motiu 
del miracle: gegants i nanos, el ball de la moma, música tra-
dicional. Intercanviem telèfons i, lamentant haver fet curt de 
fartons, però content d’haver-los compartit amb dos dones tan 
flamenques, continue camí cap a la mar reflexionant sobre els 
seus cognoms: Panach i Riera. Si afegim el de Subies ja en són 
tres d’origen occità i vinculats al món de l’orxata.

Occitans i valencians
Al llarg de l’Edat Mitjana, la immi-
gració francesa fou tan nombrosa 
que s’arribà a dir que a València 
els llauradors eren tots o moriscos 
o occitans. Aplegats a estes terres 
fugint de les guerres de religió 
entre catòlics i protestants (ja el 
rei Pere, pare de Jaume I, havia 
oferit protecció als càtars pro-
vençals, i molts d’ells fugiren cap 
a la Corona d’Aragó en perdre’s 
la batalla de Muret), el segle XVII 
en vorà l’onada més nombrosa, 
arran de l’expulsió dels moriscs. 
Els estudiosos calculen en un 80% 
dels nouvinguts els procedents 
d’eixes terres. També en el segle 
XVIII en vindran en quantitat, 
atrets per la incipient indústria i la 
demanda de mà d’obra al camp.



102 Les 1000 Primaveres del Carraixet

Les obres de condicionament, en previsió de barrancades, 
cobriren amb una estructura de formigó les parets del barranc. 
Ara la natura ha cobert de nou amb vegetació diversa tot el llit, 
i els ullals els visita una diversa fauna aquàtica que aprofita l’ai-
guamoll per a fer niu a la primavera d’estiu. En arribar de nou 
al pont dels Carros esquive divertit el ja conegut rogle d’obser-
vadors d’aus i m’afanye a arribar a casa per a refredar l’orxata, 
confiat que la seua dolçor em tornarà a la memòria els bons 
moments passats hui en Almàssera.
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JUNY
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Se’n va el dolor amb la olor a mar,
les primaveres demanen vida,

l’estiu arriba. El sol ha eixit,
la radio sona. Estem vius.

Zoo. «Estiu»

De ben segur no soc el primer a comparar el tren del metro 
amb un talp. Ara bé, el de la línia 3 de Metrovalencia deu de ser 
un talp distint, ja que de cegallós no té res; s’hi veu i està ben 
espavilat, perquè corre soterrat mentre travessa el Cap i Casal, 
però, en arribar al terme d’Alboraia, ix a la superfície i marxa 
alegre cap al nord disfrutant de l’horta i la mar. M’encisa pas-
sejar per esta terra, però portar la bici en el metro em permet 
estalviar temps i arribar de bon matí al meu destí. Si no fora 
així, com m’ha passat tantes voltes, m’entretindria pel camí per 
qualsevol motiu: conversa, fotografies, contemplació. Al remat, 
arribe als llocs i he de pegar mitja volta per falta de temps. El 
trajecte, l’aprofite, a més de per a contemplar el paisatge a la 
llum de l’alba, per a informar-me una miqueta sobre la història 
del poble que és el meu destí de hui.



110 Les 1000 Primaveres del Carraixet

El nom de Foios prové, segons Coromines, del llatí tardà fove-
os (‘clots’ o ‘forats’) i, de fet, s’han trobat en el poble evidències 
dels temps dels ibers i de l’imperi romà. En arribar les tropes del 
rei Jaume I, Foios era un important rafal islàmic que formava 
part del cinturó defensiu de la capital. Arran del Repartiment, el 
senyoriu passà per diverses mans, i tornà de nou a la corona a 
finals del segle xiv. Foios fou elegit Cap i Casal de la séquia real, 
i la seua parròquia tenia jurisdicció sobre les localitats veïnes de 
Meliana, Albalat dels Sorells, Vinalesa i les Cases de Bàrcena.

Pel que fa a èpoques més recents, en el segle xix produïa 
una gran quantitat de dacsa, oli, vi i melons d’una gran qualitat 
que exportava a diverses ciutats d’Europa i Àfrica. Quant a la 
indústria, tenia tres molins i tres rajolars, a més d’una producció 
de seda destacada. Ja en el segle xx, a més de continuar amb 
una intensa producció agrària de regadiu, en 1926 s’instal·là al 
poble Yutera Española SA, una fàbrica de sacs que va suposar 
una verdadera revolució social i econòmica, i on han treballat 
milers de jóvens, sobretot dones, de la comarca.

El tren ja ix de l’estació d’Almàssera i entra a Meliana, a on la 
via gira travessant el poble per a arribar a Foios. En abaixar del 
metro amb la bicicleta, mirant cap al sud em crida l’atenció una 
casa imponent de tres altures, de rajola vista, segurament de fi-
nals del segle xix. En arrimar-me descobrisc que la del costat no 
pot competir en tamany amb la veïna, però ho fa en gràcia: té 
alicatada de taulells grocs i blaus tota la frontera. El forjat de les 
finestres de la planta baixa i el balcó, en color verd, toca l’atrevi-
ment. En este mateix carrer del Doctor Millán trobe altres cases 
boniques, encara que sempre n’hi ha alguna que desentona i 
fa desmeréixer el conjunt. Saps com quan, en una cerimònia 
social de certa formalitat, apareix una persona vestida de ma-
nera contrària al que recomanen les normes d’etiqueta? La res-
ta, discretament, eludiran fer-li vore l’error i així estalviar-li la 
vergonya, però açò no evitarà que el seu desconeixement de les 
convencions socials convertisca, sense voler, un acte solemne en 
una caricatura. Al meu parer, el cas és el mateix. Hi ha massa 
cases que paren més perdudes que la cuca en l’alfals, gallejant 
en la seua pròpia desubicació. Però bé, intentarem fer com si no 
les haguérem vistes i mirarem de disfrutar de la resta.
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Destaca, per al meu gust, la casa del número 25 del mateix 
carrer, cantonera: la frontera està emmarcada amb sanefes de 
rajola vista i taulell ceràmic, encoixinada amb pedra de dife-
rents colors per a les dos plantes. Les finestres, amb brancalades 
d’ornamentació frugal, mostren uns taulellets de motius egip-
cis, com correspon a les modes i al gust modernista. Arribant 
a la plaça, una altra casa cantonera, la del número 3, amb uns 
finestrals arran de carrer i una porta magnífica de quatre fulles, 
mostra la discreta elegància de la senzillesa, amb el desbastat 
del sòcol i falsos carreus emmarcant el conjunt. De tota mane-
ra, millor que no m’entretinga massa en els detalls dels edificis 
interessants i em remeta a informar d’on estan, així no vos prive 
de l’element sorpresa, indispensable per a fruir plenament de 
qualsevol descobriment.

Just ací davant s’obri la plaça del Poble, on destaca la pre-
sència imponent de l’església parroquial. D’estil barroc, tota de 
rajola i pedra i amb un campanar magnífic, és coneguda dels 
foiers i les foieres amb l’apel·latiu de la catedral de l’Horta.

L’església parroquial de 
l’Assumpció de la Mare 
de Déu data de 1730, 
i fou construïda en el 
solar que ocupava l’antic 
temple medieval, amb la 
direcció del mestre Juan 
Bautista Mínguez. Feta de 
pedra blanca i rajola dels 
rajolars de Foios, Vinalesa, 
Montcada i Albalat dels 
Sorells, en l’interior 
mostra retaules barrocs 
i pintures neoclàssiques. 
Destaca la imatge de la 
Mare de Déu del Patrocini, 
patrona de Foios.
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Isc cap al nord a conéixer la part del terme que queda més 
propera a la séquia mare, abans que el sol comence a calfar 
massa. Del carrer Major destacaria la casa abadia, tocant a l’es-
glésia, probablement del segle xix, si no és anterior; la del nú-
mero 31, que juga amb el color de les rajoles cara vista i oferix 
un bonic dibuix; la senzilla i elegant del número 39, i alguna 
que altra que em deixe.

En eixir del nucli urbà trobe l’antic escorxador, i els camps 
de taronger s’alternen amb camps de cols i de xufa. En passar 
el cementeri pel camí del Calvari es divisa un grup de pins que 
fan ombra a l’ermita del Crist. Està envoltada d’un mur que 
abraça les casetes del viacrucis, que conforma visualment un 
passadís que va obrint-se en amplitud segons que avança cap 
a la menuda façana neoclàssica. A mà esquerra, les ximeneres 
verticals dels rajolars aguaiten el paisatge des de la seua atalaia 
mascarada de sutja. Just davant, el pontet de l’Ermita travessa 
la séquia mare i dona pas al camí de les Senyoretes.

Vora el camí vell de Museros a Vinalesa, el rajolar de la 
Cooperativa Ladrillera continua en funcionament, des de 1931. 
Darrere queda el fumeral de la carbonera, i a l’esquerra els 
dels rajolars dels Rius i dels Alcaide, en el camí a la Venta del 
Sombrerer, un barri que pertany al terme de Foios, però que toca 
al poble de Vinalesa. Cal anar alerta en arribar al creuer que di-
uen dels Quatre Camins, ja que, encara que tenim preferència, 
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sabem que els ciclistes no som molt visibles, i més d’un cotxe 
podria no fer degudament els stops confiat en el poc de trànsit 
que hi sol haver per estos camins d’horta.

Entre tarongers i més tarongers, el terme de Foios arriba fins 
a la muntanya. He continuat pel camí de la Lloma. Passant el 
Mas de Bergà el camí es bifurca. La part dreta, asfaltada, porta 
cap als xalets i les casetes de secà de la partida. La senda de l’es-
querra, que està sense asfaltar i plena de clots, porta a l’ermita 
de la Mare de Déu del Patrocini, també coneguda com a l’ermita 
del Piló de la Campana. Ubicada en una àrea recreativa amb 
pinada, tauletes i bancs de fusta, commemora la troballa de la 
imatge de la Mare de Déu.

El Piló de la Campana. Segons la tra-
dició del poble de Foios, ja en temps 
dels àrabs es venerava la Mare de Déu 
del Patrocini, i la seua imatge hauria 
sigut soterrada per a amagar-la de la 
destrucció. Temps després, ja en el 
segle xv o xvi, un pastor que es troba-
va a la partida de la Lloma va sentir el 
toc d’una campana baix terra. En de-
senterrar-la, va trobar davall la imatge 
de la mare de déu. Justament en eixe 
lloc concret confluïen els termes de 
Montcada, Alfara i Foios, per la qual 
cosa es va sortejar quin poble se l’ha-
via de quedar. Per dos vegades la sort 
va correspondre a Foios, que guarda la 
imatge en l’església parroquial; la cam-
pana se la quedà Montcada.
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Reconegut el terreny, aprofite el xicotet pendent cap al poble 
i agraïsc la miqueta de brisa refrescant en contra, ja que el sol 
comença a apretar. Quatre quilòmetres em separen d’un bon 
esmorzar. A banda i banda del camí, els tarongers s’endevinen 
carregats de xicotetes fruites, ara dissimulades entre les fulles 
pel color verd intens, que anirà derivant en vibrant color taron-
ja segons que cresquen i maduren. Quina abundància! Imagine 

este mateix passeig en la primavera d’hi-
vern, amb la fruita a punt de collir, o al 

començament de la primavera d’estiu, 
amb els arbres plens de flor i l’aroma 

inundant tot el paisatge.

En arribar al poble entre a l’esquerra pel carrer de Sarieta, i 
gire pel carrer del Forn Vell per a, precisament, entrar a l’esta-
bliment. Mari Carmen tria per mi i m’aconsella la coca cristina, 
verdadera especialitat foiera. Diu que el dimoni volgué fer una 
cosa roín amb sucre i ametla i no va poder.

Originària de l’Horta Nord, la coca cristina pot ser que siga 
el dolç més representatiu de la pastisseria patrimonial valencia-
na i, per al meu gust, el més distingit. Deia una famosa modista 
francesa que la simplicitat és la clau de la verdadera elegància, 

La taronja valenciana (com també 
la mandarina) és reconeguda arreu 
del món com la de més qualitat. La 

taronja dolça es cultiva comercialment 
en terres valencianes des de finals del 

segle xviii, i va ser durant molts anys una de les principals fonts d’ingressos 
de l’Estat espanyol gràcies a les exportacions. Degut a la qualitat de les 
terres i a la climatologia, des d’octubre amb la varietat navelina fins ben 
entrada la primavera amb la valència late, podem disfrutar del 
sabor de les millors taronges del món en més d’una dotzena 
de varietats. Això sí, en comprar-ne ens hem de fixar bé en la 
procedència, per a assegurar-nos que s’han collit en el moment 
òptim de maduresa.
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i este magnífic bescuit és alhora el més senzill i el de sabor més 
elegant. La coca cristina pot formar part dels convits en les oca-
sions més selectes: és com obsequiar un mosset de cel.

Carregat amb el meu tresor, pel carrer de Manuel 
de Valladares isc al jardí de l’Albereda, un lloc 
magnífic per a assentar-se a l’ombra dels arbres 
i encetar alguna de les coques. En el jardí fa 
molt bon estar, i parelles i grups d’amics om-
plin les terrasses dels establiments. Una font 
d’aspecte monumental alegra l’oïda amb el 
so de l’aigua xorrant, mentre la xicalla cor-
re d’ací cap allà.

Al meu costat hi ha un grupet fent-li festes a un xiquet de 
bolquers. Marc açò, Marc allò, tot són somriures, carasses i pe-
torros. No puc evitar somriure-li jo també, i la criatura no deixa 
de mirar-me, encuriosida, amb uns ulls tan blaus que ferixen.

—Està mirant la coca —diu rient la iaia.
—Li’n done? —oferisc.
—No gràcies, no cal —rebutja sa mare—. Que no dinarà.
Els done l’enhorabona pel xiquet, templat i simpàtic, i també 

per la plaça, agradable i elegant.

La coca cristina és senzilla de fer, i els ingredients 
d’allò més senzills: farina, ous, ametla, sucre i rat-
lladura de corfa de llima. Primer separem les clares 
d’ou dels rovells, i les batem a punt de neu. Desfem 
els rovells i els mesclem amb les clares. Aboquem a la 
mescla l’ametla ja molta i la ratlladura de llima. Afegim la 
farina. La pasta resultant ha de quedar prou esponjosa. Ara es-
cudellem damunt d’unes neules amb una sacadora o cullerot, i que 
quede redoneta, i li arruixem el sucre per damunt. Es cou al forn, no molt 
alt de temperatura (180-190 graus). En un quart, la coca ja està cuita i 
rossejadeta. El resultat és una delícia absoluta, ja siga acompanyant un 
café al desdejuni, una misteleta en acabant de dinar o un got de malta 
al berenar.
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—Açò era el passeig de l’albereda. Però esta font no estava, 
estava en la plaça de l’església —explica Maria Pilar, l’àvia de 
Marc—. Ací venia jo a escola, de xiqueta.

—I ací era el pati on jugàveu? —pregunte, referint-me a la 
plaça.

—No, el pati era ahí dins, entre els edificis. Estava dividit, 
les xiques i els xics. Això era un mur, que ara l’han retallat per 
a poder assentar-se. I el pati era ahí, dins del mur. Ací no jugà-
vem, perquè si jugaves ací estaves castigat tota la setmana. Si te 
pillaven… —riu.

Les antigues escoles municipals de Foios, d’estil modernista 
valencià, utilitzen rajola i taulells en colors blau i blanc. Disseny de 
l’arquitecte Ramón Lucini Callejo, que també va dirigir el disseny 
de notables edificis del Cap i Casal, com ara l’edifici de Tabacalera 
(llavors pavelló d’Indústria en l’Exposició Regional), l’asil de 
Lactància (després Balneari de l’Albereda, just enfront de l’anterior) 
o el convent de Santa Clara. El mestre d’obra en esta construcció 
va ser Francisco Ruiz Ferrando, home molt apreciat al poble per la 
seua bonhomia. Actualment l’edifici l’ocupa la Casa de la Cultura, 
una sala d’exposicions i altres espais d’ús públic.

Retall de diari, notícia de la inauguració de les escoles de Foios. 
La Correspondencia de Valencia, dimarts 10 d’octubre de 1922
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[Les antigues escoles municipals de Foios, d’estil 
modernista valencià, utilitzen rajola amb taulells 
en colors blau i blanc. Disseny de l’arquitecte 
Ramón Lucini Callejo, que també va dirigir el 
disseny de notables edificis del Cap i Casal, 
com ara l’edifici de Tabacalera (llavors pavelló 
d’Industria en la Exposició Regional), el Asilo 
de Lactancia (després Balneari de l’Albereda, 
just enfront de l’anterior) o el Convent de Santa 
Clara. El mestre d’obra en esta construcció va ser 
Francisco Ruiz Ferrando, home molt apreciat al 
poble per la seua bonhomia. Actualment l’edifici 
l’ocupa la Casa de Cultura, una Sala d’exposicions 
i altres espais d’ús públic.]
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Marc reclama a crits, des del braç de son pare, l’atenció de la 
iaia. Es veu que estranya la intromissió d’un desconegut entre 
ell i la família. Ella li fa festetes i el marit, Pepe, el iaio de Marc, 
continua explicant-me:

—Açò era preciós, el passeig de l’Alameda. Un jardí preciós. 
Hi havia un home, que tenia la cama tallada, que era qui ho 
regava tot i ho tenia cuidadet. Açò era com els Viveros, un jardí 
que feia goig de veres. I, clar, els xiquets, ja saps com juguem els 
xiquets, que anàvem a redolons. Si xafaves... ja te pots imagi-
nar. Si els ho deien als pares, ja estaves castigat. I eixes escoles 
les pagà el poble. Jo no venia ací, a mi m’enviaren als maristes, 
però això m’ho comentà mon pare, que era secretari de l’ajun-
tament. Les escoles les pagà el poble de Foios.

Maria Pilar acabà l’escola als dotze anys, com era costum, 
i als catorze va entrar a treballar en la fàbrica de la Yutera 
Española.

—Era l’edat mínima exigida, catorze anys. Però tu saps per 
què va ser que entrí jo? Per unes 
cases que feren per als treballa-
dors. Hi ha un carrer que diuen 
«el Barrio», allà a la banda del 
poble que mira a València. El 
carrer dels Màrtirs. Si vas, vo-
ràs que són unes casetes xico-
tetes, totes iguals. Eixes cases 
te les donaven en unes molt 
bones condicions, però havies 
de ser treballador de la Jutera. 
I clar, mon pare havia d’heretar 
una d’eixes cases, però ell no 
havia treballat en la fàbrica. I 
en ma casa vivíem de lloguer, i 
per a tindre opció a quedar-se-
la, entrí jo a treballar.

—Mira, la sesta del borre-
go—diu Javi, el pare del xi-
quet. Amb el bon estar, al braç 
de son pare i sentint parlar la 
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iaia, el menut s’ha adormit. Sa mare el mira contrariada, i el 
marit la interroga en silenci. Segurament calculen com trasto-
carà açò els horaris de les menjades i el descans. Patiments de 
pares novells. Maria Pilar torna a alabar la bonicor del net, i he 
de coincidir amb ella: és una preciositat.

—I ben criat que està —diu, pagada—. Encara no té l’anyet, 
i mira com està de gran. I això que va nàixer setmesí. Mira, és 
que està per a menjar-te’l!

—Diuen això, no? —li pregunta el fill—, que quan són xico-
tets te’ls menjaries, i quan són grans dius a quina mala hora no 
me’ls mengí.

—Ui, no!, que tu t’has portat molt bé! No me feres mai par-
lar. Cregut i menjador.

Quin quefer, les mares, amb el menjar. Les preocupacions de 
criar, i eixes senzilles coses que les posen en alerta, com l’humor 
reguinyós o no tindre gana, senyal que alguna cosa no va com 
toca.

—Jo la feia patir molt, a ma mare, en el menjar, pobreta 
—reconeix Maria Pilar—. Mira, això que t’he dit adés de la fà-
brica —diu, dirigint-se a mi—: ma mare plorava i tot, de vo-
re’m. Perquè jo estava molt primeta, era molt poc menjadora, i 
m’havia d’alçar molt matí, perquè a les quatre i mitja entrava a 
la fàbrica. I ella patia molt: «Ai, filla, ai, filla». És que era molt 
pesat. Hi havia tres turnos: de matí, de vesprada i de nit. Allò 
no parava mai. Jo anava una setmana de matí, una setmana de 
vesprada, alternant. Els turnos de dia estaven reservats per a les 
dones. De nit només anaven els hòmens. 

Entre glopet i glopet d’orxata, Maria Pilar rememora els anys 
de treball a la Jutera, quan no era més que una xiqueta, o una 
adolescent.

—És que era molt pesat, els telers. A mi me posaren pri-
mer en telers xicotets, de jute. N’hi havien quatre. Una dona 
t’ensenyava, però en seguida ho agarraves. I com m’anava bé, 
el que era jefe diu «mira, te hemos probado, pero tú es que eres 
muy buena, estás que no pareces aprendiz, te vamos a poner en 
los grandes, porque tú cumples. I además cobrarás más». Ai, si ho 
arribe a saber! Uns telers que eren d’ací a allà, grandíssims, que 
no paraves amunt i avall!
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—N’eren més de fora que de casa. O siga, d’ací del poble era 
d’on més n’hi havien, però si ajuntaves tots els forasters, n’eren 
el doble que els de Foios. Sobretot de per ací prop: Museros, 
Rafelbunyol, Meliana, Albalat, Vinalesa, Massamagrell, 
Montcada… però n’hi havien també d’Alboraia, de València, jo 
què sé. Molta gent.

—Eixos de més lluny venien en tren, un tren que tenia un 
horari a posta per a Foios. Li deien «el tren de les fabriqueres» 
—riu Pepe, el marit.

Yutera Española SA fou una indústria dedicada a fabricar 
teixits de jute i espart. Fundada per Hugo de Bacharach, un jueu 
d’origen alemany, s’instal·là als afores de Foios en 1926. Amb 
capital alemany i mà d’obra mediterrània i barata, l’empresa 
passà, en només quatre anys, de tres-cents empleats inicials a 
més d’un miler, majoritàriament dones. La fàbrica revolucionà 
el mercat amb una fibra exòtica d’origen oriental, el jute, més 
fàcil de teixir i més resistent que el cànem, i per tant més 
rendible. També fou una gran revolució per al poble de Foios, 
que visqué un creixement demogràfic i econòmic espectacular, 
a més d’un canvi de manera de viure, de purament agrària a 
una altra també industrial.
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“Un tren que 
tenia un horari a 
posta per a Foios.

Li deien el tren de 
les fabriqueres”

—De les fabriqueres, sí —riu també Maria Pilar—. És que 
pràcticament érem tot dones. Les teixidores érem totes dones. 
Hòmens, poquets: els que portaven les màquines, mecànics, 
manteniment. Ai, ma que mos feien parlar! —es queixa—. Mira, 
jo estava justament davant de l’excusat dels hòmens. Imagina’t, 
quan obrien, hala! —riu, apurada.

—Jo coneguí tots els hòmens, que ja han mort tots, de la 
fàbrica —afirma Pepe—. Eren tots 
llauradors. Feien el turno, i en aca-
bant tots al camp. Clar, tenien dos 
jornals. Què passava? Que a la fà-
brica anaven a fer poquet. N’hi ha-
vien alguns de molt honrats, però 
els pillos, sense fer mal a ningú, 
però fumant, amagant-se… perquè 
en la fàbrica tenien un jornal segur, 
estaven en el seguro, i després tots 
a l’horta.

—Sí que és de veres que alguns anaven per anar. I si els cri-
daves perquè no t’anava el teler, o perquè no t’havien dut ma-
terial, o per qualsevol cosa, te deien reguinyosa i te deien de 
tot. Ai, i que no ho digueres a l’amo, perquè t’agarraven mania.

Estes són les històries que a mi m’agrada sentir. He llegit, 
en vindre en el tren, sobre la fàbrica, però de sempre m’ha 
paregut que la història escrita peca de gelor, com si volguera 
dotar-se de més cientifisme exposant bona cosa de xifres, da-
tes i noms, però sense reflectir l’emotivitat i els sentiments, tan 
necessaris per a entendre els processos relatius a les societats 
humanes. Trobe a sovint més explicacions en el testimoni sub-
jectiu d’un protagonista que en el relat pretesament objectiu 
de l’analista.

—Ara, també t’he de dir, que el jute, igual que portà molt de 
bé al poble per la faena que dugué la Jutera, també li portà molt 
de mal. No sé si és bo que t’ho diga.

Pepe m’ha deixat parat. Estos girs de guió són els que donen 
suc a les bones històries. L’anime a continuar amb el gest atent 
i afirmant amb el cap, i ell dubta un instant si confiar-me la 
informació.



126 Les 1000 Primaveres del Carraixet

—El barrio que t’ha dit ella —comença, pausat—, si vas, vo-
ràs que el carrer del costat també té unes cases totes iguale-
tes, però una miqueta més grans. Eixes eren per als llauradors. 
Voràs que tenen una porteta al costat, per a entrar el carro. És 
el carrer de Francisco Corell, però allà al final.

Me l’apunte mentalment, eixe carrer i el barrio del costat 
per a visitar-los. Però encara no 
sé què té a vore amb la història, 
i el preàmbul no fa altra cosa que 
augmentar el meu interés de des-
cobrir quin fou el mal que portà la 
Jutera al poble.

—Bé, mon pare comprà una 
casa ahí, de llaurador. Perquè ell 
era secretari i llaurador. Enfront 
vivia un home que li deien el tio 
Bendicho, no sé si t’enrecordaràs 
tu d’ell —li diu a la dona. Ella 

nega amb el cap i jo demane a la fortuna que no s’entretinguen 
ara explicant-se l’un a l’altra qui era aquell home, i que pugam 
arribar a la molla de l’assumpte, que em té en suspens. Per sort, 
Pepe continua—. Mira, jo no podia dormir ninguna nit, amb 
aquell home tossint. Vinga la tos, vinga la tos. I era del jute.

—Del jute, del jute –confirma Maria Pilar—. De l’espart, no. 
L’espart diu que no era mal, però el jute, sí.

—I, com ell, morí molta gent, molta gent que havia treballat 
en la fàbrica, per culpa d’haver respirat les fibres eixes.

M’imagine el drama per a ells i les famílies. Realment no fa 
tant de temps que les normatives de prevenció de riscs laborals 
s’han fet exigents. En altres èpoques, unes vegades per desco-
neixement, i altres per falta de regulacions, els accidents i les 
malalties derivades afegien no poques vegades una ironia amar-
ga a aquella frase de «matar-se a treballar».

—Ella també és asmàtica, la meua dona. I és del jute. Dels 
dotze anys que estigué treballant allí, hasta que mos casàrem.

—Dotze anys i uns mesos —matisa ella—. Que per això tinc 
jo la pensió, del temps que estiguí cotitzant.

“El jute, igual que 
li portà molt de 
bé al poble per la 
faena que dugué 
la Jutera, també li 
portà molt de mal”
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“Si te n’anaves, 
sempre que fora per 

a casar-te, te feien 
un dot en diners”

Segons Maria Pilar, les dones més majors eren viudes o fa-
drines. Per regla general, quan les xiques es casaven deixaven la 
fàbrica. N’hi havia que es casava per a no anar a treballar. N’hi 
havia alguna que tornava després de casada per necessitat, però 
en quedar-se embarassades solien ser baixa definitivament. A 
voltes col·locaven l’home en lloc de la dona. Ella recorda que 
en deixar-se la faena per casament, la fàbrica els donava una 
gratificació.

—Si te n’anaves, sempre que 
fora per a casar-te, te feien un dot 
en diners.

—Gràcies a això compràrem 
els mobles —reconeix el marit—. 
Que mon pare havia fet la casa i li 
faltava pagar-los, i jo li vaig dir «pare, no patisca, que podem». I 
amb el dot d’ella, que li donaren… —es queda pensant—, no sé 
si varen ser vint o trenta-mil pessetes, d’aquell temps, eh? Eren 
molts diners.

—Ells no volien que me n’anara: «Es que eres muy trabaja-
dora, me sabe mal que te vayas». A l’home aquell jo li caiguí en 
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simpatia, perquè era complidora. Però a última hora jo ja estava 
acovardida. I totes com jo, de veres. Féiem moltes hores.

—Mal descansó pegares tu, quan mos casàrem! —exclama 
Pepe—. Anys després de deixar-s’ho encara sentíem la sirena 
d’entrar a la fàbrica, a les quatre del matí, i te despertaves tota 
sufocada —recorda l’home.

—Ai, sí. I la de Vinalesa —confirma—. Ell me deia «va, que a 
tu ja no te toca, ja no te toca» —riu.

Els pregunte pels directius de la fàbrica. Segons que conten, 
els càrrecs mitjans eren del poble, i els directius, alemanys, com 
el fundador.

—Saps de qui m’he enrecordat jo ara? —pregunta Pepe a 
Maria Pilar—. De Cali. No sé si tu el conegueres.

—No sé qui dius.
—El fill del tio alemany —ella nega amb el cap—. Ahí en la 

Jutera hi han uns xalets —m’explica— on vivien els caps de la 
fàbrica. En un xalet d’eixos vivia un xiquet que era amic nostre, 
que li deien Cali. Son pare era el director, i sa mare era una 
dona que aplegava ahí dalt. Eren d’Alemanya. I el xaval aquell 
anava vestit com els tirolesos, saps com vull dir? Un pantalonet 
de cuiro, tirantets… jo m’enrecorde que tenia un quefer amb 
ell, «xe, que templat va, amb eixe trage». Érem xiquets, d’això 
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fa molts anys —Pepe es queda pensatiu, recordant. Segurament 
deu preguntar-se què deu haver ser sigut d’aquell amiguet—. 
Jo recorde que tenia curiositat per entrar, a la fàbrica. I ma uela 
solia dir-me «porta-li l’almorzar al tio». Però hi havia un estat-
ger, un home prim i molt alt, que morí fa cinc o sis anys, i no em 
deixava entrar mai. Havia d’eixir mon 
tio a arreplegar l’almorzar; l’estatger no 
deixava entrar a ningú. En aquell temps 
la fàbrica funcionava bé.

—Funcionar, funcionaria, però el 
jornal no era prou per a viure. Hi havia 
família que anaven pares i fills, i dones 
que de vesprada anaven a les cases a fer 
faena. Jo me conformava, perquè era joveneta i no sabia si co-
brava molt o poquet, i ho donava tot en casa. Però vist des d’ara, 
pagaven molt malament, la veritat.

—Cobràveu igual les dones que els hòmens? —pregunta el 
fill, Javi.

—No ho sé, què cobraven ells.
—Però també és que no podries comparar —diu Pepe—. 

Eren faenes diferents, i turnos diferents.
—Ara hi ha qui diu que en la Jutera contractaven més do-

nes perquè a les dones mos pagaven més poc —comenta Maria 
Pilar—, però jo pense que volien dones perquè érem més com-
plidores. Lo que passa és que les coses són aixina o aixana, se-
gons qui te les conte.

—La Jutera, vista la cosa des de hui —reflexiona Pepe—, re-
conec que han sigut un cinquanta per cent ogros, i un cinquanta 
per cent positius. O siga, hi hagué molta faena per a molta gent, 
però abusaren pagant malament. Abusaven d’hores i les dones 
estaven molt vigilades, però els hòmens, no. Hi havia molt de 
masclisme, molt de moro.

—També, les que anàvem a treballar a la fàbrica, com jo, hi 
havia qui mos mirava com si fórem d’un estatus baix.

—Els rics de Foios, que diríem —confirma Pepe.
—Els tontos del poble —rectifica Maria Pilar.
—És que hi hagué una època que, ací en Foios, qui tenia ter-

ra, qui vivia de la taronja, se va fer molt ric. Perquè la taronja 

“Les coses són 
aixina o aixana, 

segons qui te 
les conte”
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valia molts diners. Per això Foios agarrà fama de bufons —m’ex-
plica ell.

Això és de veres. M’he trobat repetidament comentaris so-
bre el caràcter xovinista de foiers i foieres. Això dels bufons de 
Foios m’ho van dir en Bonrepòs i Mirambell; en Meliana algú 
es burlava que presumiren de tindre una catedral; també una 
xica d’Albalat dels Sorells, que criticava que ací s’atribuïen la 
invenció de les coques cristines, i en Almàssera em van contar 
que quan els foiers pujaven al tramvia per a tornar al poble, 
deien «A París!».

—Ací és que deien el París xicotet —riu Maria Pilar—. Foios 
era el París xicotet.

—Ací feren unes pegatines que hi havia un burro estirant un 
carro i deia «Arre, rossí». Eixa era la burla per tots eixos que dic 
jo, que a partir dels taronjars, se feren prou presumits. 

—Però, a banda de la taronja, Foios era més conegut pels 
melons, no? —intervinc jo, recordant—. Jo he sentit dir això de 
«p’a melons, els de Foios».
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—Antigament, sí —confirma Pepe—. Ací és que hi havien 
uns melons que la llavor era pròpia, molt bons. Però si vols 
saber de melons, el meu consogre Vicent. Eixe te’n parlaria a 
muntó, de melons i de lo que vullgues saber —trau el telèfon, 
mira el rellotge i nega amb el cap—. Ara ja deu estar en el 
camp. Si haguera sigut més matí t’hauria enviat a vore’l, que ell 
almorza tots els dies per allà a la Jutera. Un bar que diuen de 
Juanjo.

—Ah, sí. Ahí s’almorza molt bé —confirma Javi, que ha estat 
disfrutant tant com jo de les anècdotes de sos pares—. Entre 

quatre i cinc euros tens 
l’entrepà, la cerveseta i la pi-
cadeta. De la fàbrica de vàlvu-
les en deuen anar tots els dies una 
trentena, a eixe bar.

Mentre me n’apunte el nom i m’expliquen la ubicació del bar, 
Pepe ha cridat al consogre, Vicent, per telèfon— Mira, diu que 
està venint, precisament.
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Hui estic de sort: en uns minutets ha aparegut l’home. Ha 
arribat de pressa, parlant per telèfon, saludant efusiu. Voldrà 
explicar-me això dels melons? Marc, el xiquet, ja fa menció de 
despertar-se, de manera que sos pares comencen a arreplegar.

—Per ací ja mos n’anem, que ara quan se desperte estarà 
potrós i voldrà dinar —justifica sa mare—. Encantada.

La iaia també fa menció de moure. Em presenten a Vicent, i 
em disculpe perquè em sap mal les molèsties que es prenen amb 
un desconegut.

—No, home, no. Que hem passat un bon rato —diu Maria 
Pilar, mentre ajuda a arreplegar la toqueta i els joguets—. Mos 
has fet recordar els temps de joventut. Este xic és foraster —li 

explica a Vicent—, i preguntava per la Jutera. I diu que si en 
Foios eren famosos els melons.

—Ui, els melons de Foios tenen molta història. El cas és que 
jo vaig amb pressa, perquè sinó te contaria. Però, mira, millor 
t’ho ensenye. Aguarda que vaig ahí al cotxe.

Vicent saluda a uns i altres, anant al vehicle. Afalagat pel 
meu interés i a pesar de les meues protestes, torna amb un me-
lonet al braç, parlant per telèfon altra vegada.

—És el meu cunyat, que ha anat a vore com està la saó —
explica, disculpant-se, quan penja—. És que som tres cunyats, 
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que portem la terra entre els tres. El meu cunyat, el cunyat del 
meu cunyat i jo —riu—. Mira, eixe és aproximat als antics que 
es feien ací —diu, mostrant-me el meló—. És una llavor nova 
que estem provant ara.

Parla a pressa i es mou a pressa. Dinàmic, enèrgic, se’l veu 
d’eixos hòmens que pareixen tindre la sang bollint i no poden 
parar quiets.

—Este és una classe de melonet mollet, com els antics que es 
feien ací. El calentet, que li déiem. Era aixina, groguet. Hui en 
dia se fan melons, però en distinta llavor. Aquell meló, de colp 
i repent tu el collies, i en tres o quatre dies, el ficaves ahí en un 
cabasset a la porta de casa, i entraves i sense menjar meló, de 

l’olor ja estaves menjant-ne. No calia que perfumares la casa. 
Eixe era l’autèntic meló de Foios, el calentet. Per a mi eixe era 
el tradicional, el que li donà la fama a Foios. Era un meló que se 
desfeia en la boqueta.

Vicent parla com un enamorat d’aquell producte, però també 
de la manera com se cultivava.

—M’auela era d’ahí del camí del Xarco, el camí de la Mar de 
Foios. Passes la Via Xurra, abaixes i la primera que hi ha a mà 
dreta, ahí nasqué. Ahí se jugava antigament molt a les birles. 
El camí és de Foios, i la casa ja és Meliana. Mon tio, que ja ha 
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faltat, era un gran llaurador. Molt bon llaurador, més que jo 
i que qualsevol que conegues. Ell s’apreciava molt les llavors, 
perquè en aquells temps no era com ara, que les compres direc-
tament a un viveriste —les paraules li ixen de la boca a la ma-
teixa velocitat que actua—. Ell i tots tenien els seus planterets, 
molt típics, molt bonicos. Feien una bassa, s’omplia de fem de la 
quadra dels animals, i ahí feien uns foradets i anaven plantant, 
amb una cordeta que marcava. I quan se feien els gassonets, 
s’anaven traient en gavetes, que són unes postetes aixina amb 
dos fustetes davant i darrere, i au, a repartir pel camp. Després 
mon tio quedava amb altres llauradors a tastar els melons. I dels 
millors, compartien la llavor. Mon tio li’n donava al cosí, el cosí 
al veí, i aixina anaven passant-se-la. Això el meló de tot l’any, 
però de meló d’alger també n’hi havia un molt bo que li deien 
sang de bou, no sé si l’has sentit anomenar, que tenia una pepi-
teta molt xiqueta, rogeta. Molt bo.

—I que passà amb aquell meló calentet? Per què deixà de 
fer-se?—pregunte, despagat.

—Perquè era un meló que durava molt poquet. Feia una olor 
estupenda, i igual de bona que era l’olor, era de menjar, però 
en seguida se feia madur. Agarrà molta fama i ne volien de tota 
Espanya, però era gràcies a qui l’havia tastat ací en València, 
perquè era un melonet que funcionava molt bé ací, però per a 
enviar-lo a Madrid o a Bilbao, l’havies de collir verdet. I ja no 
tenia el mateix sabor.

Quina llàstima. Pel que conta Vicent, s’havia d’aprofitar la 
demanda però mantenint-ne la qualitat, i es mirà de trobar una 
varietat que aguantara més. N’aparegueren altres, de varietats, 
com ara el franceset. Més tard, eixos melons deixarien de fer-se 
per falta de matèria orgànica per a adobar la terra.

—És que el meló necessita molt de fem. I ja no era igual. 
Tota la part de Cuiper, de Meliana, que abaixaves el pontet de la 
via, a la mar, tot eren melons. El franceset i el roget. Plantaven, 
què te diré jo, cinc fanecades d’este, o una cafissada, que són 
sis fanecades. Sis fanecades d’este, sis de l’altre, i aixina anava, 
de quinze a vint dies entre collita i collita, darrere d’un l’altre. 
Però la terra se saturà. Deixaren de ser productius, i aparegué 
la varietat sanxo, que ja era un híbrid. Eixe se va criar més 
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per la part de la marjal de Sagunt, de l’Almardà a Almenara i 
part de Moncofa. Ahí en l’hivern entrava l’aigua de la mar, i en 
l’estiu s’eixugava i plantaven els melons. Clar, al tindre l’aigua 
dolça del reg, més la salada que havia estat tot l’any, els melons 
treien molt bon sabor. També per la part d’Alberic arrancaren 
molts taronjars i se posaren a plantar melons. Per què? Perquè 
la terra de taronjar estava plantada quaranta o cinquanta anys, 
i de colp a repent plantaves un melonar i sense femar se feia un 
melonar verge.

I llavors el telèfon de Vicent torna a sonar i ja no és possible 
retindre’l més. Té un altre cunyat ingressat i s’ha d’encarregar 
d’atendre la germana. Em guarde el contacte per a més avant, 
encara que no sé com estarà la cosa de poder fer-se amb ell, 
amb tanta activitat com demostra. Diu que està jubilat, però pel 
que veig no descansa ni un minut ni falta que li fa.

El meló de Foios és el producte més emblemàtic del poble. Sabem 
per Cavanilles que en les darreries del segle xviii ja n’hi havia una 
gran producció i la qualitat era «superior a cuantas se conocen 
en Europa». El nom de Foios va crear marca, sobretot en el segle 
xix. La gran qualitat del producte el convertí en una fruita molt 
demanada fora de les nostres fronteres, i els llauradors foiers 
obriren mercat per a exportar-los a llocs tan llunyans com ara 
Cadis, l’Alger, França o Anglaterra.
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Fent temps per a dinar he estat passejant pels carrers del 
voltant de la plaça i he descobert més cases magnífiques. En són 
moltes, i comet una injustícia de no anomenar-les totes, però 
deixe ací alguna pista que espere que aprofiten de punt de par-
tida a qui vullga descobrir-ne més: el xalet del número 11 del 
carrer de Ruiz de Lihory, una preciositat; les magnífiques cases 
del carrer dels Barons d’Alcahalí, més tocant al jardí de l’Albere-
da; algunes del carrer de Manuel Martínez; moltes del carrer de 
Francesc Corell, i, sobretot, el conjunt de cases modernistes del 
carrer de la Unió, a vore quina més bonica i interessant.

He entrat a la Pastisseria de Mónica, 
al costat de la plaça, a demanar una 
coca Santiago, recomanació de 
Pepe. Diu que és una especia-
litat del forn, i que venen de 
molts pobles a comprar-ne. 
M’ho confirma Laura, mentre 
em despatxa. Però m’advertix 
que el nom de Santiago no és 
encertat.

—És una coca d’ametla 
nostra —diu, mostrant-me una 
coca fullada tota empolvorada 
de sucre glacé—. La gent, com 
la veu aixina tota blanqueta, diuen 
que s’assembla a la Santiago.

Laura m’ha fet el favor de tallar-me-la a tros-
sets i l’ha embolicada amb compte per a poder guardar-la en la 
motxilla sense que patisca massa desgràcia.

Més avant, a la plaça de la Creu, hi ha una creu de terme 
admirable, segurament engolida ara dins del teixit urbà pel 
creixement del poble. Em crida l’atenció la garlanda, que em fa 
recordar les high crosses irlandeses d’època celta. Jo diria que és 
renaixentista, per l’abillament i les figures.

En la mateixa plaça tenim el restaurant Jadelu, del qual 
m’han dit que fa una cuina creativa amb ingredients de tem-
porada i proximitat. Hui tinc previst dinar per Meliana, però 
queda apuntat per a vindre a sopar un dia d’estos.
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La creu de terme de Foios data de 1538. Obra dels mestres 
pedrapiquers Jaume Vicent i Jeroni Nadal, fou recuperada, 
restaurada i reubicada en els anys huitanta del segle passat per 
iniciativa de Josep Corell i Vicent, fill del poble, filòleg, teòleg, 
professor de la Universitat de València i cronista de Foios.
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Per l’avinguda d’Hugo de Bacharach he travessat la via. Més 
cases remarcables a esta banda del poble. He entrat pel carrer 
de la Constitució cap a la Jutera. Després de pegar voltes als 
xalets i les naus del polígon ubicant les històries de Maria Pilar i 
Pepe, he vingut a eixir a la carretera travessant la plaça del Rei 
en Jaume. Just a l’altra banda hi ha l’Alqueria de Minguet i Cal 
Campaner, on, sobre la frontera sud, resta un anunci en taule-
lls de Nitrato de Chile. Agarre el camí de la Mar entre les dos 
cases, paral·lel a la séquia del braç Fondo i, de seguida, a mà 
dreta, em desvie per a entrar a dinar a l’Alqueria de Montoliu, 
on m’espera una paella.

Toni Montoliu és un home enèrgic, efusiu i intens. Enamorat 
de l’horta que l’ha criat, fou precursor a donar a conéixer als 
turistes este paisatge, el producte de qualitat i la gastronomia 
amb què s’expressa. Ha convertit la seua alqueria en una mena 
de museu que mostra una col·lecció verdaderament impressio-
nant de ferramentes del camp i també d’objectes domèstics que, 
fins fa no molts anys, eren d’ús comú. Toni es fa entendre da-
vant dels visitants amb un discurs que barreja el valencià, el cas-
tellà i l’anglés, tot esguitat d’expressions i dites tradicionals. Els 
explica l’ús que tenien els distints atifells; els mostra les quadres 
on hi ha cabres, cavalls, vaques, gallines, ànecs; els fa demostra-
cions en el camp de com es treballa amb l’haca; els parla de les 
qualitats dels productes i les varietats més típiques i apreciades, 
i els porta passejant en carro pels camins de l’horta. Tot, per a 
acabar guisant-los una autèntica paella, i ensenyant-los alguna 
martingala més o menys secreta per a aconseguir que el plat 
tinga el punt òptim de sabor i aroma.
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Japonesos, nord-americans, italians, alemanys, argentins… 
tots units al voltant del plat més conegut i alhora més desco-
negut internacionalment. L’experiència, per al visitant, és com-
pleta. Suposa una immersió, durant unes hores, en una cultura, 
la valenciana de l’horta, que segurament només havia sentit de 
refiló o havia imaginat a partir de fotografies. O es pensava sin-
cerament que coneixia, i Toni li fa vore que anava equivocat 
i només es quedava a la superfície, sense vore’n l’essència. És 
d’agrair que este home haja sabut convertir en una manera de 
viure la seua passió de transmetre els valors de la terra, que 
s’haja constituït en autèntic ambaixador i promotor de la cul-
tura valenciana de l’horta i el seu producte. Per a qui que no la 
conega, la Barraca de Toni Montoliu és el lloc indicat per a la 
presa de contacte.

—Això és perquè jo tinc deliri per comunicar la nostra his-
tòria, les nostres arrels, explicar d’on venim —raona Toni. 
Finalment, en acabar d’escudellar la paella i eixir a rebre l’aplau-
diment sincer i espontani dels comensals, he pogut fer-me amb 
ell en un paró i preguntar-li com és que li nasqué la idea de 
portar el turisme a l’horta—. Tota eixa col·lecció de ferramentes 
que guarde —continua—, els carros, les coses que hi han ahí, 
tot això explica qui som i el perquè de les coses —Toni fa una 
pausa per a atendre un japonés que s’ha arrimat a felicitar-lo 
per la paella—. Tot producte de proximitat, del camp a la taula 
—li diu, com si fora sant Vicent i per miracle aquell home l’en-
tenguera—, from field to the table! —acaba explicant-li, mentre 
l’home li somriu, assentint amb el cap.

Més tard, quan ja se’n van els turistes, agraïts i amb el cos 
satisfet, Toni ix al camp i jo me’n vaig darrere a sentir de pri-
mera mà el seu pensament i les seues reflexions. Només sen-
tint-lo t’adones del seu caràcter apassionat. Toni parla de l’hor-
ta com es parla d’una mare, amb un voler pur i incondicional. 
Reverencia cada pam de la terra que l’ha criat, i darrere d’eixes 
mans tan treballades i eixa pell bronzejada del sol, batega un 
cor de poeta fi, gentil i elegant, un enamorat al qual vore un 
camp abandonat li sacseja l’ànima.

—Açò, jo no ho havia vist en la vida. En la vida! M’entren 
unes ganes de plorar...
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Toni té el restaurant en l’alqueria, en terme de Meliana, i la 
barraca, en terme de Foios. Només hi ha uns tres-cents metres 
entre l’una i l’altra, i el camí, la via Xurra, mostra a banda i ban-
da una riquesa desbordant. Precisament per trobar-se rodejat 
de terres fèrtils i ateses, eixe campet descuidat es fa més visible, 
i el ferix en evidenciar la desatenció. L’acompanye cara la bar-
raca i li pregunte per com veu el futur.

—El futur ningú el sap a ciència certa. Jo conec el passat, a 
mi pregunta’m d’on venim. Perquè saber a on anem, no ho sé. 
Ara, una cosa t’he de dir: anem tan a pressa, tan a pressa, que 
jo crec que l’hòstia la tenim garantida.

Toni no és optimista respecte del futur de l’horta. Veu que la 
gran majoria de llauradors són gent major, i que any rere any 
seguixen treballant la terra per amor propi, però sense rendi-
ment econòmic.
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—És el món al revés. Fes-te el compte que ací es produïx l’ali-
ment, i els mateixos que el produïxen se moren de fam.

Li fa por que una cultura mil·lenària com és esta, desaparega 
en quatre dies quan no estiga la generació que actualment la 
sosté.

—És que no se veu la pèrdua que suposaria. Perquè tot açò 
no és de despús-ahir. La cultura no se fa en un dia, la cultura se 
fa al llarg dels anys. Si desapareix l’horta, no és que desaparega 
el paisatge, és que, de colp a repent desapareixeria una cultura 
mil·lenària. Quina responsabilitat és eixa! Hi ha qui pensa «no 
passa res, sempre se podria tornar a cultivar». Ah, sí? I qui és el 
guapo que naix ensenyat? Açò s’aprén dels savis, i encara aixina 
mai en saps prou. Si no queda ningú que tinga els coneiximents, 
què li fem? Perquè açò no és plantar i collir. Un llaurador ha de 
saber com organitzar l’orde de rotació de les collites, per exem-
ple, ja que una mala programació pot esgotar la terra. El nap 
proporciona hidrogen al camp, però la xufa l’espleta, n’extrau 
els nutrients. Mentres un cultiu tira avant s’ha de preparar un 
planter, per a aconseguir que les plantetes tinguen un tamany 
més regular. Quan es cull s’ha de fer una tria de llavors i guar-
dar-les com cal. Fer les barraquetes de canyes per a criar tomata 
o garrofó no és gens fàcil; conéixer la classe d’adob i la quanti-
tat que demana cada cultiu tampoc; quanta aigua cal donar-li, 
i en quin moment; conéixer les ferramentes, saber com usar-les, 
com cuidar-les i per a quines faenes són més apropiades…

Toni es para i saluda des de la distància un llaurador que 
rega el camp, amunt i avall per vora la séquia, obrint el pas a 
l’aigua i rectificant amb l’aixada alguna regadora. Li oferix aju-
da, que aquell home rebutja agraint-li-ho.

—I això no és tot —diu Toni, reprenent el parlament—. El 
bon llaurador sap que viu en comunitat, i que si hui li ha anat 
bé i li’n sobra, demà pot fer curt i passar necessitat. Per això és 
important estar a bones amb tots i obert a qualsevol. Ací des 
d’antic es treballava a la torna, a tornallom. Hui per tu i demà 
per mi.

Els pollastres canten donant-nos la benvinguda a la barraca 
i es fan a un costat quan Toni obri la reixa i em convida a pas-
sar. A mi m’ha quedat cert regustet amarg quan li he sentit dir 
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adés que a l’horta, tal com la coneixem, només li queda una 
generació.

—Si les coses no canvien, me pareix que sí. Jo lluite tots els 
dies per a fer que això no passe: a les tres del matí estava ací 
regant dos camps, i a les set un altre, per la banda de la mar. Jo 
necessite que açò perdure. Ho necessitem tots, els que viviu en 
la ciutat més que ningú. Per això jo intente transmetre el valor 
que té. Perquè, per desgràcia, hi ha molt de moniato que viu 
enganyat. La publicitat i les modes els fan perdre la brúixola i 
es despisten d’allò que verdaderament té valor.

Toni no para quiet, tampoc. Què els passa a estos hòmens 
de l’horta, que no troben la pausa i sempre veuen alguna cosa a 
fer? Va d’ací cap allà fent faena i organitzant l’espai, mentre jo 
atenc els seus raonaments sobre com la nova societat consumis-
ta promociona una globalització mal entesa, que es carrega tota 
classe de diversitats: de productes, de cultures, de paisatges, de 
gastronomies. No importa la qualitat, ni la varietat, ni l’autenti-
citat: només que es dona valor a la rendibilitat.

—Això de la globalització són romanços: interessos de quatre 
espavilats, empreses grans, multinacionals. Volen fabricar on la 
mà d’obra és barata i vendre on els convinga i sense pagar el 
fielato. I això en la verdura no pot ser. Ho cullen verd i ho fiquen 
en cambres frigorífiques. Tot són camions: carrega, dus-ho, des-
carrega, entra-ho al barco, porta-ho, torna a descarregar, camió 
frigorífic, tira-li quilòmetres, tira-li gasoil. En acabant diuen del 
cambio climático. I són ells mateixos els qui el provoquen. Quan 
no, t’ho fiquen en un potet, tot ple de conservants, i diuen que 
és ecológico i sostenible. Collons!, ecològic i sostenible és com-
prar-li al llaurador del costat de casa. Lo altre és propaganda, 
mentires i marejar el personal. Tota la vida s’ha dit «compra en 
casa, ven en casa, i faràs casa».

Jo no comprenc com és que ens hem deixat dur. Supose que 
és qüestió de comoditat i de preu. Una hamburguesa barata, si 
és amb salses fa bon gust, i una compra ràpida al supermercat 
et dona temps per a altres coses.

—Bon gust? Tu no saps què és el bon gust! I temps per a què, 
barata què? A la gent li han ficat pressa, i en eixa pressa que 
anem, no ens parem a assaborir el plaer de viure i la senzillesa 
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de la cosa autèntica, de l’essència. I la felicitat està ahí, en una 
tomateta que te dona plaer al paladar, i no en unes salses que 
van omplint-te de greixos la sang i rebentant-te la salut. Després 
tot són pastilles i ansietats. La felicitat està passejant-se per ací o 
compartint un bon almorzar, i no en el mòbil de marca d’última 
generación o en la pizza congelada de estilo casero. Jo m’encenc 
quan diuen en la propaganda això de «casero». «Tomate frito 
casero», diuen. Què collons casero? Casero és si t’ho fas en casa, 
i això no està fet en casa, està fet en fàbriques, a saber per qui, 
amb què i de quina manera. Va, home, va. Huits i nous i cartes 
que no lliguen —Toni es nota alterat i fa una pausa. Al moment 
continua, més relaxat—. A mi no m’enganyen, però hi ha molt 
d’inconscient, i ho acabem pagant tots. Ho acabarem pagant, 
perquè la gent compra seguint els missatges publicitaris, quan 
al costat de casa té uns llauradors, que els pot mirar a la cara, 
i que fan un producte de molta més qualitat. Què te costa, uns 
cèntims més? Què són uns cèntims barata el plaer i la salut que 
dona, i la satisfacció de saber que estàs protegint este paisatge 
per a disfrutar-lo tu i els teus fills?

Toni ha tret dos cadires de boga i em convida a assentar-me 
a la porta de la barraca. Jo recorde la coca del forn de Mónica, 
la trac de la motxilla, parant compte, i li n’oferisc. Se n’entra 
altra volta, i des de fora el sent.

—Quan haguérem de tancar per la pandèmia, ací en València 
no ho notàrem gens. Els supermercats grans sí, ja saps de qui 
parle, però tu anaves a la botiga del cantó i tenia de tot, per-
què van a la tira de comptar a primera hora del matí i carre-
guen lo que volen. Però en capitals com Madrid, Barcelona o 
les grans capitals europees i mundials, hi hagué desabastiment 
d’aliments en tots els comerços. La gent anava a comprar i no 
hi havia de res. I ací, en el supermercat tampoc. Clar, perquè 
ho porten de fora, del Marroc, del Perú, de la Xina, d’allà a fer 
la mà. Com els ho havien de dur, si estava tot tancat? —Toni ix 
de la barraca amb dos gotets i una botella de vi blanc i em fa 
l’ullet—. Cavaller, pare vosté el got —diu, donant-me’l i mesu-
rant-me’n—. En canvi —continua—, Mercavalencia estava ple, 
com sempre, i les verdureries dels barris han vist com creixia la 
clientela, perquè allí trobaves de tot, i fresc.
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La solució, al seu parer, és senzilla; però costa de transme-
tre-la a una societat que no té temps de reflexionar i que viu en 
una realitat virtual.

—Jo confie que la pandèmia haja creat consciència de la im-
portància que té tindre l’horta al costat i poder disfrutar d’un 
bon producte. Tinc esperança que siga aixina. Ací la verdura 
va del llaurador al mercat i del mercat al consumidor, quan no 
directament. Si ho cuidem ho tindrem sempre, però si no ho 
cuidem... a la pròxima que vinga forteta, mos n’enrecordarem 
plorant. Qui no ne guarda quan ne té, no menja quan vol.

Un pollastre es passeja davant meu, orgullós, alçant la cresta 
i exhibint de tant en tant el seu cant territorial. Toni i jo fem 
compte de la coca en silenci, veient com cau la vesprada. Quan 
ix de les seues reflexions, s’alça d’un bot i se n’entra a la barraca. 
Al cap d’un moment ix amb una fotografia antiga que acaba de 
despenjar de la paret.

—Mira —diu mentre me la mostra—: els meus uelos. Ells, i 
abans d’ells sos pares, i aixina una cadena de gent, anaren fil-
trant lo roín i deixant lo bo.
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Toni torna a assentar-se en la cadireta de boga, i assenyalant 
la foto reprén el raonament, explicant-me com els nostres avant-
passats anaren perfeccionant, generació rere generació, un pai-
satge, uns productes i una manera de viure.

—A mosatros només mos ha arribat lo bo. Segles i segles, se-
leccionant les varietats d’aliments més bons, les receptes més sa-
boroses, les solucions que més convenia. Veges tu, açò d’ací, una 
cosa tan senzilla —diu de repent, referint-se a l’emparrat de la 
porta—. La parra, a banda de ser bonica, fa una ombra fresqueta 
a l’estiu, quan apreta la calor. I l’oloreta de les fulles perfuma 

l’ambient i l’entrada de casa. Segons va arribant l’hivern, va fent-
se marroneta, que també està preciosa, perquè hi han tantes to-
nalitats de color, i totes alhora, que és un autèntic quadro. I quan 
arriba el fred li han caigut les fulles i permet el pas del sol, per 
a calfar-te. A banda, el fruit: un raïmet moscatell, dolcet com ell 
a soles, divino!. I és una espècie adaptada al clima, que no ne-
cessita pràcticament terra, ni que la regues. Només cal fer-li una 
poda, i ella a soletes va enredrant-se. Un manteniment més baix, 
ja me diràs! —exclama, admirat—. Això és una herència que no 
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la té qualsevol, eixe haver seleccionat la planteta que mos fa la 
vida agradable durant tot l’any. Això no és de casualitat. I com la 
parra, tot.

Com l’alumne que queda captivat per la matèria d’estudi, con-
tagiat per la passió del mestre, en silenci he descobert els dibui-
xos que fa el sol en filtrar-se entre la parra. El terra, la paret de la 
barraca, la meua pell i tot jo. Ombres daurades que ballen, pin-
tant un quadro en moviment segons que la brisa mou les fulles. 
¿Com faré per a poder anar-me’n i tornar hui a la ciutat? A cada 
dia que vinc a l’horta, em costa més tornar a casa. Li ho confie al 
meu amfitrió: he descobert que el passeig tornant a casa sempre 
se’m fa costera amunt, tot i ser pla. Ell somriu.

—A mi no m’ha passat pel cap mai anar a viure a la ciutat 
—diu, més seriós, Toni—, perquè la qualitat de vida que tinc ací 
no la puc tindre allà. Ací soc una persona, un nom, una història. 
Conec a tots i tots em coneixen. En la ciutat només seria un nú-
mero més.

La veritat és que la seua reflexió no m’ajuda gens. Comprensiu, 
m’anima a quedar-me amb ell i fruir del que resta de vesprada. 
S’està de cine, com diu. En efecte: la pel·lícula s’exposa davant 
nostre en forma de nuvolets de color grana que passen a espaiet 
retallant l’horitzó i reflectint la llum del sol, que segons que es 
pon, pinta de groc i roig les fulles de les xuferes. L’ombra de la 
parra, darrere nostre, taca de verds la barraca, i la seua oscil·la-
ció em fa dubtar si la dansa es deu a la brisa que mou el fullatge 
o a l’efecte que em fa l’alcohol del vi embocadet. Recorde les 
paraules d’Eurípides en parlar del déu Dionís a Les bacants: «ell 
fa cessar la pena dels infeliços mortals quan se sacien del suc 
del xanglot i els oferix la son i l’oblit dels mals de cada dia, i no 
hi ha una altra medicina per a les desgràcies».

El silenci no arriba a trencar-se, sinó que es fa més lleuger 
amb la frase pausada de Toni, absort com jo:

—Vivim en el jardí d’Europa. Tu saps la sort que tenim, els 
valencians?
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Lo llaurador torna a casa,
ix del taller l’industrial;

corren los xics; ab curts passos
passegen los ciutadans.

    
Junt a la fumosa fàbrica

obri son ample portal
un hort: ¡quina olor de roses

i gesmil sent al passar!
    

Acamine sens detindre’m
i alene quan isc al camp;

¡que falagador silenci!,
¡que dolça tranquilitat!

¡S’ou, només, l’aucell alegre
que torna a son niu cantant,

i una campaneta trista,
que al dia, al morir-se, plany.

Teodor Llorente. «Passeget de maig»

Des de bon matí vaig creuant-me amb una bona quantitat de 
gent, es nota que és estiu i els escolars ja estan de vacacions. I 
que la ponentada d’estos dies ja ha amainat. Alguns carreguen 
tovalloles i para-sols, cara la platja. Els «bon dia» i els «hola» se 
succeïxen, adornats amb algun nyec d’ànec i el timbre de les 
bicicletes alertant els despistats.

El passeig vora barranc ens oferix un contrast gràcies al qual 
s’evidencia la importància i la dificultat del treball a l’horta: a 
una banda del camí queda la natura salvatge i desorganitzada: 
riuets, ullals, canyars, albada, baladre, herba de Sant Antoni; 
a l’altra banda, l’espai productiu, ordenat i geomètric: séquies, 
camins, cavallons, antares, fileres de xuferes, barraques de to-
maqueres i bajocars. 
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El traçat és agradable, recte i pla. Algun banquet hi ha, de 
tant en tant, a l’ombra dels arbres, pins o moreres, que oferix 
descans als més majors, o llongeta amb vistes als més dotors. 
L’amplària és més que suficient per a portar bona marxa i avan-
çar els caminants.

Delectant-me de l’alegria contagiosa que percep al meu vol-
tant i gojant un dia més de les novetats que trobe en el paisatge, 
he arribat ja a travessar la carretera de Barcelona pel costat de 
l’ermita dels Desemparats, entre Tavernes Blanques i Almàssera. 
Continue per la vora dreta del barranc i, en arribar al pont que 
dona entrada a Mirambell, gire a mà esquerra i de casualitat em 
trobe a Pilar, la pasqüera de Bonrepòs que tant em va contar en 
la meua visita d’abril.

—Pilar, bon dia —ella es queda parada, mirant-me, espigo-
lant en la memòria–. Amic de Doménec —li aclarisc—. Pasqua 
al barranc, estigué vosté contant-me…

—Ui, ja caic —reacciona, rient—. Jo dic, de què conec jo a 
este xic? Què vas, a Carpesa?

Li explique que vullc fer cap a Benifaraig i visitar la Casa de 
la Serena, una vella alqueria que recentment ha sigut notícia: 
pel que vaig llegir en el diari, un empresari vol recuperar l’edi-
fici i transformar-lo en un establiment hostaler.



Juliol · Alfara del Patriarca 157



158 Les 1000 Primaveres del Carraixet

—Ai, sí, la de la torre. Ahí s’hauran de deixar molts duros, 
que està molt vella. A vore si s’afanyen i encara vaig jo de con-
vit! –els ulls de Pilar no paren de somriure, emmarcats per unes 
potes de gall que són notaris fefaents d’una manera optimista 
d’afrontar la vida. Mentre se’n va cap a Mirambell, es gira i 
m’alerta, divertida:

–Ves a espai, que en Benifaraig no es moren, se maten!
És graciós com a tots els pobles hi ha dites i malnoms aplicats 

als dels pobles veïns, quan ací tots són cosins, marits, cunyades, 
gendres, nores i fills dels dels pobles del costat. Agafe el camí 
del Calvari, que corre apegat a la séquia del Braç del Camí de 
Carpesa. Passe pel costat de les alqueries de Fesol, del Pelut i 
la Creu del Barranc. En arribar a la casa del Coixo Norat, gire a 
l’esquerra pel camí de l’Alqueria de Gilet, que passa per la porta 
de les escoles, i isc al camí de Montcada, on han alçat una tanca 
lletja que tapa la vista de Benifaraig des de l’horta i la de l’horta 
des de Benifaraig. Supose que deu ser per a evitar el soroll de la 
carretera, però dubte que siga la solució més adient, si en l’altre 
plat de la balança estan les vistes als camps i el bufar refrescant 
de la brisa marinera. A més, tenint en compte que cada vegada 
hi ha més dels silenciosos vehicles elèctrics, trobe que és una 
decisió ben poc meditada. Baixe de la bicicleta per a travessar 
pel pas subterrani i endinsar-me en el poble a visitar l’antiga 
alqueria.
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Benifaraig té l’origen en 
una alqueria andalusina. 
El topònim prové de l’àrab 
Beni (fills) i, probablement, 
Faradj (diplomàtic, visir del 
rei Al Qàdir i més tard home 
de confiança del Cid). És 
una pedania de la ciutat de 
València, que forma part del 
districte Poblats del Nord que 
comprén diverses poblacions, 
annexionades al Cap i Casal 
a finals del segle xix. Les 
més properes a la capital són 
Poble Nou, Borbotó, Carpesa, 
Massarrojos i el mateix 
Benifaraig. Més cap al nord i 
disperses per la comarca estan 
les Cases de Bàrcena, Mauella, 
Tauladella, Rafalell i Vistabella.
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En l’actualitat està prou deteriorada, i només la frontera està 
en un relatiu bon estat, sobre la qual hi ha la portada principal, 
d’estil renaixentista. Destaca la torre cantonera, que recorda el 
caràcter defensiu de les antigues alqueries, i un hort emmurallat 
que, si tot va bé, no tardarà a acollir bons convits i celebracions.

Casa de la Serena: eixe nom porta tot el matí pegant-me vol-
tes al cap. La serena és en valencià eixa humitat que, en fer-se 
de nit o a l’alba, fa que caiga la rosada quan estem a l’aire lliure. 
Passar la nit a la serena és passar-la al ras. Per què, doncs, eixe 
nom tan literari? Quina llegenda amaga? (La resposta la troba-
ré més tard en vore l’escut que hi havia a la porta, exposat ara 
a l’interior del Palau d’Alfara del Patriarca).

La Casa de 
la Serena

La Casa de la Serena és una de les poques alqueries fortificades 
que encara hi ha a la comarca i un bon exemple d’arquitectura 
civil renaixentista. Tot i pertànyer al terme municipal d’Alfara 
del Patriarca, es troba integrada en el nucli urbà de la pedania 
de Benifaraig. Casa senyorial que fou dels Ferragud, l’origen de 
la finca es troba en el segle xvi, i eixa és una de les raons que 
la fan important, perquè la immensa majoria de les alqueries 
conservades són de dos segles més tard.
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M’he comprat uns rotllets d’anís al forn de Sant Isidre. La 
xica que m’ha atés no està gens contenta de la tanca de la 
carretera. En demanar-li l’opinió li ha can-
viat la cara, diu que ningú s’havia queixat 
mai del soroll, i que el poble està indignat 
i fent força a vore si la lleven. Me n’ale-
gre molt. Mal negoci, si per a evitar la 
contaminació sonora has de recórrer a la 
contaminació visual.

M’he perdut, de bon gust, pels carrers 
de Benifaraig, arribant al remat a una pla-
ceta ben bonica on destaca l’església de Santa 
Maria Magdalena. La frontera és xicoteta, però amb 
un campanar de considerable altura. A la font he 
carregat aigua. Pel carrer de Massamagrell 
un gesmiler es derrama per la tàpia d’un 
corral i ompli de dolça flaire tota la plaça, 
aprofitant la brisa de llevant que es cola 
entre el final de la tanca de la carretera i 
el cantó d’una finca. M’he deixat caure en 
un banquet per gaudir de l’aroma, l’ombra i 
la quietud i, per descomptat, fer compte dels 
rotllets d’anís: es-pec-ta-cu-lars. 

El rotllet 
d’anís és 
un dolç 
tradicional 
valencià que 
es fa amb 
farina, oli 
d’oliva, sucre 
i cassalla.
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Torne per on he vingut. Just enfront de les escoles ix la sen-
da de la Mosquitera en direcció a Alfara, i demane consell a un 
llaurador. «Millor que vages pel camí de Sant Diego», respon 
amable. Entre les barraquetes de canya, les tomaques destriades 
cobrixen el seu camp i formen una densa catifa. «Planxades, 
de la ponentada», m’explica. La mitat de la collita l’ha hagu-
da de rebutjar per culpa de l’oratge d’estos tres dies passats. Li 
manifeste el meu condol i m’acomiade. En posar-me en marxa 
el sent darrere meu remugar «de ponent, ni vent, ni gent, ni 
casament!».

Que bonica està Ca Norat, amb l’hedra cobrint sencera la 
frontera de darrere. «Masía Paraíso», blasona un taulell a la por-
ta. Gire per ací i m’enfile cap a Alfara del Patriarca seguint el 
consell del llaurador. La xufa era la protagonista des de Carpesa 
fins ací, però ara els tarongers es fan més presents a vora i vora 
del camí, recordant-nos que la terra canvia segons que ens allu-
nyem de la mar. En fer les primeres revoltes, ja distingisc els 
campanars de Montcada, del convent de Sant Diego i, més me-
nudet, darrere, el d’Alfara. Passant pel pont sobre el barranquet 
del Palmaret, arribe a la imponent Séquia Real, l’artèria que 
transporta incansable la preuada sang que oxigena l’horta.

Ja entrant al traçat urbà trobe l’antic convent, que de se-
gur ha viscut èpoques més bones. L’edifici, pel que es veu des 
de fora, ha patit algun incendi, però la construcció encara es 
conserva en bon estat. En la cara sud del campanar ha quedat 
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El convent de Sant Diego el fundà en 1599 l’orde dels franciscans 
observants. Arran de la desamortització del segle xix va passar a 
formar part de la coneguda com La Fosforera, fàbrica dels mistos 
El Globo propietat de la família Moròder. Les instal·lacions fabrils 
les van assolar fa poc per a urbanitzar la zona. El convent ha 
passat a ser de propietat municipal. Hi ha el projecte d’instal·lar 
un centre d’interpretació de l’horta.
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l’empremta d’un rellotge de sol. Imagine que seria de bona aju-
da per als llauradors i tota la gent que travessara estos camins. 
Resta en peu l’església i el claustre. Pel que es veu, el nivell 
del camí ha pujat considerablement, perquè la porta original 
del temple, ara tapiada, quedava en part soterrada i l’han feta 
visible gràcies a excavar uns escalons en la vorera. Confie que 
prompte se li trobe un ús al conjunt i puga recuperar la presèn-
cia que en son temps degué tindre.

Més avant, a mà dreta, hi ha una edificació que té tot l’as-
pecte de fàbrica: es tracta de l’antiga Unión Conservera, ara 
seu d’una de les facultats universitàries que acull el poble. 

La Unión Conservera y Arrocera 
S.A. fou una empresa valenciana 
del segle xx. En les instal·lacions 
d’Alfara del Patriarca, conegudes 
popularment com La Conserva, 
treballaren molts veïns del poble i 
de la comarca. L’activitat principal 
era l’envasat de verdura, com 
ara la tomata i la bajoqueta, però 
també contribuïren a innovar en el 
processament d’aliments, fabricant 
gelees, melmelades i almívars, 
comercialitzats i exportats a tot el 
món amb marques com La Camarera.
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Afortunadament, el condicionament en respectà l’aspecte indus-
trial i podem llegir-ne en l’estructura el passat fabril.

Hem d’estar alerta al trànsit en travessar el camí de Vinalesa 
per a entrar cap al centre urbà. Jo ho faig per la placeta del Nou 
d’Octubre, per on es divisa el campanar.

La plaça de Sant Joan de Ribera, carregada d’història pels qua-
tre costats, és una mostra magnífica del que és una bona actua-
ció arquitectònica i urbanística. Tancada al trànsit rodat, bonica i 
acollidora, podem admirar ací, a més de la porta de l’església, el 
Palau de la Senyoria o de Cruïlles i la Casa del Doctor Navarro, 
seu actual de l’Ajuntament.

Ací es fa necessari comprendre la història del poble: el senyo-
riu d’Alfara té una llarga història i ha canviat sovint de mans. En 
l’origen fou, com molts d’estos pobles, una alqueria andalusina. 
Donada en el repartiment pel rei en Jaume I als cavallers Ximén 
Pérez de Tarazona, Gil de Barrachina, Doménec Villalba i altres, 
al llarg del temps ha anat canviant de nom segons canviaven els 
senyors: Alfara d’en Llosa i Alfara d’en Sadorní eren els dos nuclis 
en el segle XIII. Guillem Jàfer els reuní en una única propietat. 
Entre els senyors posteriors trobem Bonifaci Ferrer en el segle XIV, 
germà de sant Vicent Ferrer, el qual es va allotjar, segons que con-
ten, en este mateix palau. Més tard, el poble es coneixerà pel nom 
d’Alfara dels Cruïlles, quan Bertomeu Cruïlles n’esdevé el propie-
tari. A les darreries del segle XVI, la família Cruïlles va vendre el 
senyoriu a Joan de Ribera, arquebisbe i virrei de València, patri-
arca d’Antioquia, moment des del qual es coneix com a Alfara del 
Patriarca. Alfara fou, almenys des de l’Edat Mitjana, un important 
centre productor de rajola, i Joan de Ribera va comprar el poble 
per a assegurar-se, amb les seues rendes i rajolars, poder mantin-
dre el Col·legi de Corpus Christi de València. Després en va cedir 
la propietat al mateix Col·legi, el qual en tingué la jurisdicció fins 
a 1819, quan s’extingix el règim senyorial. També hi ha constàn-
cia d’algun nom no oficial, com ara Alfara de l’Horta, Alfara dels 
Rajolars i, durant la Guerra Civil, el nom d’Alfara-Llibertat en un 
document de la CNT.

Pel que fa a la seu de l’Ajuntament d’Alfara, es tracta de la 
primera obra de l’arquitecte Antonio Gómez Davó, que més tard 
va ser el responsable d’edificis de la capital tan característics com 
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la seu del Banc de València al carrer del Pintor Sorolla, la de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia al carrer de la 
Mar cantó amb la Glorieta, o l’antiga clínica de maternitat La 
Cigüeña al passeig de l’Albereda, entre altres. El seu propietari, 
el metge Vicent Navarro i Gil, va participar de manera destaca-
da en la primera campanya de vacunació contra el còlera l’any 
1885. Pel que fa a la casa, tot i ser un projecte de 1918, les re-
ferències a l’estil gòtic del palau veí i la imitació dels elements 
volumètrics aconseguixen crear un equilibri perfecte i continu-
ïtat harmònica.

No soc arquitecte, per tant les qüestions tècniques no són 
un tema sobre el qual tinga criteri, però això no lleva que puga 
opinar d’arquitectura des d’un punt de vista estètic. I… com dir-
ho? Igual que cada ocasió demana una manera de vestir i una 
persona elegant sap que satisfer eixa norma és una mostra de 
respecte, un edifici s’ha d’integrar en el paisatge respectant-lo. 
Si vols ser protagonista ho has de saber fer conjugant el teu 
caràcter amb el que tens al voltant, perquè l’elegància rau en 
l’equilibri entre discreció i distinció. La casa del Doctor Navarro 
és un exemple perfecte d’obra al servici de l’espai i no de l’autor, 
i de la qual hauria de prendre nota més d’un arquitecte vanitós, 
d’eixos que inventen els edificis mirant-se el melic i no el lloc on 
els haurien de fer encaixar.

La Casa del Dr. Navarro 
és un edifici de tres 
plantes amb torre, obra 
de Gómez Davó. Després 
de la mort del doctor 
Vicent Navarro, l’edifici es 
va convertir en convent i 
col·legi per a xiquetes. En 
1971 passà a ser propietat 
del municipi d’Alfara del 
Patriarca i des de llavors 
és la seu de l’Ajuntament.
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La plaça de Sant Joan de Ribera, carregada d’història pels quatre costats, 
és una mostra magnífica del que és una bona actuació arquitectònica i 
urbanística. Tancada al trànsit rodat, bonica i acollidora, podem admirar 
ací, a més de la porta de l’església, el Palau de la Senyoria o de Cruïlles i 
la Casa del Doctor Navarro, actual seu de l’Ajuntament.
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El Palau de la Senyoria ens mostra des de la plaça una torre 
lateral, finestres coronelles i la galeria de finestretes de l’anda-
na, característiques en els palaus de l’època. Té als peus una 
escultura que representa sant Joan de Ribera, el Patriarca. 
Aprofite que arriba un xic i obri el pany de la porta per a arri-
mar-me i aguaitar dissimuladament l’interior.

—Vols passar? —m’oferix. I tant que sí. En entrar, un antic 
carro de bombers, lluent com ell a soles, s’exposa davant d’uns 
cartells de El Globo, de l’antiga fàbrica de mistos: definitiva-
ment, en Alfara s’estimen el patrimoni.

El xicon travessa el pati mentre parla 
per telèfon i s’enfila escales amunt. Com 

que em veu dubtar, em fa el gest 
que el seguisca sense vergonya. Li 
demane permís per a fer fotogra-

fies, i em perd dotorejant per 
les distintes dependències. 
Diversos i ben carregats d’his-
tòria són els objectes que es 
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mostren en estes habitacions: taule-
lls gòtics del paviment original; un 
piano amb decoració modernista i 
una taula de despatx que van per-
tànyer al compositor Manuel Palau, 
fill del poble; una creu patriarcal de 
ferro forjat, l’original creu de ter-
me del camí de Carpesa, ara subs-
tituïda per una reproducció, i, per 
fi, la solució a l’enigma de la Casa 
de la Serena: l’escut que hi havia 
dalt la porta principal, que mostra 
una serp o una anguila amb cap de 
dona, és a dir, una sirena (serena és el mot occità per a sirena).

Jaume apareix i conversem una micoteta. És regidor de 
l’ajuntament, i m’explica que estan mirant de condicionar el 
palau per a traslladar les oficines del consistori. Abans d’anar-
se’n em demana seguir-lo i obri una porta més: es tracta de 
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l’oratori. Segons que conta la tradició, sant Vicent Ferrer s’allot-
java en el palau quan venia a visitar el seu germà. La part de 
dalt de les parets en dona fe; exhibix el lema apocalíptic: «DATE 
ILLI HONOREM QVIA VENIT HORA IVDICII EIVS BEATE VTE» 
(‘Doneu-li glòria, perquè ha arribat l’hora del seu juí. Beat 
Vicent’).

Agraït a Jaume, feliç per la visita, m’assente en un banc de 
la plaça per a encaixar el que acabe de vore i viure. Sobretot 
el fet de trobar-me davall del mateix sostre, en el mateix lloc 
precís que una vegada va estar un personatge tan decisiu en la 
història, no només valenciana, sinó de tota la Corona d’Aragó.
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L’església parroquial, dedicada a sant Bertomeu segurament 
des que els Cruïlles assoliren el senyoriu, és d’una sola nau i 
d’estil barroc. Té sobre la portada l’escut que també exhibix el 
palau: l’escut del Col·legi del Corpus Christi, el mateix que feu 
servir Joan de Ribera. Açò és perquè fins a l’any 1818 esta es-
glésia era dels senyors del poble, ja que Alfara depenia eclesiàs-
ticament de Montcada. El campanar i tota la frontera estan fets 
de rajola, excepte la portada barroca i 
el sòcol, treballats en pedra.

Passejant per la plaça, admirant 
este i altre edificis, impressionat per 
la història que arriba a acumular este 
lloc del poble i fent alguna que altra 
fotografia, he despertat la curiositat 
de tres dones que hi ha prenent la 
fresca en un dels banquets enfront 
del palau.

—Fes-nos una foto a les agüeles! 
—diu una, descarada, mentre les 
altres riuen.

La foto la faig, però pense co-
brar-me-la en contalles i raona-
ments. Primer soc jo qui ha de 
respondre a les preguntes: d’on 
soc, per a què són les fotos, quina 
edat tinc, si soc casat, si tinc famí-
lia, on treballe… Per fi trobe l’oportunitat i comence a trau-
re’n suc. Les tres són filles del poble, de tres generacions dis-
tintes: noranta, huitanta i setanta anys; Maria, Rosario i Lola, 
respectivament.

—Dolores, el nom més famós d’Espanya: dolor de cama, do-
lor de cap… qui no té un dolor? —explica Lola, mentre Rosario 
riu.

Maria, la més major, no té ganes de romanços i se’n desen-
tén. En canvi, les altres dos van atropellant-se l’una a l’altra 
recordant els seus anys de joventut treballant a La Conserva. 
Lola feia faena per temporades; en canvi Rosario era una de les 
poques que treballava allí tot l’any.

Rosario, Lola i Maria
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—Jo entrí als catorze anys, i de fijes només n’érem cinc o sis, 
depén, totes d’Alfara. Però quan arribava la temporada d’estiu 
agarraven a molta gent. Molta, molta.

—Totes les dones d’Alfara —confirma Lola—. I en venien mol-
tíssimes de Montcada, de Benifaraig, algunes de Massarrojos, 
de Massamagrell. La Fosforera també estava plena de gent de 
Montcada. Mira, de pares i mares a filles i nets, si se col·locava 
u, anaven tots darrere. Venien a peu, en bicicleta, o ja més tard 
les portaven els nóvios o els hòmens en la moto. Cotxes, no; 
cotxes, no n’hi havien.

Alfara era el pol d’atracció industrial d’un fum de gent de 
tota la contornada. La faena era mecànica i monòtona, com cor-
respon a la producció en sèrie característica de l’època.

—Jo estava en l’almacén fent caixes, encaixant i, quan no, en 
l’etiquetadora. I les fijes feien pot: de tomata de fregir, pimentó...

—Bajoqueta —apunta Rosario.
Quan arribava la temporada de les bajoquetes, l’empresa les 

distribuïa en sacs per les cases.
—Quasi totes les dones feien bajoqueta en casa i se guanya-

ven un duro. Despeçonaven a mà, els peçonets, i, en acabant, 

La bajoqueta se sol plantar 
en primavera i es cull als 
mesos d’estiu. És una de les 
verdures valencianes més 
apreciades, amb algunes 
varietats tradicionals, com 
ara la de ferradura, de la 
mantega i roget. Sensibles 
als extrems, fred i calor, 
sequera i entollades, les 
bajoques requerixen moltes 
atencions del llaurador. 
Tendres i de sabor suau, 
són indispensables en 
la paella i el bollit.
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passaven i t’ho pesaven. I per si n’havies furtat alguna, pesa-
ven els peçons i les bajoquetes. «Què n’hi ha, trenta quilos? 
Correcte. A tanto». Ma mare en faria, de bajoqueta? Pobreta, 
en glòria estiga.

Rosario calla recordant sa mare, una dona que, com ella i 
tantes altres, treballaren de valent sense tindre un dia lliure, 
ocupant-se de les faenes de casa, de criar els fills i de cuidar els 
malalts, i encara trobaven el moment de fer bajoqueta o el que 
fora. Dones fortes com el ferro que es desvivien per la família i 
el benestar dels seus, sense descans ni queixa.

—Jo era la tapadora: els pots passaven per una cinta, jo tenia 
un pedalet, i feia aixina amb el peu –xafa en terra amb força— i 
els tapava. En acabant passaven a unes gàbies… —dubta i mira 
a Lola demanant ajuda.

—P’als monos —diu, burlona.
—Xica, calla… l’olla exprés! I un dia qui estava al càrrec de 

l’olla exprés diu «açò està… que té vapor» i jo, que el sent i tenia 
l’olla al darrere, dic «hòstia...», i al moment: Pam!

Rebentà la caldera i li pegà de ple. Cridaren a don Emilio, el 
metge. Rosario encara arribà a casa. Nueta i embolicada en un 
llençol que li donà sa mare, bollint-li el cos de dolor, el metge 
l’acompanyà a peu a la clínica.

—Ací no hi havia cap cotxe. I jo, segons que passàvem cor-
rent, li deia al metge «ai, don Emilio, jo em tire a la séquia», i 
ell «l’aigua no és bona per a les cremades». Vingué a vore’m el 
tio Capilla, el director de la fàbrica, a la clínica de Sant Vicent: 
«encara com que no t’has mort», deia. Un any passí gità cap per 
avall. I m’enrecordava que sempre havien dit: «el dia que explo-
te la Conserva anirà tot Alfara a fer la mà». Veges, i ho paguí jo.
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Rosario tenia vint-i-tres anys llavors. Ara en té huitanta, però 
el patiment que va passar no se li ha oblidat.

—La sort que tinguí jo, carinyo, és que m’asseguraren. Que 
ahí no asseguraven a ningú.

—A ningú —confirma Lola.
—De tantes que n’hi havia, i l’única assegurada, jo. Per això 

tinc la pensió. Perquè jo tinc tot el cos cremat: la mamella, el 
costat este tot ple de bonys, la parrusseta que jo dic, tota l’es-
quena… tota me vaig cremar.

Rosario va sobreviure i ara pot contar-ho. Altres no tingue-
ren eixa sort. Relaten el cas de Pepe el Rollo, que va morir cre-
mat. També un tio de Lola, de Bétera, cremat en La Fosforera.

Les condicions laborals precàries i una tecnologia enca-
ra deficient tenien conseqüències i els accidents laborals eren 
freqüents.

—En el rajolar hi havien ferits cada dos per tres. Mon pare 
era rajoler –explica Rosario— i el meu germà li plorava a ma 
mare: «jo rajoler no, mare, jo rajoler no».

Afortunadament puc reconduir la conversació apartant les 
desgràcies i invocant les alegries. Acaben relatant-me entre ri-
alles anècdotes ben sucoses, sobretot embolics de faldes: amos 
amb encarregades, encarregats amb treballadores. «Diuen d’ara, 
però en aquell temps tot eren amantes i amantos», riu Lola. Els 
noms i les circumstàncies me’ls confien en secret, i com a tals els 
guardaré, que n’hi ha molts que encara viuen i, com diu Rosario 
de manera gràficament escatològica però ben expressiva, «la 
merda seca no fa pudor, però prova de remoure-la i voràs».

Maria, nonagenària, callada i atenta, no ha intervingut gens. 
Una llàstima, perquè és com tindre davant l’únic exemplar d’un 
llibre que saps ple de bones històries, però que no es deixa obrir. 
Siga com siga, ja se’n van a dinar, cami-
nant a poc a poc uns cossos desgastats 
per l’edat i la fatiga que no es corres-
ponen amb la vitalitat i la fortalesa que 
m’han mostrat els seus caràcters, capa-
ços de rememorar les dificultats més 
angoixoses sense rancor, i ben pagades 
d’haver-les vençudes.

«El meu germà 
li plorava a ma 
mare “jo rajoler 
no, mare, jo 
rajoler no”»
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Content i agraït d’haver compartit amb elles una part d’este 
dia tan clar de juliol en un espai tan senyorial i seré, jo em que-
de al bar de la plaça, que el sol apreta i no em fa goig posar-me 
a estes hores a buscar un restaurant. Ací tot és de tapes i entre-
pans. El cambrer recita la llista d’opcions i decidisc apostar fort: 
entrepà de blanc i negre amb faves i allioli. Nyas, coca. El tot pel 
tot. Hemos venido a jugar.

Mentre espere que arribe la comanda em quede mirant de 
nou l’església. Ara que em fixe, el campanar em recorda el del 
Col·legi del Patriarca en la capital. He hagut de buscar una 
foto en internet per a confirmar-ho: s’assemblen com si foren 
bessons.

Ombra fresca, brisa de llevant, cervesa, cacaus, olives i... 
atenció!, ací arriba, en mans del cambrer, con todos ustedes: el 
dinar! En vore’l pense que m’havia animat massa quan l’he triat. 

—Alguna cosa més? —pregunta, sol·lícit, deixant-me el plat 
al davant.

—Sí, una pregunta —dic, mirant la bomba de colesterol—: 
tu què creus, d’esta rebentaré o què?

—De gust és fàcil que sí! —riu mentre se’n va.
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Al primer mos confirme que no va gens desencaminat: l’alli-
oli, en el punt, picantet; les faves, encara tendres tot i ser ja 
estiu; la botifarra de ceba i les llonganisses, cruixents i delici-
oses. Carpe diem. De moment, fruïm de la vida i del plaer que 
ens oferix; ja vorem després com penedir-se o com cremar-ho. 
Entre glops de cervesa fresca i picadetes, en un tres i no res, la 
pataqueta è finita i les meues papil·les gustatives procedixen a 
alçar-se en peu i oferir una ovació sincera a l’inventor de l’allioli, 
a l’agricultor que ha cultivat les faves, al forner que ha pastat el 
pa, al carnisser que ha lligat l’embotit, al cuiner que l’ha fregit, 

al cambrer que m’ha servit i, amb perdó, a la mare que 
els va parir tan bé a tots. No tinc el costum de beneir 
taules, però sí d’agrair amb el pensament la dedicació i 
la faena ben feta del muntó de persones que calen per 

a poder despatxar-se un bon menjar.
A la meua dreta, la figura sedent del sant mostra 

a qui passa la creu patriarcal, aguantant impassi-
ble el sol de migdia i agraint segurament estar 
fet de pedra: si poguera girar el coll i vore’m, 
de segur pecaria d’enveja. Que no patisca, que 
eixe pecat li’l regale, i dels altres capitals ja en 
faré jo compte; de moment la gola ja la puc 
ratllar de la llista. Ara toca la peresa.

Sant Joan de Ribera, una de les persones més in-
fluents de la suea època, fou a més d’Arquebisbe 
de València, Patriarca d’Antioquia (Turquia) i Virrei 
de València. Fundador del Real Col·legi Seminari del 
Corpus Christi i impulsor de la Contrarreforma sorgi-
da del Concili de Trento en València, fou un dels ma-
jors impulsors de la expulsió dels moriscos en 1609.

El blanc i negre (llonganissa i boti-
farra i faves) és un dels entrepans 
valencians més típics de la comarca 
de l’Horta. Altres cantells amb nom 
propi són la brascada (carn de ve-
della i pernil a la planxa amb ceba 
fregida caramel·litzada), l’almussa-
fes (sobrassada, ceba fregida ca-
ramel·litzada i formatge), el xivito 

(llomello a la planxa, cansalada, formatge, ou deixat caure, encisam, tomata 
i maionesa) o el pepito (pimentó, tomata i tonyina amb pinyons i ou bollit).
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Un aplaudiment també per a qui va inventar la sobretaula: 
la digestió demana pausa. A falta d’interlocutor trac el llibre de 
la motxilla i demane un café del temps, que una cosa és rela-
xar-se i una altra que t’entre modorra. Tinc un amic que diu que 
el gran invent de la vida seria un restaurant amb catres per a 
pegar la becadeta en acabant de dinar. Preneu nota els empre-
nedors: ahí hi ha un negoci amb clientela assegurada.

Quina casualitat! El llibre que ara llig: Valencia, tierra que ali-
menta a los héroes de l’alcoià Juan Gil-Albert, obra compromesa 
i combativa escrita durant la Guerra Civil, m’ha fet girar-me 
altra volta cap a l’amic sant Joan, una de les persones que més 
força feu per a desterrar els valencians musulmans. Copie l’elo-
qüent paràgraf: «Los arrancaron en su tiempo de estos campos, 
donde el sudor y las lágrimas habían bordado las cintas de las 
acequias en torno a los dorados naranjales. La sangre de millares 
de moriscos, clama todavía por la espesura de nuestras huertas».

És de veres que no es pot jutjar el passat des d’una concepció 
contemporània, però fer fora de les seues terres milers de famí-
lies valencianes, arrelades des de generacions, per motiu de les 
seues creences religioses o els seus costums no ens pot paréixer 
ni just, ni ètic, ni tan sols compatible amb la moral cristiana. 
Ni hui en dia, ni en el segle XVII, ni en cap de les èpoques. Ja 
ho sé, tot té un mig i dos vores, però la veritat és que no soc 
gens amic de Joan de Ribera. En canvi, d’Alfara m’he fet amic 
per a sempre: ací, llegint a l’ombra del para-sol i dels arbres, 
en esta plaça tan bonica i digerint el saborós dinar, ha caigut 
la vesprada i ha remés la calentor que rebentava l’empedrat. La 
bicicleta m’espera, i la resta del poble em crida a descobrir-lo.
Si vos agrada, com és el meu cas, l’arquitectura més popular, 
en Alfara trobareu exemples preciosos de modernisme valencià. 
Eixint de la plaça per la travessia de Sant Joan de Ribera, en la 
plaça de l’Antic Regne de València i continuant pel carrer Major, 
he estat passejant una bona estona i admirant-me d’algunes ca-
ses de poble ben boniques. També en els carrers de Cavallers, 
d’Emilio Ramón Llin i de Sant Bertomeu. En el número 30 del 
darrer carrer hi ha uns taulellets de perfils egipcis que he trobat 
també en el número 16 del carrer de Cavallers, idèntics als que 
vaig vore en alguna casa de Foios. I en el número 40 hi ha una 
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torre coronant un bonic edifici de tres plantes, entre altres cases 
magnífiques. Si continuem fins al número 6 trobarem uns taule-
lls amb aus exòtiques i diversos motius florals típics de l’art déco 
embellint les brancalades de la porta.

Ací, la part nord del poble s’ha convertit en un gran campus 
universitari. Escoles tècniques, facultats i residències estudian-
tils que conformen un altre món: juvenil, modern i multilingüe, 
que contrasta amb els carrers d’arquitectura tradicional de l’en-
tramat històric. Dels antics rajolars del segle passat, que tanta 
fama i faena donaren al poble, en resten ara només tres fume-
rals, vestigis de l’activitat industrial dels segles passats. El més 

El fumeral complix dos funcions: d’una banda, dotar del tir ne-
cessari per a avivar el foc; de l’altra, conduir el fum i expulsar-lo 
lluny cap a l’atmosfera. Nascuts de l’experiència de la versió do-
mèstica, els fumerals industrials de rajola es van estretint a me-
sura que creixen per tal de facilitar el tiratge. Segons va augmen-
tar amb el temps la necessitat d’abastir temperatures més altes 
en la combustió, els fumerals anaren guanyant altura, adoptant 
formes més poc resistents al vent que l’habitual tetragonal o 
quadrada, com són la secció circular o l’octogonal (la més usual 
a les nostres terres).
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interessant, per bonic i graciós, és el del carrer de Lluís Vives. 
D’influència modernista, dissimulant el seu pes i envergadura 
puja cap al cel serpentejant com si no res, emblema orgullós 
d’una època que va identificar la fàbrica com a sinònim d’avanç 
i progrés.

Les ximeneres de les fàbriques passaren a convertir-se en els 
nous campanars, les fites de referència que marcaven l’horitzó i 
feien palesa la transformació, tant del paisatge com de la socie-
tat, que deixava de ser per complet agrària i adquiria un nou ca-
ràcter i nous costums. Convertits hui en elements patrimonials 
per la vàlua artística que tenen, queden com a testimoni d’una 
revolució, la industrial, que ja no valorem tant per la importàn-
cia econòmica que va tindre en el seu moment, sinó per la trans-
formació social i política que va ocasionar, origen d’ideologies, 
moviments obrers, lluita feminista, revolucions i guerres, que 
tant marcaren la història de la humanitat en els segles XIX i XX.

Els rajolars revolucionaren l’antiga tradició artesanal de la 
fabricació d’atovons i esdevingueren, fins a la dècada dels setanta 
del segle passat, la indústria més important del municipi. Estes 
fàbriques convertiren Alfara en el primer poble industrialitzat de 
l’Horta, i propiciaren la instal·lació del ferrocarril.
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—Este més alt és del rajolar de Bonet —diu algú a la meua 
esquena, referint-se al fumeral del carrer de Ramón y Cajal, on 
ara em trobe—. N’hi havia un altre, que estava decapitat —fa 
un gest amb la mà com si es tallara el coll.

L’home té ganes de conversar, i pareix que coneix bé el tema.
—Al remat l’assolaren del tot. Només en queden este, el de 

la serp de Roc i el del rajolar del Grauero, allà eixint al barranc. 
De més d’una dotzena que n’hi havia!

Nelo, pel que entenc, va nàixer a Bonrepòs, però viu ací des 
que es va casar amb una filla del poble. Ella va faltar fa anys, 
i ell, que deu haver sobrepassat en molt la huitantena, passeja 
pel campus amb l’ajuda d’uns caminadors.

—Ací lo principal era la rajola. N’hi havien quatre o cinc fà-
briques que estaven connectades pel trenet. D’ahí cap allà esta-
va tot ple de vies. Tot el poble. El trenet eixe… la mare que va, 
si portà quilos amunt i avall.

Ho explica com si ho vera, assenyalant amb el dit açò o allò: 
ací un hort, allà un vagó, darrere el magatzem… fantasmes que 
només veu ell en la seua memòria, i que jo, rodejat d’edificis 
moderns no soc capaç d’imaginar.

—Taronges, rajoles, vinga viatges cap a València —recorda 
amb orgull.

Nelo m’ho explica tot, no sé si perquè ho va viure o perquè 
li ho han contat. Soc incapaç d’esbrinar-ho, parla i parla sense 
parar i disfruta que l’atenga. I jo, ja sabem, parant atenció hu-
milment a qui sap.

—Els fumerals es construïxen des de dins cap a fora. Per 
dins vas clavant uns ferros en l’obra, segons vas pujant. I ahí vas 
posant la bastida, i vas muntant i desmuntant segons tires cara 
amunt. La part més difícil és el remat, perquè l’has d’obrir per a 
fer que no regolfe el fum cap avall.

Després de mitja hora no m’he pogut aclarir on va treballar 
este home: en el rajolar, en el tren, en el camp o en tot alhora. 
Una vida llarga com la seua dona per a molt, i comprenc que 
resumir-la en quatre frases li és impossible.

Ja va sent hora de tornar, si no vull que se’m faça de nit. Em 
queda per vore de prop el fumeral del rajolar del Grauer i trobar 
el Paretó, una tàpia al barranc que es va fer per a protegir-se de 
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les barrancades. Em quede amb el regust que la conversa ens 
ha deixat desconcertats als dos: jo, incapaç d’ubicar un passat 
que resta encara tendre en la seua memòria, però que jo entenc 
inconnex; i ell, incrèdul d’un present que jo percep clarament, 
però que a ell se li desdibuixa.

En eixir cap al barranc divise el fumeral i em dirigisc cap allí 
mentre em ve un pensament: podria ser que el topònim d’Alfara 
estiguera relacionat amb esta indústria de la rajola? Consultant 
internet trobe el suggeriment de l’arabisme al-Hâra, que signi-
fica ‘poble’ o ‘vila’. Sense ser jo lingüista ni res paregut, no puc 
evitar buscar la procedència del mot alfar (l’antic substantiu 
per al castellà alfarería) i em diu que prové de l’àrab andalusí 
alfaẖ ẖár, o siga el ‘taller on es produïxen objectes de fang cuit’. 
Trobe que no és gens agosarat pensar que hi podria haver hagut 
ací a l’Edat Mitjana un taller on es produïren atovons i que es-
devindria al llarg del temps una indústria rajolera potent. Siga 

El Paretó és una antiga obra hidràulica concebuda com a 
protecció contra les crescudes del barranc del Carraixet. Finançat 
pel Col·legi del Corpus Christi en el segle xviii, el propòsit principal 
era evitar les inundacions que de tant en tant afectaven el Molí 
d’Alfara. El projecte inicial pretenia arribar fins a la séquia de 
Montcada, però es va desestimar per a no perjudicar a Vinalesa.
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com siga, deixarem el raonament com a producte de l’atrevida 
ignorància.

Aguaitant al barranc veig de seguida un mur, com un dic de 
contenció que deu ser el Paretó del qual parlava Nelo. Hui, amb 
les obres de condicionament del barranc, l’obra ha perdut la 
funció per a la qual es va construir. Queda en peu, oblidat entre 
les canyes, com a testimoni del passat. «Soc mur entre pedres 
de camins desgastats», diu un vers trist de Maria Carme Arnau i 
Orts, la poetessa alfarera. Afortunadament el Carraixet fa molts 
anys que no porta desgràcies, i les barrancades queden en la 
memòria. El barranc és ara una reserva natural per a les espèci-
es salvatges, i un espai d’esplai per a veïns i visitants.

Isc pel carrer de Sant Vicent, on destaca una casona de tres 
altures amb una torre. En la primera planta de la frontera prin-
cipal, una de les obertures l’ocupa una fornícula, amb una es-
cultura del sant que dona nom al carrer. Les rajoles cara vista 
seguixen la corba sobre els arcs escarsers allindanats, i dos tau-
lells mostren les inicials R. C. damunt la porta principal.

—Eixa casa era de Ramón Cortell. Ahí hi havia un tros d’hor-
ta que era d’ell, i guardava molts cavalls que gastava per a l’hor-
ta i per al transport dels atovons i de les teules. Este Ramón era 
el del rajolar del Grauero.

Gràcies que he conegut a Enric, perquè he estat buscant una 
bona estona i no hi havia cap manera de trobar referències a 
esta casa. L’home m’ha contat, entre altres coses, que estos ra-
jolars tenien forns Hoffman, un invent de 1867 de l’arquitecte 
alemany Friedrich Hoffman, que revolucionà la producció de 
rajoles en sèrie.

—En època del patriarca, quan hi havien tants rajolars, seri-
en forns moruns. És a dir, posar els atovons, cobrir-los de terra 
i fer foc. Però el forn Hoffman ho va canviar tot quan arribà ací 
a les darreries del segle XIX o principis del XX, que és quan es 
casà este home —indica, referint-se al propietari de la caso-
na—. En eixe moment és quan es fan els rajolars del Grauero, 
el de Granell, el de Bonet, és dir, és quan estos se transformen.

Fins llavors, la cocció s’havia d’interrompre entre fornada i 
fornada per a deixar que es refredaren les rajoles cuites i po-
der reemplaçar-les. El nou sistema consistia en una gran galeria 
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anular de dos plantes: des de la planta superior s’introduïa el 
combustible (carbó de coc, corfes d’ametla, llenya) i la inferior 
estava dividida en cambres, la qual cosa permetia desplaçar la 
cocció per la nau de manera seqüencial sense parar el procés. 
Els grans fumerals, a banda de servir per a expulsar el fum, di-
fonien per succió el corrent d’aire necessari per a la combustió.

Eixa nova manera de produir, que exigia el funcionament 
continuat del forn, trastocà el ritme de treball, els torns de des-
cans i en general les condicions dels obrers. Hi ha qui contava 
que traure els atovons dels forns era com entrar a l’infern unes 
quantes voltes al dia, amb cendres que t’asfixiaven i no poques 
vegades restes de carbó que t’entraven als peus o et cremaven 
la roba. Els accidents eren continus i les jornades molt dures.

Jo fa ja unes hores que tinc curiositat de conéixer el perquè 
de tanta indústria a Alfara, i aprofite la sapiència del meu inter-
locutor per a mirar de satisfer-la. Seria gràcies a alguna infra-
estructura de comunicació que les empreses triaren establir-se 
ací? Potser el ferrocarril? Enric, que atresora un coneixement 
enciclopèdic sobre el seu poble, en descarta la idea.
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—Al contrari. El molí ja estava ací, gràcies a la séquia. La 
Fosforera va vindre perquè aprofitava les instal·lacions del con-
vent. Els rajolars funcionaven des de ben antic, degut al tipus 
de terra de la zona. Per què van desaparéixer? Una de les ra-
ons fou, precisament, la falta d’infraestructures. Mentre se feien 
quatre casetes i podies dur els atovons amb carro, funcionaren. 
Però després, a males penes.

Els arquitectes que els coneixien els requerien, perquè van 
ser molt apreciats per la qualitat. El valencià Rafael Guastavino, 
per exemple, utilitzà atovons d’Alfara per al teatre La Massa de 
Barcelona. Però, segons que explica Enric, en el moment en què 
el sector de la construcció viu un gran creixement, la deman-
da d’un subministre més ràpid constituí el principi de la fi del 
negoci.

—Jo vaig viure la crisi del rajolar de Bonet —continua, confi-
dent—. Bonet Trenco era un home centrat, que tenia bon ull per 
al negoci. Jo sé anècdotes que et fan vore la qualitat d’home que 
era. Ell volia fer una nau nova, venia l’arquitecte i deia «s’ha de 
ficar una biga del huit». I ell es girava: «Xiquet, vine». Cridava 
algun xic amb el qual tenia confiança i li preguntava «això resis-
tirà?». «Home, seria millor del deu, però del huit funcionarà». 
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«Del deu!» resolia Bonet. Eixa era la manera d’ell de funcionar. 
No anava amb miquetes, tenia clar com fer créixer el negoci 
i sempre buscava la millora. I venia a tota Espanya: l’estació 
d’Atocha a Madrid, la nova, la que feu Moneo, són atovons d’ací; 
la Finca Roja, són atovons de Bonet. N’hi ha moltíssims exem-
ples, i al llarg de molts anys. I jo crec que el museu d’art romà 
de Mèrida encara utilitzà cara vista d’Alfara.

La cosa canvià. Amb els nets ja al capdavant, el comercial els 
demanà una millora en la comissió:

—Un cèntim més per atovó, o una cosa similar —apun-
ta Enric. Li varen dir que no, perquè no eixien els comptes—. 
Aquell home se n’anà a un rajolar de Ciudad Real, i allí tenien 
avantatge, perquè estant al mig de la Manxa, amb el disseny de 
carreteres que hi ha, distribuïen molt més fàcil a on els donara 
la gana. Ací, ja veus les dificultats que hi ha per a eixir. Per a 
arribar al by-pass havies de passar pel mig dels pobles. El tren 
arribava només a l’estació del pont de fusta. En fi, que acabaren 
tancant. Bonet se’n va, deixa la fàbrica d’un dia per a l’altre, 
amb tots els permisos per a dur el gas, que no arribà. I els passà 
igual als dels mistos, i a tots. Hi hagué un moment en el qual 
Alfara era la zona més industrialitzada, però en el moment que 
pujà la demanda i no podien servir ràpidament, tot s’acabà.

Que cadascú traga les seues conclusions. Les meues són que 
el procés d’industrialització es va produir gràcies a uns em-
presaris que només comptaven amb el seu caràcter emprenedor 
i l’esforç dels empleats, però va fer fallida quan van haver de 
competir amb desavantatge per la falta d’inversions en infraes-
tructures i la poca vista d’uns dirigents massa allunyats d’esta 
terra i els seus problemes.

Són histories passades —que encara hui no han deixat de 
passar— que ens expliquen el paisatge, este horitzó travessat 
de fumerals que queden com a testimoni, i una bona quantitat 
d’instal·lacions fabrils que han hagut de trobar usos alternatius.

Tinc ganes d’eixir altra volta a l’horta, a omplir-me de vida, 
d’olor de terra regada i remor d’aigua de séquia. Guarde el con-
tacte d’Enric per a poder quedar amb ell i disfrutar dels seus 
amplis coneixements, i em dirigisc cap al carrer del Mestre 
Palau per a eixir del nucli urbà.
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Davant de mi, una mar entre verda i blava de sumptuoses cols 
redonetes sosté en l’horitzó l’imponent edifici del molí. Assentat 
en la vora d’un sequiol aspire l’aroma que puja del camp i con-
temple com el sol l’il·lumina amb els últims rajos del dia.

Voldria estar-me ací, traure el llibre i disfrutar d’este moment 
fins que la llum s’apague del tot, però vaig en bicicleta i el camí 
del barranc té algun que altre clot que voldria evitar. Torne cap 
al convent de Sant Diego i en travessar per l’almàssera m’enfile 
per la senda del Pardet per vore d’arribar al Molí per la banda 
de darrere. Victòria, la xicona de Meliana, em va contar que ací 
feren un dels concerts d’Horta Sonora, a on el soroll de la séquia 
prenia la veu cantant acompanyada de les societats musicals 
d’Alfara i Vinalesa.

Manuel Palau Boix, el 
mestre Palau, nasqué a 
Alfara del Patriarca en 
1893. Alumne de Ravel 
i Charles Koechlin, va 
exercir com a professor 
de composició i instru-
mentació, i més tard di-
rector, del Conservatori 
de València. Influït pels 
impressionistes france-
sos com Claude Debussy, 
les seues composicions 
estan plenes de lirisme 
inspirat en la música po-
pular valenciana. Entre 
la seua nombrosa obra 
trobem una òpera amb 
llibret en valencià del seu 

amic Xavier Casp. Mediterrani i universal, a més de compositor 
fou un assagista prolífic, escriví sobre el fenomen musical i la 
seua problemàtica, rescatà i transcriví, a més, multitud de par-
titures de música antiga i folklòrica (entre les quals la música 
completa del Misteri d’Elx) durant la seua etapa al davant de 
l’Institut Valencià de Musicologia i Folklore a mitjan segle xx.
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El molí d’Alfara és d’origen medieval. Construït sobre el caixer principal 
de la séquia de Montcada entre les partides del Puntarró i del Cano, en 
l’origen fou un molí fariner. En el segle XIX molia també arròs, i més tard 
s’amplià considerablement, i es convertí en una gran indústria farinera. 
Fou l’últim molí fariner de la séquia a mantindre la seua funció.
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Per damunt de l’aldarull del salt d’aigua se sent un toc de 
campana: les nou i mitja. Admirat però desconfiat de la força 
amb què circula la séquia, torne a la senda per a agafar el camí 
fondo de Vinalesa, eixir al barranc del Palmaret i arribar a on 
s’ajunta amb el Carraixet. Prenent nota mental de vindre un 
altre dia a visitar Vinalesa, aprete la pedalada per a arribar lleu-
ger al carril bici abans que es faça fosc.

Vorejant el Carraixet repasse el dia i no deixe de fascinar-me: 
un poble tan menut i tan carregat d’història. Però no d’eixa his-
tòria dels llibres, que en llegir-la l’has d’imaginar: Història amb 
majúscula, de la que se sent ressonant en la toponímia del pas-
sat andalusí; de la que es veu en els edificis i els escuts dels 
distints senyors feudals que en varen tindre la propietat, de la 
desamortització i la Revolució Industrial; història de la que es 
viu en els records dels habitants, de la transformació de bona 
part de la societat agrària en industrial i la desaparició posterior 
d’eixa indústria.

Fins no fa molts anys, els carrers d’Alfara els transitaven les 
jóvens que venien a treballar a les fàbriques des dels pobles ve-
ïns. Hui s’omplin de jóvens també, però de tots els països, que 
acudixen a estudiar a la universitat. Canvien els protagonistes i 
la trama, canvia el vestuari i la decoració, però l’escenari perdu-
ra, perquè l’obra no s’acaba mai. «Roda la roda, veu del meu po-
ble», que deia Estellés. «Passen, d’ales, de dies, cels successius». 
Alfara, la del Patriarca, la dels Rajolars, la de l’Horta, des de 
fa mil primaveres contempla l’anar i vindre de les generacions, 
conservant les claus de la seua identitat.
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Alcuni luoghi sono un’enigma, altri una spiegazione.
(‘Alguns llocs són un enigma, altres una explicació’)

Fabrizio Caramagna. «Contagocce» 

Si parem atenció, tan sols observant l’aspecte exterior d’una 
persona serem capaços de saber moltes coses d’ella. No cal mol-
ta perspicàcia per a adonar-se que unes mans plenes d’arraps 
o durícies ens donaran unes pistes sobre professions o aficions, 
contràries a les que ens proporcionen unes mans més suaus i 
delicades. Una cicatriu no presenta el mateix aspecte si és de-
guda a un colp, una cremada o una intervenció quirúrgica; les 
arrugues en les comissures dels llavis testimonien una vida ple-
na de somriures, però en el suny denoten preocupacions; les 
canes, els tatuatges, l’estil en el vestir… són molts els trets que, 
sabent-los llegir, ens oferixen gran quantitat d’informació. De la 
mateixa manera, si ens fixem en el paisatge, podem descobrir 
multitud de signes que ens permeten endevinar moments signi-
ficatius del seu passat.

Per poc que penetres en l’horta valenciana, si ho fas amb 
els ulls atents i la ment oberta, se’t fa palesa una estructura 
del territori, un orde, una geometria determinada: igual que 
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El barranc del Carraixet
Orogràficament, València es troba al centre d’una planura 
al·luvial travessada pel riu Túria i multitud de paleobarrancs; els 
més importants són el de Carraixet al nord i el de Catarroja al 
sud. Els desbordaments anaren depositant al llarg del temps el 
fang que hui és terra de cultiu.



Agost · Llegir el paisatge 203

un floquet de neu creix obligat segons una pauta geomètrica, 
l’horta sencera ha cristal·litzat seguint un algoritme que té com 
a base determinant la conducció de l’aigua cap a l’últim trosset 
de terra.

Són les séquies les que manen, i el paisatge sencer es plega 
a elles. Amb algunes excepcions, clar: el barranc del Carraixet 
i les rambles que desaigüen les riuades i les pluges torrencials. 
Però, inclús eixos elements orogràfics naturals, l’habitant de 
l’horta els ha adaptat a l’espai antròpic: les rambles, moltes vol-
tes, s’utilitzen com a vies de comunicació —els camins fondos— 
i el barranc se sorteja amb sifons per a l’aigua i amb camins o 
ponts per al trànsit humà.

És sorprenent com, segons anem desxifrant les pistes que 
ens oferix el paisatge, surt l’empatia i l’estima per les exquisides 
interrelacions que ha anat entreteixint la història, encastant en-
tre si els elements i les persones, per a arribar a construir esta 
maquinària subtil de producció d’aliments i cultura.

Les meues eixides a l’horta m’han donat respostes interpre-
tant estes empremtes, però també m’han despertat moltes pre-
guntes: com, quan, per mà de qui? Es fa difícil esbrinar-ho. En 
realitat, ningú verdaderament sap quan l’horta valenciana va 
nàixer. Horta és sinònim de regadiu, per tant, com a mínim ens 
hem de remuntar al Neolític.

Els habitants actuals d’estes terres són coneixedors del lloc 
on viuen, i custodis de la cultura que han heretat; però, en gene-
ral, si el que volem és esbrinar el passat llunyà, la resposta a la 
nostra curiositat a sovint serà «de temps dels moros». Qualsevol 
cosa que ja els seus iaios van conéixer (una infraestructura de 
reg, un nucli de població, una tècnica artesana o agrària) pro-
bablement estiga allí, al seu parer, des de temps dels moros. 
La cosa més graciosa és que, pel que ara sé, la majoria de les 
vegades tenen raó.

Per a entendre el lloc on em trobe he hagut d’entendre’l com 
a acumulació d’experiències que, al llarg del temps, s’han anat 
superposant i deixant solatge. El territori de l’horta és com un 
gran llibre, on les successives generacions i cultures han anat 
escrivint capítols d’una mateixa història. I el paisatge que ens 
han llegat és el mitjà pel qual descobrim com eren les seues 
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vides i quina ha estat l’evolució cultural que ens ha portat a ser 
qui som.

Hi ha dos fites fonamentals que influiran en la fisonomia del 
paisatge: la primera cap al segle II aC, en període romà, quan es 
produïx la denominada centuriació, una ordenació del territori 
que com a principal empremta deixarà la Via Heràclia, més tard 
coneguda com a Via Augusta, i que més o menys coincidiria amb 
els actuals traçats de la carretera a Barcelona i la Via Xurra; el 
segon moment històric important és a partir de la segona mitat 
del segle VIII amb la invasió musulmana.

L’origen de l’estructura del 
regadiu encara és incert i con-
tinua estudiant-se, però tot i 
haver-se trobat restes d’època 
iberoromana, el desenvolu-
pament del sistema hidràulic 
que configura el paisatge és 
fonamentalment del període 
andalusí. Les séquies majors 
prenen l’aigua del riu Túria i la 
distribuïxen per tota l’horta ra-

mificant-se ad infinitum. Determinen el traçat dels camins (que 
solen acompanyar el recorregut de l’aigua), la subdivisió de la 
terra (que en l’Horta Nord no ha canviat quasi gens durant se-
gles) i la situació del poblament, siga concentrat (pobles i bar-
riades vora les vies principals) o dispers (alqueries i barraques 
distribuïdes per tota l’horta).

La Valentia romana-goda basava la seua agricultura quasi ex-
clusivament en el cereal, en companyia de la vinya, mentre les 
hortalisses es produïen només per a atendre el consum familiar. 
La cultura islàmica revolucionarà l’agricultura, en transformar 
profundament el paisatge. Al llarg de l’Edat Mitjana s’amplien 
els sistemes d’irrigació i canvien els cultius. Es va introduir l’ar-
ròs i una gran quantitat de noves espècies com ara la canya 
de sucre, la melca, el cotó, la taronja, el meló, la carxofa, la 
bresquilla, l’albergina, els espinacs, el cànem, els tramussos, la 
morera, etc. Altres, ja coneguts en estes terres, eixamplaren el 
cultiu, com ara l’ametla, la figa o la llima.
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A la babalà (alà bâb Allah: a la voluntat d’Al·là)

Algunes paraules valencianes 
d’origen aràbic

afalagar, aixarop, aixovar, aladroc, alamí, alardo, albarda, 
albardí, albarrana, albelló, albercoc, albergina, albíxeres, 
albudeca, albufera, alcaduf, alcalde, alcandora, alcassaba, 
alcàsser, alcavor, alcavot, alcohol, alcova, aldea, alfàbega, 
alfac, alfals, alfanic, alfarrassar, alficòs, alfil, alfòndec, alforja, 
alforrar, algaravia, algeps, algorfa, algoritme, alguatzil, 
aliacrà, alicates, alifac, alifara, aljub, almadrava, almàixera, 
almàssera, almenara, almesc, almívar, almodí, alqueria, 
alquímia, alquitrà, argilaga, arixa, armut, arnadí, arrop, 
arròs, arrova, arrunsar, assagador, assarb, assassí, assot, 
assut, atovó, atracar, atzar, atzembla, atzucac, atzur, auge, 
avaria, bacora, badana, badina, balafiar, barbacana, barnús, 
barragà, barri, basa, bata, benjuí, betzoar, càfila, cafís, cafre, 
calafatar, canastró, carxofa, catifa, cofa, corfa, cotó, dacsa, 
debades, drassana, duana, dula, eixareta, falleva, fardatxo, 
fes, fila, flassada, fanecada, gaidó, gàlib, galvana, gandul, 
garbell, garbí, garrafa, garrofa, gassó, gatzara, gavan, genet, 
gerra, gesmiler, gipó, guarisme, guitarra, hala, jàssena, javalí, 
jupa, jupetí, laca, llaüt, llautó, llebeig, llima, ma (aigua en el 
llenguatge infantil), maganya, magarrufa, magatzem, mandil, 
maquila, màrfega, marjal, martava, marraixa, masmorra, 
matalaf, matraca, mesquí, moixama, mona, moraga, maronja, 
nenúfar, nòria, quermes, quintar, rabera, racó, rafal, raima, 
rajola, rambla, raval, ravata, roca (carro), ronsal, safa, 
safanòria, safareig, safrà, saga, sanefa, saragüells, sarbatana, 
saurí, sénia, séquia, sicló, sofà, sofra, sorolla, sorra, sosa, 
sucre, suro, taba, tabac, tabal, tafarra, tafulla, talaia, taleca, 
talvina, tanda, tara, tarifa, tarima, taronja, tarquim, tassa, 
taüt, tàvega, tecla, tramús, xafarder, xaloc, xarop, xara, xifra
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El paisatge de l’horta es fa ric i divers gràcies a una cultura 
que equipara l’hort al jardí, amb l’aigua com a centre. Les millo-
res arribaren sobretot gràcies al desenvolupament del primitiu 
sistema hidràulic romà i el perfeccionament de les tècniques de 
reg, però també pel treball dels científics musulmans, que tra-
duïxen a l’àrab antics tractats sobre agricultura i en publiquen 
de nous: sobre el clima, el calendari agrícola, els diferents clas-
ses de terra, les tècniques d’empelt o els beneficis i utilitats dels 
fertilitzants segons èpoques, espècies a adobar, resultat desitjat 
o procedència (humà, gallinassa, guano, etc.).

El desenvolupament de la xarxa hidrogràfica permeté la 
divisió de les terres de reg en parcel·les xicotetes i la multi-
plicació dels propietaris. La societat islàmica medieval, que te-
nia una organització social de base tribal, establí l’ordenació 
de l’ús de l’aigua, els drets col·lectius sobre ella i la distribució 

Per a distribuir de manera equitativa l’aigua entre les séqui-
es del Túria es va crear el sistema de files. La fila (de l’àrab 
fil-lah: fracció, part d’un total) és una unitat de mesura vari-
able, i depén de la quantitat disponible d’aigua. El cabal del 
riu es dividix en trenta-huit parts o files. A cada una de les 
séquies mare se’ls assigna una quantitat de files segons la 
quantitat de terra que han de regar. Així, mirant de fer un 
repartiment just, s’eviten els conflictes.
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proporcional. Amb el temps, atrets per les lleis musulmanes que 
atorgaven la condició d’home lliure a qualsevol fidel a l’islam, 
arribaren multitud d’esclaus dels regnes visigots, mentre els na-
tius es convertiren massivament a la nova religió.

La medicina natural, gràcies al cultiu de les plantes medici-
nals, i la gastronomia gràcies als nous productes alimentaris i 
els condiments, s’enriquixen de manera decisiva. Es desenvo-
lupa certa indústria de transformació dels productes hortícoles, 
com la conserva, l’elaboració de xarops, ungüents, almívars o 
perfums. La pastisseria es convertix en un art, i les coques es 
cuinen en qualitat i varietat gràcies a la diversitat d’ingredients. 
La música, la poesia i les arts decoratives del moment són tes-
timoni del gran verger en què es convertix el paisatge agrícola 
valencià.

Algunes coques 
típiques valencianes:

coca fullosa o fulloldre, 
coca de dacsa o a 
la calda (amb molta 
varietat: n’hi ha de 
tonyina salada, de 
botifarra, d’ou bollit, 
tomata o ceba fregida, 
anxoves, gambes, 
etc.), coca cristina, 
coca d’aire, coca de 
llanda, coca farcida, 
coca en sal, coca 
d’ametla, coca de llima, 
coca de taronja, coca 
escaldada, coca fina, 
coca de carabassa, 
coca farinosa o de 
molletes, coca tapada, 
coca d’anous i panses, 
coca de sagí, panfígol...
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La 
Séquia 
de Rascanya 
rega la major part de 
l’horta d’Almàssera gràcies 
al sifó que li permet travessar el 
barranc del Carraixet, situat darrere 
l’Ermita dels Desemparats en la partida del 
mateix nom -antigament dita de Carraixet- en terme 
de Tavernes Blanques. La comunitat de regants d’esta 
séquia queda sota la jurisdicció del mil·lenari Tribunal de les 
Aigües, de la mateixa manera que les de les séquies de Quart, 
Tormos, Mislata, Benàger, Faitanar, Mestalla, Rovella i Favara.
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La unitat rural més important llavors és l’alqueria, que tenia 
una casa principal, a voltes una torreta de guaita, un ampli pati 
interior i dependències annexes com ara forn, molí i quadres. 
Les palmeres datileres adornen i proporcionen ombra i fruit.

La conquista cristiana modificarà les relacions politicosocials 
amb la implantació d’un sistema feudal i la terra passarà a ser 
propietat dels nous senyors, la qual cosa provocà el desplaça-
ment de bona part dels antics pobladors i propietaris, i l’arriba-
da de nous colons, que es convertiren en vassalls.

La primera séquia en prendre l’aigua del riu Túria és la Séquia 
Real de Montcada, que rega les terres al nord del Carraixet fins 
al Puig (excepte una part important del terme d’Almàssera, que 
rega de la séquia de Rascanya).

La séquia de Montcada rep el títol de real des que el rei 
Jaume I decidira reservar-la per a la corona arran de la con-
quista, passant a formar part del seu patrimoni personal: era la 
que més terres regava i més molins movia, i per tant la que més 
rendiments oferia. Des de l’assut en el riu Túria fins a la Marjal 
dels Moros de Sagunt, discorre en paral·lel a la mar al llarg de 
trenta-tres quilòmetres, distribuint les aigües de reg per a una 
zona d’unes sis mil hectàrees. Més tard, el rei tornà a deixar el 
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control de les aigües de la séquia i la seua ordenació en mans 
de la comunitat de regants, però no tornaren a sotmetre’s al 
Tribunal de les Aigües, i crearen la seua pròpia institució, man-
tenint certs privilegis sobre la resta de séquies.

En el segle XV, el creixement de la indústria de la seda tam-
bé suposà la proliferació de les moreres, i convertí el paisat-
ge tradicionalment horitzontal i diàfan que alternava els verds 
i grocs dels cereals, l’arròs, i les hortalisses, en una extensió 
densa d’arbres d’un verd perenne. L’horta veurà una altra gran 
transformació en el segle XVI, amb l’arribada de productes pro-
cedents d’Amèrica com la creïlla, la dacsa, el cacau o el tabac.

La centúria següent començà amb l’expulsió dels moriscos, i 
l’horta quedà pràcticament despoblada i abandonada. Una gran 
onada de colons, en la majoria procedents d’Occitània, va satis-
fer el desig dels senyors de trobar nous vassalls que treballaren 
les seues terres.

El fur XXXV admet que l’aigua és propietat de tots, indepen-
dentment de si n’hi ha molta o poca. Qualsevol propietari 
d’un camp té assegurat el dret a l’aigua, i no es pot vendre 
la terra sense vendre també eixe dret, atés que són indivisi-
bles l’una de l’altre. El conjunt de propietaris de les terres ir-
rigades per una xarxa de séquies formen la comunitat de 
regants. L’aigua s’entén com a propietat d’eixa comunitat, 
per la qual cosa el fonament és distribuir-la equitativament 
entre tots els membres. Les ordenances marquen la mane-
ra en què s’administra la séquia, i es basen en uns principis 
fonamentals: control i autoritat locals, participació popular, 
augment dels beneficis, justícia en la distribució i imparci-
alitat davant dels conflictes. La comunitat de regants té un 
govern o junta administradora, composta de síndics, que 
elegeixen tots els membres de la comunitat. Els membres 
de la junta han de ser llauradors, cultivadors directes de 
les terres i amb coneguda fama d’hòmens honrats. Hi ha 
també la figura del guarda, que s’encarrega de vigilar l’as-
signació correcta de les tandes de reg i el bon ús i estat de 
les infraestructures.
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Vila, Martí, Boix, Guinot, Casanova, Fabra, Mateu, Ribera, Vidal, 
Chalmeta, Peris, Arnal, Corell, Bernat, Dubon, Gascó, Monfort, 
Castells, Sorní, Usó, Laguarda, Badia, Castanyer, Delàs, Granell, 
Mulet, Peiró, Sempere, Cifre, Lavernia, Viciedo, Samper, Artola, 
Baila, Calvet, Carreres, Orts, Cassanya, Sanç, Estruch, Forés, 
Coret, Ferriol, Murgui, Nogués, Orengo, Sarthou, Orts, Subies, 
Mondí, Gisbert, Sales, Lleonart, Ros, Petit, Cabanes, Gil, Fortea, 
Navarro, Roís, Aparisi, Gallent, Sabater, Ramón, Juan, Francés, 
Bosch, Sanmartí, Claramunt, Bonet, Carsí, Martines, Garcés, 
Moliner, Tamarit, Garriga, Aguilar, Costa, Pasqual, Albert, 
Marqués, Besó, Oller, Broseta, Mollà, Cadroy, Peset, Carrera, 
Guillem, Pons, Adell, Devís, Soler, Baset, Julià, Lanusa, Arnau, 
Casany, Sorlí, Andreu, Saurí, Cabrera, Salanova, Cabo, Marco, 
Esteve, Ausell, Guillot, Blanch, Faubell, Mirambell, Llorens, 
Rosell, Garrigues, Saboya, Barres, Ribes, Capilla, Rumbau, 
Verger, Lluch, Pujades, Belloch, Roger, Domenech, Giner, 
Balaguer, March, Climent, Parra, Pujol, Roget, Durà, Mijavila, 
Mansanet, Claver, Baquero, Messeguer, Viana, Salabert

Alguns cognoms d’occitans
arribats a terres valencianes

al llarg del segle XVII
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Els segles XVIII i XIX duran, entre altres canvis, l’epidèmia 
de pebrina que es carregà els cucs de la seda, fet que provocà 
la desaparició de les moreres. La fi del feudalisme, les revoluci-
ons burgeses i el capitalisme provocaren el canvi més profund: 
avança la indústria de la Primera Revolució Industrial i amb ella 
creixen els molins i les fàbriques. Els campanars de les esglésies, 
fins llavors protagonistes de la verticalitat, trobaren un rival ben 
dur en els fumerals de rajola, que es multipliquen. L’arròs i les 
hortalisses viuen un gran protagonisme gràcies al ferrocarril, 
que en facilita la comercialització.

La nova indústria i l’èxit comercial de la producció agrícola 
atrau grans masses de població en el segle XX, sobretot del sud 
i del centre d’Espanya, fet que provoca un gran creixement urbà 
i la creació dels polígons industrials. S’incrementa el número i 
el tamany de les vies de comunicació, i es reduïx encara més la 

Hi ha una part del paisatge que no es veu, perquè forma part 
de les relacions humanes. Les Ordenances de la Séquia Real 
de Montcada constituïxen la millor expressió del contracte 
social i l’acord de concòrdia d’una comunitat, la dels llauradors i 
llauradores d’esta part de l’Horta, atés que disposen les normes 
d’organització que establixen la millor manera de repartir un 
bé que, sent de tots, en temps de sequera ha d’atendre criteris 
racionals per mor de la convivència en pau.
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superfície agrícola, alhora que es transforma la producció amb 
l’expansió del cultiu del taronger.

Una part important del paisatge la constituïx el paisanatge. 
¿Quines empremtes ens parlen de qui són, hui, els valencians 
de l’horta? Indubtablement, com més volem remuntar-nos en el 
temps les pistes es fan més escasses i, si en trobem, es desdibui-
xen. Seguint el rastre des del present, l’horta valenciana ha vist 
arribar, estar-se, passar i quedar-se, pobles de les més diverses 
procedències i cultures (cristiana, islàmica, visigòtica i jueva, 
greco-romana, ibèrica-edetana), que s’enriquien del paisatge i 
la seua gent, i deixaven en ells, alhora, la seua empremta. Amb 
pinzellades, més o menys grosses, afegides per tota classe de 
gents mediterrànies (sobretot catalans, aragonesos, occitans, 
berbers, romans, però també cartaginesos, fenicis o grecs), s’ha 
pintat, capa sobre capa, un quadro d’un estil heterogeni, un 
mosaic identitari que hui coneixem com a cultura valenciana.

Com ensenyava l’escola filològica alemanya del Wörter und 
Sachen (‘a les coses des de les paraules’), han quedat en els 
cognoms, la toponímia i la llengua en general, multitud de tra-
ces mitjançant les quals podem esbrinar la influència i el pes de 
totes eixes cultures i pobles. La música popular, la indumentà-
ria tradicional, les arts decoratives com la ceràmica, els ritus, 
costums i manifestacions festives ens oferixen gran quantitat 
d’informació en la recerca d’eixes arrels.
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Les primaveres 
i altres 
celebracions 
en la societat 
agrària 
iberoromana

De primeres, convé assenyalar 
que tradicionalment els valencians 
han distingit dos primaveres: la 
primavera d’estiu i la primavera 
d’hivern. Més antigament tan sols 
es diferenciava entre dos estacions 
(l’estiu i l’hivern) i el nom de pri-
mavera s’emprava només per als 
dies concrets dels equinoccis.

Per a les societats agràries, 
l’equinocci de primavera (entés ací 
per la primavera d’estiu) suposa 
un trànsit cap a una nova etapa 
de fertilitat. Culturalment encar-
na les idees de renaixement, resur-
recció i renovació. Simbolitza el 
triomf de la llum sobre la foscor, de 
la vida sobre la mort, donat que a 
partir d’eixe moment el dia anirà 
allargant la seua durada sobre la 
de la nit. Segons que augmenten 
progressivament les hores de sol 
i la temperatura, tornen a eixir 
les fulles dels arbres caducifolis, 

esclaten les flors, els animals ixen 
dels caus, tornen les aus migratò-
ries i la fauna en general comença 
els rituals d’aparellament.

Òbviament, les distintes civilit-
zacions han festejat este moment 
de manera especial al llarg de la 
història i, és de suposar, la prehis-
tòria. Actualment, els valencians 
tenim dos festivitats que afonen les 
arrels en estes celebracions ances-
trals: les Falles i la Pasqua Florida 
o de Resurrecció.

Pel que fa a la festa de les falles, 
trobareu a sovint que s’ha intentat 
vincular a una celebració de la fes-
ta del seu patró per part del gremi 
dels fusters, sant Josep. La inves-
tigació més recent apunta que en 
l’origen seria una festa pagana de 
renovació, per la qual el poble es 
desfeia simbòlicament del passat 
amb l’ajuda del foc purificador, per 
a afrontar alliberat el nou temps. 
Celebracions relacionades amb la 
crema de figures antropomorfes 
per a celebrar el canvi d’estació en 
trobem per tota Europa: el wicker-
man d’Irlanda del Nord, l’entrudo 
portugués, el tararu asturià o la 
vecchia del nord d’Italia; si bé és 
cert que només en terres valen-
cianes ha alcançat un grau tan 
alt de popularitat, sofisticació i 
plasticitat.

La paraula Pasqua ens ha ar-
ribat al valencià a través del llatí 
i del grec, però en l’origen prové 
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de l’arameu pásja o el persa pas-
hé (‘pas’, ‘canvi’, ‘transformació’). 
Actualment és una festa cristiana 
que commemora la passió, mort i 
resurrecció de Jesucrist; adapta un 
costum anterior del poble jueu que 
consistia en el sacrifici d’un corder 
per a propiciar la fi de les penúries 
de l’hivern i demanar fecunditat 
en l’arribada de la primavera.

En les nostres terres i en ge-
neral en el continent europeu, la 
Pasqua de Resurrecció substituïx 
una festa ancestral de celebració 
de l’equinocci de primavera, més 
relacionada amb el concepte de 
Pasqua Florida i la deessa de la fe-
cunditat. L’abstinència de menjar 
carn i ous, previs a la celebració de 
la Pasqua, és un costum també he-
retat d’antics rituals de purificació 
del cos en preparació de l’arribada 
de la nova estació, que se celebra-
va amb balls i cançons i el consum 
novament dels productes d’origen 
animal (ou i llonganissa de pasqua 
en el nostre cas concret). L’ou és un 
símbol de fertilitat molt estés en 
països de tota Europa i de l’Àfrica 
mediterrània, a on és costum com-
partir-lo i degustar-lo precisament 
en estes festes.

Les fogueres són, també des de 
temps preromans, les protagonis-
tes en la nit del solstici d’estiu (la 
nit més curta de l’any), i es creu 
que es feien amb la intenció de 
procurar-li més força al sol, que a 

partir d’eixe dia comença a perdre 
hores davant la nit. Hui en dia les 
trobem transmutades en Fogueres 
de Sant Joan. Altres pobles va-
lencians saluden també el solstici 
d’hivern amb fogueres, en este cas 
dites de Sant Antoni.

Saturnalia era la celebració 
que la cultura romana dedicava a 
Saturn, el déu de l’agricultura i els 
fruits. Esta festa celebrava la colli-
ta poc abans de començar l’hivern. 
Durava una setmana (del 17 al 
23 de desembre) en la qual s’ins-
tal·laven mercats, es feien regals 
(les estrenes, del llatí strena, ‘any 
nou’) i se celebraven banquets fa-
miliars. La nit del solstici d’hivern 
(la del dia 24 de desembre) és la 
més llarga de l’any, a partir de la 
qual el sol renaix i comença a gua-
nyar-li hores a la foscor. La cultu-
ra romana celebrava el dia 25 la 
festa Deus Sol Invictus (‘el déu Sol 
invicte’), derivada del mitraisme 
persa, una altra religió mistèrica. 
El cristianisme va substituir el déu 
Sol per Crist, i assimilà la comme-
moració com a Pasqua de Nadal.

En resum, tot té un perquè i 
una raó de ser, i les festes valen-
cianes, tot i haver sigut revestides 
d’elements religiosos cristians, 
afonen les arrels en antigues tra-
dicions de celebració dels cicles na-
turals, determinats pel moviment 
dels astres, i la vinculació que te-
nen amb l’art de l’agricultura.
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L’horta, desitjada de sempre per tots els qui arriben a conéi-
xer-la, s’ha convertit, a força de mestissatge, en paradigma de 
la terra d’acolliment. La valenciana és una societat que atorga 
el seu gentilici a tot aquell que vol assumir-lo. Tan a prop en 
el temps com els segles XIX i XX, mirant de fugir de la fam i la 
precarietat, aplegaren a esta contornada milers de persones de 
tota la península Ibèrica, i hui en l’horta trobem valencians nas-
cuts a Andalusia, a la Manxa, a l’Aragó, a Múrcia, a Castella o a 
Extremadura. Ja en el segle XXI, gent de tots els continents ve 
buscant la seua oportunitat de vida, i veiem valencians d’origen 
xinés, rus, equatorià, romanés o nigerià, treballar colze a colze 
amb els valencians natius.

Per tant, com veiem, l’Horta valenciana i els seus habitants 
constituïxen un paisatge canviant i en evolució constant al llarg 
de la història. Un paisatge que arriba al segle XXI desestructurat 
i amenaçat pel creixement demogràfic i la falta de rendibilitat 
de l’agricultura i la indústria locals, provocada per les polítiques 
globalitzadores. La societat valenciana ha reaccionat apostant 
per la protecció del paisatge, que forma part indissoluble de la 
seua identitat i que li és tan necessari, sobretot ara que la con-
taminació, el canvi climàtic i la pèrdua de diversitat natural i de 
sobirania alimentària ens colpeja d’una manera tan contundent.

El paisatge, amb la llei de protecció de l’horta, està en part 
assegurat. Ara toca revertir la tendència i convertir de nou esta 
terra en font de riquesa i benestar per a tots, per a fer que puga 
perdurar i la puguen disfrutar les generacions que estan per 
vindre.
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1. Digues bon dia 
«Bon dia», «bon dia de matí», 
«bon dia de vesprada», «bona 
nit». Saludar, i més en la llengua 
pròpia dels amfitrions, és 
una mostra de respecte i una 
manera senzilla de guanyar-
nos-en l’estima. (I sí, tots 
entenen el castellà, però no 
parlem de comprensió, parlem 
de cordialitat i complicitat).

4. No malbarates
Els camps són propietat privada. No 
deus entrar, ni tu ni el teu gos, ni 
que siga perquè creus que no hi ha 
res sembrat, o perquè penses que 
està acabat de collir. És habitual 
vore un camp passat d’entauladora 
tot cosit de xafades d’algun tararot. 
Els cartells indicadors o informatius 
són de propietat pública, i costen 
diners a la ciutadania. Les pintades 
en monuments, antigues alqueries o 
marges de séquia, a més d’embrutar, 
provoquen dany econòmic i 
estètic en el patrimoni de tots.

5. Reprén els deshonrats
No es tracta d’anar de guarda, 
però sí d’alertar aquells que amb 
el seu comportament llancen a 
perdre la faena i les propietats, 
públiques o privades. Embrutar 
els monuments o el mobiliari 
públic, abocar fem o furtar collita 
als camps provoca l’empobriment 
del paisatge i de l’economia 
local. És responsabilitat de 
tots cuidar-lo i protegir-lo.

8. Descobrix
Si no saps alguna cosa, el veïnat 
estarà encantat d’explicar-t’ho. 
Comprendre és estimar, de manera 
que no tingues vergonya i obri el cor 
a nous coneixements i experiències. 
Hi ha molt a vore, molt a escoltar, 
molt a olorar i molt a tastar. L’horta 
és una festa per als sentits.

9. Compartix
Les experiències, si són comparti-
des, solen ser més satisfactòries. 
Convida a sopar la teua parella 
en un restaurant especial en un 
lloc especial. Vinete’n amb la fa-
mília i passeja pels nostres pobles 
mentre fruïxes d’un bon berenar. 
Queda amb els amics a esmorzar 
cada vegada en un bar. Conta a 
companys i coneixences els teus 
millors descobriments quant a 
llocs, productes i establiments.

Els 
imprescindibles 
de l ‘horta
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2. No destorbes
Els camins rurals són d’ús 
preferent per als treballadors 
i treballadores de l’horta, que 
és el seu lloc de treball. No 
deixes una bicicleta travessada 
al mig del camí o recolzada en 
un torn de reg. No aparques 
un cotxe en la entrada d’un 
camí o en l’antara d’un camp.

3. No furtes
Segur que en la verdureria o en el 
supermercat no se t’ocorre agafar 
sense pagar una ceba o una taronja 
amb l’excusa que «total, només 
n’he agafat una i n’hi han moltes». 
Pot ser que perquè sigues una 
persona honrada o perquè allí et 
vigilen. El llaurador passa moltes 
hores treballant al camp, però no 
pot estar-se les 24 hores tenint-ne 
compte. Els furts provoquen que 
acabe protegint-se rodejant el camp 
amb una tanca, per a desgràcia 
dels qui amem el paisatge.6. Tasta

Els productes de l’horta es cultiven 
amb cura mirant d’aconseguir la 
qualitat més alta. Exigix al teu 
comerç productes de proximitat 
i disfruta assaborint les diferents 
varietats de fruita i verdura que 
es crien a l’horta. Tria els bars i 
restaurants de la zona, verdaders 
especialistes a cuinar-los, tant en 
els plats més tradicionals com en 
les propostes més noves. Demana 
als forns i les pastisseries les 
especialitats locals, expressió de la 
cultura gastronòmica més refinada.

7. Compra
Els pobles de l’horta acullen molts 
negocis, com ara xicotetes indústries, 
tallers d’artesania i comerços de 
tota classe. En adquirir productes 
locals contribuïm d’alguna manera 
a protegir el paisatge i a fer que 
els nostres passejos pel carril bici, 
o pels camins i carrers, continuen 
sent una experiència rica. 

10. Disfruta
Com diu la tia Angelita, «oblida’t 
de modes i modos i deixa’t estar 
de romanços: la vida són quatre 
dies i tres els passem treballant». 
La societat actual vol encantar-nos 
amb cants de sirena en forma de 
dispositius electrònics i tota classe 
d’experiències buides. Escolta’t 
atentament i dóna-li satisfacció 
real als teus sentits i el teu esperit.

Estos deu consells, com 
els manaments catòlics, 
es resumixen en un:

Respecta
i fruïx
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«La tierra valenciana, dividida en pequeñas parcelas, teniendo 
sobre sí, a todas horas, una familia que necesita sacar su sustento 

de reducida superficie, se ve peinada, acicalada y nutrida con 
infinito cariño. [...] El jornalero apenas existe. Cada uno cultiva 

su campo, como los ciudadanos de las antiguas repúblicas».
Blasco Ibáñez. Alma Valenciana

El terme municipal d’Albalat és semblant al del veí Foios, més 
estret però igual de llarguerut; abasta des de la mar fins a la 
Lloma, més enllà del traçat de la séquia mare de Montcada. Hui 
faig la mateixa operació que quan vaig anar a Foios: carregar 
la bicicleta en el metro i arribar de bon matí per a aprofitar la 
frescoreta.

En arribar a l’estació em trobe que hi ha un mural ben vistós 
que promociona el comerç local. Totalment d’acord. En el carrer 
Major ho he resolt en un no res: en el forn d’Ilu he comprat una 
bona pataqueta, i en Carnes Oliver unes llesques de formatge 
curat i sobrassada. Més pagat que un gat amb un lleu, me’n vaig 
amb el meu entrepà altra volta cap al nord, ja vindré més tard 
a dotorejar les cases del carrer Major i el magnífic Castell. Una 
volta passe les vies del tren pel pas subterrani, al costat de l’es-
tació, enfile el camí del Molí buscant la séquia mare.
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L’antic molí d’Albalat forma part actualment d’una esplèn-
dida residència particular. En el pati hi ha una mola catalana i 
restes d’algunes altres, integrades com a elements ornamentals. 
L’edifici concret del molí es correspon amb el que queda instal-
lat sobre el caixer del Roll d’Albalat. És un goig comprovar que 
el propietari ha conservat els accessos del caixer a les rampes 
del salt i l’almenara, en una mostra de respecte a un element 
fonamental dins del patrimoni de l’horta. Els molins hidràulics 
valencians són l’exemple paradigmàtic d’instal·lacions produc-
tives d’època preindustrial. Aprofitaven l’energia de l’aigua per 
a moure un rodet que, mitjançant un eix, movia les moles de 
pedra. La importància dels molins en la societat agrària era im-
mensa, ja que la farina era pilar fonamental de la dieta. Amb 
l’arribada de la Revolució Industrial, alguns molins canviaren 
els mecanismes i instal·laren motors de vapor, i passaren a mol-
dre minerals per a la indústria o a dedicar-se a la producció 
d’energia elèctrica.
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El Molí d’Albalat, situat a la partida del mateix nom, és anterior al segle 
XVII, ja que es menciona en l’any 1658 en les Ordenances de la Séquia 
Real de Montcada. Estigué en funcionament fins a l’any 1947. Antigament 
comptava amb una bassa, que suposa una excepcionalitat en este tipus 
de molí donat que el cabal d’aigua estava garantit per la seua ubicació 
sobre el caixer de la séquia.
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El Quadrat de la Séquia té la funció d’alçar la làmina d’aigua de la Séquia 
Real de Montcada per a donar servici a la séquia de la Huitena, que es 
troba a un nivell superior, i així poder regar les partides de les Huitenes 
i la Huitena. El Quadrat el constituïx una gran comporta de més de tres 
metres i mig de llarg, i la mecanització del sistema es troba protegida per 
una caseta quadrangular d’obra. A l’altra banda, el partidor de la séquia 
de la Fila d’Albalat es troba dins també d’una caseta, més menuda, amb 
una teulada a quatre vessants, de teula moruna.
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A partir d’ací el camí canvia el nom pel de senda del Quadrat 
d’Albalat, referida a la infraestructura hidràulica que constituïx 
un dels llocs que vinc a visitar. De moment remunte el Roll d’Al-
balat fins al partidor, que facilita el repartiment de l’aigua. Unes 
escaletes donen accés a la caseta on s’amaga l’artefacte. Per 
ací, vorejant la séquia mare, corre l’antiga senda de Museros a 
Vinalesa. A uns cinquanta metres hi ha el Quadrat de la Séquia 
de la Huitena i el Partidor de la Séquia de la Fila d’Albalat. La 
Séquia de la Huitena és excepcional, ja que és de les poques que 
pren l’aigua per la banda esquerra de la Séquia Real.

Domesticar l’aigua: eixa ha sigut al llarg de la història la 
faena de bona part dels valencians, espentats per la necessitat 
i encoratjats pel coneixement acumulat generació rere genera-
ció. Fàcil de dir, però gens senzill de fer. Sobretot perquè els 
elements naturals presenten un comportament caòtic i difícil de 
preveure, però també per la circumstància particular del medi 
físic i el règim de pluges mediterrani.

Des de fa mil primaveres, especialment durant l’època mu-
sulmana, els habitants d’estes terres s’entestaren a construir un 
entramat d’estructures, idear una caterva d’artefactes, desco-
brir un conjunt de lleis naturals i desenvolupar tot un seguit de 
sabers tècnics, que permeteren aprofitar l’aigua i transformaren 
estes terres en motor de vida i expressió de cultura.
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Originalment les séquies eren canals excavades en terra amb 
escassos o puntuals reforços d’obra en els caixers, sobretot en 
els indrets més estratègics (l’assut, les almenares, els partidors, 
ponts, arcs, anells o canos). El reforç natural que mantenia l’es-
tructura fou la vegetació de canyars i arbres dels màrgens de 
la séquia, mentre els reforços artificials podien ser de teules, 
rajoles, o una filera d’estaques de fusta entre les quals s’entre-
llaçaven canyes.

Passejant per vora séquia i intentant imaginar quin aspecte 
presentaria este enginy hidràulic tres dècades arrere quan el 
caixer de la séquia no estava revestit de ciment, m’he acabat 
l’entrepà de formatge i sobrassada, rematant la xicoteta excur-
sió en un moment deliciós. Panxa plena, cor content. Un aroma 
de cítrics perfuma l’ambient, l’aigua circula amb alegria, fa fres-
ca. Un poc més amunt, el fumeral del rajolar de la Gatera ix des 
dels tarongers aguaitant el cel, i apunta assenyalant uns núvols 
que amenacen pluja des de la distància. És qüestió de tornar 
cap al poble i visitar eixe castell palau tan impressionant.

El Castell és la seu de l’Ajuntament d’Albalat dels Sorells. En 
essència, el que queda ben clar des de l’exterior és el caràcter 
fortificat, com correspondria a les residències nobiliàries rurals 
de l’Edat Mitjana. Té una estructura semblant a l’altre palau 
gòtic que vaig visitar en Alfara del Patriarca, de planta qua-
drada i articulat al voltant d’un pati interior, amb una escala 
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El Palau dels Sorells data del segle xiv. Ha patit al llarg del temps diverses 
obres i reformes, que fan difícil esbrinar-ne l’aparença original. Una de 
les intervencions més importants fou quan en el segle xix es tornaren a 
afegir tres de les torres, que s’havien assolat amb el pas del temps.
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descoberta, un pou i una galeria. Però ací en són quatre, les 
torres, el pati és més gran, i l’edifici està exempt, es pot rodejar 
sencer per a apreciar-lo des de totes bandes. Una 
gran porta arquejada, finestres coronelles, les tor-
res emmerletades i amb finestrons gòtics, el con-
junt constituïx una autèntica joia d’arquitectura 
civil del gòtic valencià.

He arribat per la part de darrere. El que fou en 
son temps hort del Palau és en l’actualitat un jardí 
obert magnífic que inclou també un parc infantil 
i un carrer per a vianants. Es nota que ja ha co-
mençat l’escola: no hi ha gent. La part de davant 
de l’edifici s’obri a la plaça del Castell, on hi ha 
una font i un jardí. Dotorejant per l’interior m’he 
colat per la porta del buc de l’escala a l’habitació 
que fou el celler, on hi ha exposats una sèrie de 
panells amb fotografies antigues que ens ajuden a 
interpretar les característiques més destacades i la 
història del palau. A la planta noble hi ha el Saló 
de Plens i les oficines municipals.

—Perdó, no sabia que açò eren oficines. Hi ha alguna sala 
més del palau que es puga visitar?

El Castell en una fotografia de 1915, on presenta un aspecte molt 
distint. De fet, la torre de l’esquerra no existix, les altres no estan 
emmerletades, i les finestres no se corresponen amb les actuals.
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—Es pot fer una visita per tot el Palau, i pujar a les torres, si 
vols, però s’ha de reservar —m’explica un xic. Desgraciadament, 
jo soc un atrotinat i no prepare les coses. Demane com fer la 
reserva.

—Mira, com que et veig interessat, mentre arriba qui estic 
esperant t’ensenyaré una cosa —s’oferix, sol·lícit.

—Home, jo no voldria destorbar. Si de cas ja torne quan siga 
menester —vaig dient amb la boca menuda, mentre el seguisc. 
Entrem al Saló de Plens i obri la porta del fons.

—No patisques, és que fa poc férem un descobriment i em 
muic de ganes d’ensenyar-lo —somriu divertit—. Mira, estem 
llevant el gotelé —el xic travessa l’habitació avançant a camalla-
des, assenyalant els murs i explicant-me la funció dels forats que 
s’obrin equidistants—. Açò era per a falcar les bastides, veus? 
Ahí dalt n’hi ha una altra filera. Segons els obrers arribaven a 
certa altura, pujaven la bastida per a seguir obrant el mur, i ahí 
es quedava l’empremta.

Em presente, per a conéixer el seu nom i poder dirigir-me 
a ell. Colau, li diuen. Li faig saber que trobe molt encertada la 
decisió de deixar els murs totalment nus. El Saló de Plens, lluït 
i pintat de blanc, també fa goig de vore’l, però ací pots apreciar 
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el tamany i la disposició dels carreus, les empremtes de portes 
antigues que es varen cegar, els arcs de rajola sobre les finestres 
i, per exemple, els forats de les bastides que m’acaba de mostrar.

—I això que no has vist encara el que he volgut ensenyar-te 
—somriu, enigmàtic. Jo estic confós i emocionat com un xiquet 
a punt de rebre un regal, i ell divertit i expectant de vore la 
meua reacció. Arrimat al mur del fondo, Colau trau el mòbil de 
la butxaca, encén la llanterna i l’aproxima a la paret. Al contrast 
de la llum rasa sobre la pedra, es fan visibles les marques de 
l’emblema dels March.

Alguna persona de la família dels March feu estos dibuixos 
en el segle XIV. Es diu prompte, però costa d’assumir que set se-
gles més tard (set segles!), estic jo ací davant, contemplant-los. 
Colau se’n va cap al mur d’enfront per a mostrar-me una altra 
marca, esta vegada el dibuix d’una au. Se’l veu pagat, i no és 
per a menys: estes troballes constituïxen un llegat de valor in-
calculable per al patrimoni albalatà i valencià, a més de reforçar 
l’autoestima i la identitat del poble.

El xic ha d’anar-se’n de seguida. Li agraïsc enormement que 
m’haja ensenyat algunes dependències del palau i, sobretot, 
les marques extraordinàries als murs. M’acomiade i me’n vaig 
a buscar on dinar. En travessar el pati sent la veu d’una dona 



Setembre · Albalat dels Sorells 241

Pere March, tresorer de Jaume II, va adquirir el senyoriu d’Al-
balat després que passara per diferents mans arran de la con-
quista cristiana. Albalat dels Sorells el constituïen en temps islà-
mic dos nuclis de població o alqueries: Albalat Fauquia o ‘de Dalt’ 
(la població actual), i Albalat Aciflia o ‘de Baix’ (a la part litoral). 
A la mort de Pere en 1338 el lloc l’heretarà el fill, Jaume March, 
iaio del poeta Ausiàs March. En 1352 Albalat el compra la família 
Codinats, i ven el lloc en 1480 a Tomàs Sorell (mossén Sorell). 
D’esta família ha quedat l’apel·latiu actual «dels Sorells».
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major que ix de les oficines i saluda «Senyor alcalde, ja està tot 
arreglat. Moltes gràcies». Com? Ara resulta que m’ha estat fent 
de cicerone el mateix alcalde d’Albalat! És un altre dels avantat-
ges de viure en un poble menut: coneixes l’alcalde i els regidors, 
i ells et coneixen a tu, i eixa expressió de «servidor públic», que 
tantes voltes trobem buida de contingut, s’ompli de significat.

He dinat al bar del Centre Cívic un arròs amb bledes bo-
níssim acompanyat d’una ceba tendra deliciosa. En acabant ha 
arribat Colau i he aprofitat per a abusar de la seua paciència i 
saber més coses del poble, mentre em feia el café. En concret, 
li pregunte per un lema que he vist ací al Centre, entre altres 
llocs: Albalat 0,0.

—El nom és en referència a l’objectiu de reducció d’emis-
sions, però a hores d’ara implica moltes més coses —L’alcalde 
m’explica el projecte i enumera les diverses mesures posades 
en marxa en els últims anys, i les actuacions que duen a ter-
me en l’actualitat: per exemple, Albalat va ser un dels primers 
municipis a instal·lar un punt de recàrrega públic de vehicles 
elèctrics, allà pel 2017. Des de llavors, el poble ha fet un esforç 
per a canviar l’enllumenat urbà i el dels edificis municipals, a 

Albalat 0,0 és el 
full de ruta d’Albalat 
dels Sorells cap a la 
transició energètica. 
Mitjançant diverses 
iniciatives municipals 
es pretén reduir 
les emissions de 
CO2 i altres gasos 
contaminants, alhora 
que abaratir el preu 
del consum elèctric. 
Premiat a escala de 
l’Estat, el projecte 
marca el trànsit cap 
a un model energètic 
més sostenible.
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més d’instal·lar captadors d’energia solar als terrats de les es-
coles o del Centre Cívic. Hi ha incentius fiscals per a fomentar 
les energies netes: per exemple, els albalatans disfruten de re-
baixes importants en l’IBI si instal·len plaques fotovoltaiques, 
i reduccions en l’impost de circulació per als vehicles elèctrics.

Des del consistori s’impulsa també el cooperativisme energè-
tic. Albalat té ara com ara tres cooperatives energètiques locals 
amb implicació de veïnat i empreses del poble. El projecte és 
unir-se amb altres poblacions i polígons industrials per a fer que 
la iniciativa continue creixent.

—L’objectiu de l’Ajuntament és arribar a una reducció del 
trenta per cent del consum energètic. L’esforç pressupostari de 
la corporació és gran, però a la llarga estes coses són les que 
beneficien el poble i ja se’n noten els efectes.

Acabe de conéixer a Colau, però... un alcalde parlant de pro-
jectes «a la llarga»? Açò no és gens habitual. M’agrada sentir 
què diu, i m’encoratgen estes iniciatives que, des de l’àmbit lo-
cal, s’enfronten als monopolis i es fan protagonistes del seu pro-
pi model, jugant un paper clau en la creació de la seua ciutat i 
bastint aliances amb altres col·lectius que participen del mateix 
ideal. És l’esperit de la cooperativa agrària, tan present en els 
pobles de l’Horta des de finals del segle XIX i principis del XX.
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La Cooperativa Agrícola d’Albalat fou una de les primeres a fun-
dar-se a la comarca de l’Horta, en concret en 1914. Constituïda 
com a empresa d’administració democràtica i en busca del bene-
fici comú, tenia tres finalitats principals: d’una banda, assegurar 
els subministres –llavor, fertilitzant, combustible, maquinària– a 
preus assequibles, protegint-se d’especuladors; de l’altra, col·labo-
rar en la mercantilització del producte –transformació, empaque-
tat, distribució i venda–; en tercer lloc, però no menys important, 
convertir-se en l’entitat de crèdit, caixa d’estalvis i assegurances 
mútues dels llauradors.
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Les cooperatives sempre tingueren molta força en estos po-
bles. En concret, la més important d’Albalat seria la Cooperativa 
Agrícola, que com a entitat de crèdit passaria a anomenar-se 
Caixa Albalat, i que es fusionà en el 2018 amb diverses caixes 
rurals per a conformar l’actual Cajamar. Esta entitat ocupa en-
cara hui en dia la que va ser seu de la Cooperativa, en la plaça, 
enfront del Palau. Dalt de la porta conserva l’antiga inscripció 
«Cooperativa Agrícola Valenciana Los Santos de la Piedra. Local 
Social».

Me’n vaig de seguida a dotorejar la resta del poble i les seues 
cases boniques, carregat de la il·lusió que transmet este home. 
La plaça ja està plena de xicalla corrent d’ací cap allà i roglets de 
vells raonant. Justament a mitjan camí del Palau i la seu de la 
Cooperativa s’està reformant una casa ampla que, per l’aspecte, 
ha de ser del segle XVII. Segons el panell informatiu que hi ha 
davant del Castell, es tracta de la Casa de Claramunt-Grafiada. 
M’ho deixe apuntat per a tornar, d’ací a uns dies, quan el bas-
timent ja no tape la frontera. Este carrer, el del Pare Salvador 
Mollà, ha de ser, sinó el més antic, dels més antics del poble, 
atés que fa d’unió entre el palau senyorial i l’església.

Del temple parroquial destaca la portada barroca de pedra 
i la gran cúpula blava de teula morisca. De sempre m’ha cridat 
l’atenció l’emplaçament. Una carretera que, des que ix de la 
ciutat circula d’allò més recte, de repent fa un angle per a adap-
tar-se a la planta del campanar d’Albalat i l’abadia, que es pre-
senten en oblic respecte de l’església i el camí. Un misteri més.

Al llarg del carrer Major trobe, en general i com és habitual, 
les cases més distingides. Sobretot la del número 82 en la part 
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sud, i les de la part nord, on n’hi ha moltes d’estil modernista. 
Per cert, als números 119 i 121 hem tornat a trobar-nos, jo ma-
teixa i el famós taulellet del perfil egipci que he vist en altres 
pobles: es veu que va triomfar de veres. Moltes altres vivendes, 
com és natural, han patit el pas del temps i han anat perdent la 
configuració inicial, però resten alguns exemples notables de les 
tradicionals cases valencianes a dos mans.

La típica andana es va transformar en primera planta en les 
cases de les famílies benestants. Un balcó centrat amb una ba-
rana gran de ferro forjat, i dos baranes més enrasades a la fron-
tera en les finestres dels costats. Els finestrals de la planta baixa 
solen disposar de reixes, en algun cas arriben al nivell de carrer.

L’acabat de la frontera sol ser lluït i pintat, predominant el 
blanc i els colors clars. L’alternativa és la rajola vista, i en eixe 
cas (el meu preferit) la decoració recorre a distintes solucions 
per a les cornises, els sòcols, les mènsules i altres.
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Hi ha un parell de trets significatius que ens permeten dife-
renciar la casa del llaurador acomodat de la del burgés; la del 
burgés utilitza en general una decoració més elaborada en els 
muntants, llindes, mènsules i cornises; i en compte de ràfel de 
teula rematen la fatxada amb una barana d’obra, decorada amb 
pinacles o copes amb motius vegetals. En ocasions també les 
delata un emblema heràldic o un anagrama en un lloc destacat 
(dalt la porta, al centre de la barana superior, o decorant les 
reixes).

Ara bé, tot açò és parlant en general, i hi ha cases que des-
taquen per eixir-se’n del costum, sobretot amb l’arribada del 
modernisme. Vos anime a recórrer el carrer Major d’Albalat dels 
Sorells i els d’altres pobles veïns, i fixar-vos en les distintes tipo-
logies de casa, l’acabat de les fronteres i les solucions decorati-
ves que contenen. Descobrireu una altra manera de passejar per 
un poble, més rica en sensacions i més conscient.

La casa a dos mans 
és la casa tradicional 
de poble en l’Horta. 
Es correspon amb 
una vivenda entre 
mitgeres, en general 
amb planta baixa i 
planta alta, i coberta 
de teula corba. La 
frontera presenta una 
distribució simètrica, 
amb l’accés central 
d’amplària suficient 
per a cavalleries i una 
finestra a cada banda 
(una cambra a mà 
dreta i una altra a mà 
esquerra, d’ací el nom 
de «dos mans»). A la 
banda de darrere hi 
ha un pati, el corral. La 
longitud de la frontera 
oscil·la entre els sis i 
els deu metres, i les 
parcel·les tenen una 
profunditat d’entre 
quinze i trenta metres.
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En direcció a Puçol he vist una de les cooperatives energèti-
ques de les que em parlava l’alcalde. Més avant, en la rotonda, 
una casa conserva una anunci de Nitrato de Noruega, en un 
format semblant al de Nitrato de Chile que vaig vore en Foios, 

també en la carretera. Just per ací gire en 
direcció a llevant i me’n torne cap al po-
ble a dotorejar pels carrers de la part més 
nova. En la pastisseria de Jorge Marco he 
comprat una miqueta de dolç per a berenar 
i travessant la Via Xurra m’enfile pel camí 
de la Mar d’Albalat a passar la vesprada vi-
sitant l’horta.

Hi ha molta verdura a puntet de collir: 
tomaques de les tardanes i els últims me-
lons d’alger, bajoquetes, garrofons, cara-
bassetes, carabasses del cacauet i també de 

les xates de torrar. Les xuferes ja estan ben seques, i les cebes 
prou altetes. En passar el camí d’Albuixec, queden a mà dreta 
les pedanies de Mauella i Teuladella. He estat un parell d’hores 
passejant-me entre les alqueries, els camps i les sendes.

No som conscients, o més ben dit, hi ha molta gent que no 
és conscient de la riquesa que suposa esta terra, tant cultural-
ment com productivament. Encara hi ha a qui li és igual que la 
soterren davall de l’asfalt d’autopistes, urbanitzacions i centres 

La carabassa xata de torrar és 
una de les moltes varietats que 
hi ha d’este fruit espectacular. 
Carabasses en trobem de diverses 
formes, tamanys i colors (roig, 
verd, groc, negre, blanc, carabassa, 
gris, i barreges dels uns i els altres). 
Hi ha carabasses d’estiu i d’hivern. 
Esta varietat es cull en agost i 
setembre i és un dolç molt apreciat 
en la gastronomia valenciana, 
ingredient fonamental de la 
pastisseria en forma de pastís, 
carabassat, melmelada, bunyols, 
arrop i talladetes o arnadí.



Setembre · Albalat dels Sorells 251

comercials. Meninfotisme? Jo pense que és pura ignorància i 
desconeixement. Per descomptat hi ha l’egoisme de qui es bene-
ficia en el moment. Però, a llarg terme, a on queda el benefici? 
En cap lloc. S’ha evaporat, i tots hem anat a pitjor.

He parat vora séquia i m’he deixat caure en el marge per a 
berenar, i l’amargor d’este pensament s’ha trasmudat en alegria 
quan he tastat la dolçor de la carabassa al forn. No hi deu haver 
un pastís més senzill i alhora tan exquisit.

He de confessar que tinc un problema amb l’explicació del 
topònim, igual que em va passar amb el d’Alfara. Segons he lle-
git al panell de la plaça i les referències que trobe per internet, 
el topònim Albalat prové de l’àrab al-balāṭ, ‘la calçada’, referit 
a la Via Augusta que probablement travessava la població. Però 
la traducció literal del nom al-balat és més aïna ‘les rajoles’. 
Podríem relacionar eixes rajoles amb l’empedrat de la calçada 
romana, però hi hauria un altre problema: segons la informació 
que he llegit adés en el Palau, en temps islàmic hi havia dos 
Albalat, el de dalt i el de baix, este últim més a prop de la mar. 

Carabassa al forn
Ingredients: una carabassa.
Elaboració: 1. Calfem el forn a 180 graus. 2. Tallem la carabassa 
per la mitat. 3. Ha de coure de quaranta minuts a una hora i 
mitja, depenent de la grandària. Consumició: la carabassa per 
ella mateixa és dolça, però els més llépols és típic que l’arruixen 
amb una miqueta de sucre o mel. Està bona tèbia i freda. Si 
te’n sobra, la pots congelar i disfrutar-ne fora de temporada.
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Com s’explicaria llavors que eixe altre Albalat rebera també el 
nom de ‘la calçada’? D’una altra banda, atés que hi havia molts 
altres llocs tocant la carretera, com és que hi hauria només un 
que rebia el nom de ‘la calçada’? ¿Podria ser, en canvi, que els 
rajolars medievals tingueren també ací una importància que ha-
guera quedat reflectida en la toponímia, i el nom estiguera rela-
cionat amb una activitat concreta de fabricació de rajoles? Mira 
que li pegue voltes al cap! Deu ser per la quantitat d’oxigen que 
produïxen estos camps encatifats de verdura, i el sucre natural 
de la carabassa, que em subministren massa aliment al cervell.

De qualsevol manera, el sol s’amaga darrere d’aquells núvols 
que de matí pareixia que vindrien a descarregar, i la lluna fa 
una estona que s’exposa, penjadeta allà lluny damunt la mar. 
Deixant Albuixec a mà esquerra, faig camí cap a la platja pa-
ladejant encara la dolçor que m’han deixat, per una banda la 
carabassa, i per l’altra el dia gojós que m’ha brindat Albalat dels 
Sorells, admirat de la història que atresora, i també de la seua 
lluita per a aconseguir de manera cooperativa una miqueta més 
de sobirania i de cura del medi ambient.
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–«Si fores el Rei d’Espanya,
¿què dinaries tu hui?»

Alçant lo front ple d’arraps,
i soltant la llengua prompta,

li contestà: –«¿Pués, no ho saps?
¡Quina pregunta més tonta…!

Arròs en fesols i naps». 
                                        Teodor Llorente. «Arròs en fesols i naps»

La vida batega en l’horta a cada pam de terra: xufes, cebes, 
carabasses, cols, carxofes, encisams, creïlles, faves, tomates, 
melons, bajoquetes, naps, alls porros, garrofons, bledes... les di-
ferents verdures van rellevant-se en les parcel·les dibuixant un 
mosaic viu que no para de mutar; tan sols l’estructura dibuixada 
pel traçat de les séquies i els camins naturals sosté la idea de la 
continuïtat temporal en un paisatge que amb tant de canvi arri-
ba a fer-te dubtar si estigueres ací el mes passat o has arribat de 
primeres, desorientat. En veritat, hi ha un altre element que no 
canvia: la faena contínua d’hòmens i dones incansables, traient 
profit d’un saber ancestral heretat dels seus majors. En molts 
casos, les collites ja no els donen per a viure, però s’estimen tant 
esta terra que continuen treballant-la amb la mateixa dedicació 
que els van transmetre els savis que els precediren, mantenint 
viu un territori d’una bellesa i harmonia extraordinàries.
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Passat Mirambell, anant cap a Vinalesa, hi ha les restes de 
l’Alqueria del Pi, segurament del segle XVII. El terme de València 
travessa ací el barranc per a agafar just este trosset. He vist que 
encara resta el taulellet amb el número de la casa, pot ser dels 

anys cinquanta, i m’he posat a imaginar 
qui devia viure ací. Pot ser que hi hague-
ra xiquets i xiquetes. Com devien ser les 
seues vides ací, en plena horta? Devien 
anar a escola a Vinalesa, o a Bonrepòs? 
Una llebre me-
nudeta ha eixit 

del tarongerar i s’ha quedat mirant-me, 
dotora, mentre rodege les restes de l’al-
queria. No és la primera que em trobe, 
encara que sí la més valenta, o pot ser la 
més inconscient. He hagut d’arrimar-me 
a ella bona cosa per a que es decidira a 
escapar a córrer.  Amb tres bots ha abai-
xat al llit del barranc, on està tot cobert 
d’herba: botja, paradella, mill, gram, 
brom, trèvol. També es veu fenoll, plan-
tatge, xicòria, cua de rabosa i tarongina. 
Algun canyar i a muntó de baladre, clar. 
Més d’un cau s’endevina entre la brossa. 
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No sé com ho faran quan comencen les pluges i vinga bona cosa 
d’aigua. Supose que els abandonaran i tornaran a fer-los a la 
primavera d’estiu.

Un peiró amb una bonica creu gòtica ens dona la benvinguda 
a Vinalesa. Més avant hi ha un pontet per a passar a l’altra vora 
del barranc. Just davant hi ha un monòlit que commemora una 
barrancada de mitan segle passat: «Recuerdo del desbordamiento 
de las aguas de este barranco. 28-9-1949. Altura que alcanzaron 
las aguas: 7 m.». Ausades que 
m’ha costat de llegir la inscrip-
ció, entre tanta pintadeta gorri-
na i molesta.

Jo continue recte, que vullc 
vore allò que diuen el Cano del 
Carraixet. N’hi ha un altre en 
terme de Tavernes Blanques, que 
travessa el barranc i porta les ai-
gües de la séquia de Rascanya 
cap a Almàssera. Este és el que 
ho fa amb les de la Real Séquia 
de Montcada per a passar-les 
des d’Alfara del Patriarca fins a 
Vinalesa i ja continuar el camí 
recte fins al Puig.
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El Cano del Carraixet és un sifó subterrani que permet que la 
Real Séquia de Montcada evite el barranc del Carraixet. Ubicat 
en la confluència dels termes d’Alfara del Patriarca, Vinalesa i 
Foios, la construcció actual data de 1634, encara que més anti-
gament hi hagué una altra infraestructura hidràulica, d’època 
musulmana o romana, consistent en una mota protegida per 
lloses i troncs. El Cano va servir també per a facilitar el pas a 
peu entre Vinalesa i Alfara del Patriarca, camí que feien diària-
ment bona cosa de treballadors i treballadores de les fàbriques 
d’ambdós municipis.
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El caixer de la séquia, una volta ix del cano, traça una gran 
revolta per a rodejar tota la zona que diuen de la Devesa, a on 
ara està el poliesportiu municipal, abans de tornar a girar per 
vora el camí de l’Anell i entrar al nucli urbà.

He tornat cap a la creu de terme i entre al poble pel carrer 
del Mossén Sapinya. Es nota que hui és 9 d’octubre i la gent està 
de festa, em trobe més personal que de normal hi ha. He anat a 
eixir a la plaça del Castell. Hi ha una casa molt aparent, però no 
és tan antiga com per a ser el palau de la senyoria. Segons que 
trobe explicat al web de l’Ajuntament, el palau va ser enderro-
cat en els anys quaranta del segle passat, per a fer més ample el 
carrer del Doctor Rafael Mollà.

Me n’entre pel carrer Major, que de seguida fa un cantonet 
que diuen del Pou de Sant Vicent, i després s’obri també a mà 
dreta fent una plaça on està l’església parroquial, amb un cam-
panar imponent de rajola que mostra reminiscències mudèjars. 
He tret el mòbil per a fer-li una foto i, reculant per a poder 
encaixar el conjunt en l’enquadrament, per poc no he fet caure 
un xiquet que passava en bicicleta. No m’ha donat temps a dis-
culpar-me. Segons que m’ha esquivat el menut, son pare, que 
venia darrere, ha passat rient i cridant «Saps què passa? Que 
el campanar és més gran que la plaça!». M’alegre que el xiquet 
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haja estat més espavilat que jo, i que son pare s’ho haja agarrat 
a bones, podria haver-lo fet caure un bac.

L’església està oberta, i he aprofitat per a aguaitar. En entrar 
hi ha un mural de taulellets commemoratiu amb l’explicació de 
la fundació de la parròquia: «Commemoració del V Centenari 
de la fundació de la parròquia de Sant Honorat de Vinalesa. Es 
va desmembrar de l’església de Foios a instància d’en Gabriel 
Garcia, senyor de les 32 cases que constituïen el poblat, i metge 
de la casa reial d’Aragó. El primer temple gòtic va estar situat 
en l’actual plaça del Castell, conservant-se fins primers anys del 
segle XX. 1472-1972».

El carrer de l’Església discorre just per la banda de la dreta 
del temple. En passar les primeres cases trobe uns edificis que 
per l’aspecte han de ser les antigues escoles municipals, d’estil 
modernista. Ara és el Centre de Dia Pere Bas, però la dispo-
sició del conjunt ho delata, mostrant dos naus principals que 
de segur acollirien els aularis separats per sexe, com era 
costum llavors.

Sant Honorat va ser bisbe 
d’Arle, a la Provença, on és 
especialment venerat. Segons 
conta la tradició popular, és 
patró de Vinalesa des que el 
14 d’octubre de 1651 salvara 
miraculosament la població 
d’una avinguda del Carraixet. 
Hi ha constància que en 1570 
el senyor de Vinalesa regalà 
a l’església una relíquia del 
sant. També se sap que 
hi havia un incunable de 
«La vida de Sant Honorat 
arquebisbe d’Arles» datat en 
1495, a partir del qual se feren 
les pintures i decoració de 
les capelles. L’església actual 
de Sant Honorat data del 
segle xviii. D’estil neoclàssic 
amb elements rococó, fou 
restaurada en 1993.
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—Açò són les escoles velles. Tu deus buscar la Fàbrica de la 
Seda.

Veus? Ja ho deia jo. Esta és una d’eixes coses que passen als 
pobles sovint: és traure el mòbil per a fer fotos d’algun edifici, 
o quedar-se’l mirant un moment, i en seguida hi ha alguna per-
sona d’edat que mira d’explicar-te tal o qual cosa. Orgull del 
seu poble? No, jo crec que més aïna és una qüestió d’educació, 
que busca facilitar-li les coses al foraster desorientat. Siga o no 
siga el cas, sempre s’ha d’agrair la bona disposició i l’esperit 
d’acolliment.

José i Maria foren alumnes ací. Ell diu que d’això fa vora 
setanta anys. Ella no ho diu, però és prou més major que ell. La 
discreció no em permet preguntar-li l’edat, però pense que ja 
deu haver fet els noranta. En tot cas, pareix ser d’una generació 
més major que ell. Em confirmen que les xiquetes i els xiquets 
aprenien per separat.

—Què! No mos deixaven ni olorar-mos! —diu José.
—Millor, millor. Que els xics éreu molt brutots! —respon 

Maria.

Antigues escoles
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—Dona, però ara van tots junts i no passa res tampoc, eh?
—Lo que passa és que en aquells temps no era igual, i a cada 

u l’educaven, pos depenent.
—Depenent de què? De si li penjava o no li penjava... —riu 

José.
—...la punta del mocador! —remata Maria, contrariada—. 

Les xiquetes anàvem a costura, que diem. Depreníem a llegir i 
escriure, les taules, geografia, tot això; però també teníem un 
ratet de fer labor, punt de creu i eixes coses.

—També mos podrien haver ensenyat a cosir als xics —pro-
testa José.

—Això no te dic que no —riu Maria—, encara que fora a 
cosir botons. Que més d’un viudo veus per ahí que fa llàstima. 
Quan no, la vora del pantaló mig penjant, descosida. I dic jo, no 
deu tindre una filla que li ho cusa, a este home?

El pensament de Maria és bona mostra de la idiosincràsia 
de l’època en la qual va créixer i en la que va rebre la forma-
ció, condicionada per una concepció binària de la societat, que 
marcava dos rols socials distints i diferenciats segons el sexe, 
identificant quines faenes i quins oficis eren adequats per a les 
dones i quins per als hòmens. Ha estat relatant-me com eren 
els dies d’escola, i m’ha fet sense voler un retrat antropològic 
perfecte de la societat de mitjan segle passat, caracteritzada per 
una educació centrada en premis i castics, on el que s’esperava 
dels xiquets i les xiquetes era que es convertiren en pares de 
família treballadors els uns, i en mares abnegades i ames de 
casa, les altres.

—Eixe era el de les xiquetes i eixe altre el dels xics. Ara és un 
Centre de Dia, que diuen. A mi no me dugau ahí, eh? –li diu a 
José— que ahí està tot ple d’auelos.

José i jo no podem evitar un somriure còmplice. Maria pot 
ser que passe dels noranta, però amb la plenitud de les facultats 
mentals no es reconeix vella. Almenys no tan vella com aquells 
altres del Centre de Dia, potser més jóvens d’edat. 

—A tot açò, tu no eres d’ací. Que has vingut, a les calderes?
Maria torna a encertar. Efectivament, he aprofitat la festa de 

hui per a vindre a conéixer el poble i així poder tastar les famo-
ses calderes, seguint la recomanació d’Elvira, una xica del poble 
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que vaig conéixer per mitjà de la dona de Doménec, el músic de 
Bonrepòs i Mirambell. Coses dels pobles de l’horta, on tots tenen 
familiars, amics, companys de faena o antics companys d’insti-
tut en els pobles veïns. En concret, els instituts de secundària 
pareix que són un dels aglutinadors en la construcció del teixit 
social de la comarca. En Vinalesa no n’hi ha, d’institut, com tam-
poc en Albalat dels Sorells, Bonrepòs i Mirambell o Almàssera. 
D’esta manera, els estudiants dels diversos pobles confluïxen 
en els instituts de Montcada, Foios, Meliana, Tavernes Blanques 
o Massamagrell, on es barregen els uns amb els altres i forgen 
lligams d’amistat que acaben enfortint les relacions entre els 
municipis.

Maria i José coneixen a Elvira i em donen records per a ella. 
Ja me’ls deixe, fent-los manifesta la meua admiració cap al po-
ble pel fet d’haver conservat l’edifici i la memòria de les escoles 
i desitjant-los que passen un bon dia de festa.

En este carrer hi ha unes quantes cases interessants amb la 
frontera de rajola vista, però és sobretot al llarg del carrer Major 
on trobem les vivendes més destacables, algunes amb unes fron-
teres d’una amplària extraordinària.
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La Fàbrica de la Seda, on desemboca el carrer, és el verdader 
rovell de l’ou de Vinalesa. Es tracta d’un conjunt de naus que 
envolten un gran pati central. En els panells informatius s’ex-
plica les parts de la fàbrica i les faenes que s’hi feien. Una dada 
rellevant és que incloïa residència per als propietaris, però tam-
bé per als treballadors. El pati quedava dividit en dos parts: una 
més gran dedicada a la producció i una altra més menuda que 
es deixava com a jardí residencial. La innovació en la concepció 
i disposició de l’espai estava influïda per les idees il·lustrades 
del seu creador. La fàbrica es convertí així en el pol principal de 
la indústria sedera i tèxtil valenciana, i els vinalesins i vinales-
ines van veure transformar-se profundament el poble. Amb la 
Revolució Industrial arribà també el creixement demogràfic, la 
incorporació massiva de la dona al treball i unes noves relacions 
de poder entre empresaris i obrers.

En els anys huitanta el poble adquirí l’antiga fàbrica i a hores 
d’ara les dependències s’han convertit en biblioteca municipal, 
saló de plens, espais multiús… Es mereixen un reconeixement, 
perquè és habitual que la història es perda en desaparéixer les 
empremtes que ens ha deixat. En el passat algú prengué la deci-
sió d’assolar el castell senyorial. Una llàstima. Afortunadament 
en el cas de la fàbrica han sabut apreciar la importància d’uns 
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La Fàbrica Nacional de la Seda de Vinalesa es va crear a finals del segle xviii, en un intent 
de modernitzar i millorar la producció de la seda valenciana. Josep Lapayese, un comerciant 
il·lustrat d’origen francés establit a València, finançà la iniciativa i aprofità i reformà unes 
naus industrials del xvii que hi havia a Vinalesa. Lapayese va aplicar els mètodes de me-
canització que a França havia introduït Jacques Vaucanson, i es preocupà a més d’establir 
unes bones condicions laborals per als treballadors. Les màquines per a filar i tòrcer la seda 
eren mogudes gràcies a una gran roda hidràulica que impulsava el corrent de la Séquia Real 
de Montcada, de la qual encara es pot vore l’empremta. En 1840, la fàbrica l’adquirí la famí-
lia Trénor, però prompte una epidèmia de pebrina que afectà els cucs motivà la crisi de la 
seda. Els propietaris reaccionaren variant la producció a sacs d’espart i jute. La introducció 
de la màquina de vapor com a força motriu deslligà la fàbrica de la séquia. De l’època data 
el fumeral de rajola. Més tard, la fàbrica estigué en mans de la família Corell. Des de 1983, 
l’antiga fàbrica és de titularitat pública, i acull dependències municipals i espais culturals.
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edificis que formen part de la memòria i la identitat, no tan sols 
del poble, sinó de tot el país.

Hui, dia 9 d’octubre, l’edifici està envoltat d’un ambient fes-
tiu fenomenal. La banda de darrere confronta amb l’escola pú-
blica José Blat Gimeno, i és precisament entre un edifici i l’altre 
on han instal·lat les calderes. Formen una filera impressionant, 
ocupen quasi tota la llargària del carrer dels Jocs. Arriba fins ací 
la cridòria de la xicalla i la música de les atraccions que ha fet 
instal·lar l’Ajuntament al pati de l’escola per a esplai dels més 
menuts. De tant en tant, un trenet passa carregat de xiquets 
i fa sonar la campaneta. Jo m’he quedat bambant pel carrer, 
dotorejant els calderos i les faenes. Un dels cuiners més jóvens 
s’ha arrimat a la fàbrica buscant l’ombra que a estes hores del 
matí projecten les parets, fugint del fum i la temperatura que 
desprenen les olles. Aprofite per a acostar-me amb la intenció 
d’encetar conversa fent al·lusió a la calor, però veig que no fa 
molt bona cara.

—Bon dia. Necessites res?
—Estic més marejat que un allioli. No patisques. Ara me 

passarà. 
De seguida un company ha vingut a interessar-se:
—Ad este, què li passa?!
—Diu que s’ha marejat.

La Fàbrica
de la Seda
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—Ai, mare! Por la noche leones y por la mañana cagones. Ves 
ahí al bar i fes-te algo.

Se’n va, en companyia del col·lega. Els calderers mostren 
gran companyonia i compenetració, es nota que es coneixen en-
tre ells i també les martingales de l’ofici. No paren un moment 
quiets, com tampoc paren els diàlegs.

—Deu haver sigut un colp de calor.
—I que eixiria anit i no deu haver dormit. El que està per a 

vetlar, està per a matinejar.
—Que hi ha alguns que els agrada molt la festa —intervé un 

veí.
—Parlant de festa, lo que no m’explique és què feu ací —

contesta un dels cuiners, irònic, dirigint-se al grupet que ja fan 
cua—. Mosatros que no tenim més remei, bé, però vosatros, a on 
aneu tan matí? Patir per patir!

—Ieee! Va, no estraleges —diu u, desaprovant el comentari 
del company.

—Collons, és que és arribar i posar-te a descarregar i ja hi ha 
qui està prenent turno —protesta rient—. Que n’hi haurà per a 
tots, xe! No patiu!

—Sí que n’hi haurà, però si no prens turno dines a quina 
hora —protesta aquell.

La veritat és que amb tanta llenya cremant i tant de cal-
der bollint, no ha de ser gens agradable estar treballant. I això 
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que el sol encara no està alt, però amb el bon dia que ha eixit 
hui, no voldria estar jo al costat dels perols quan arribe migdia. 
Empàtic, li ho faig vore a un dels cuiners.

—Això? Això crema com un dimoni —diu ell—. Però per a 
fer que uns disfruten, altres han de pencar. Això és aixina.

—Cinc-cents o sis-cents graus, alcancen —indica un com-
pany seu.

—I que no en siguen set-cents! —apunta un altre.
La meua ignorància i la meua curiositat em fan preguntar 

per l’origen d’esta tradició. Què has dit?! El poc veïnat que hi 
ha present mamprén una competició de records i anys, cada 
u de les primeres que recorda. Citen festes memorables i tam-
bé cuiners mítics: el tio Pepe el del mataero, Norat el torrentí, 
Emilio l’alguatzil, Fermino, Trabuc, Purna, el guarda Figuerol, 
Vicente el peixero… la relació és més llarga. Com si de figures 
del futbol o la pilota es tractara, vinalesins i vinalesines guar-
den memòria respectuosa dels més destacats calderers.

Però jo em referisc a l’origen. «A saber» i «de tota la vida» 
són les respostes més acurades que obtinc, bona prova que la 
celebració és més antiga del que jo em pensava. Em recomanen 
preguntar-li a algun calderer, per si tinguera la dada.

—Les calderes? De sempre! No, tu? Enrique!
—Què vols?
—De quan ve la tradició de les calderes?
—De quan Judes era fadrí i sa mare festejava!
—Xe, que va en serio! Que ho vol saber el xic.
—Jo què sé? Pregunta-li a Aloy. Aloy, veges a vore!
Jo havia entés Eloi, però no el criden pel nom, sinó pel 

cognom. Aloy és «el que va per davant», em diuen. Açò vol dir 
que ell és el responsable d’organització, el cuiner principal i el 
cap de colla, tot alhora. S’arrima cap a nosaltres i respon atent 
a les meues preguntes.

—Açò antigament se feia per als pobrets. Què te diré jo... 
gent major que estava a soles, impedits... M’auelo ja ne feia en 
els anys vint.

—És de veres —confirma una veïna—. Feien dos calderes. 
Dos només. I repartien vienetes de pa. Ma uela ho contava. No 
fa molt feren una exposició ací, de fotografies antigues.
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L’anomenada olla dels pobres era una pràctica molt estesa als pobles de 
l’Horta, ben documentada des del segle XVII. El dia de festa major es feia 
al poble un dinar de caritat per a la gent necessitada, que acudia en bona 
quantitat des de tota la contornada. Hi ha constància de l’edició d’un 
almanac que arreplegava les dates i els llocs de celebració de calderes.

‘La Correspondencia de Valencia’. 12 d’octubre 1907
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—Ara els rics van davant dels pobres —apunta Paco, un dels 
cuiners—. En açò i en tot.

—En molts pobles se perdé, se deixaren de fer —continua 
explicant Aloy—. En alguns ho han recuperat fa uns anys. Però 
ací les han fetes de tota la vida. Jo pen-
se que no s’han deixat de fer mai, en 
Vinalesa —fa una pausa, pensatiu. De 
repent es gira als companys i crida—. Ie, 
almorzem o què?

A Paco li toca fer la guàrdia, i els al-
tres se’n van alegres cap al bar. Jo, com 
pot ser d’una altra manera!, aprofite i 
me’n vaig amb ells. Diuen que per a tro-
bar un bon lloc on menjar, quan no co-
neixes, has de fixar-te on hi ha camions 
aparcats. En terres valencianes, si vols saber on s’esmorza bé i 
amb bona relació qualitat preu, has de seguir els treballadors i 
els ciclistes. Els calderers coneixen i expliquen les bondats dels 
bars amb més solera i tradició de Vinalesa, alguns ja desapare-
guts: el bar Mollà d’Avelino, el Musical de Xipa, el bar Isaïes, el 
bar Frontó, el bar Pepet.

Anant cap al barri de Gafaüt les bromes són contínues. En to-
tes les colles, siguen d’amics o de companys de faena, sempre hi 
ha u que va repartint bromes i fent xirigota. Si és graciós, com 
és el cas, l’ambient és distés i tots ho passen bé. Al bar ens espe-
ra Pere, que és qui organitza les colles. Durant l’esmorzar m’ex-
plica el procés de preparar i cuinar les calderes. Hi ha sempre 
disponibles dos o tres colles d’entre cinc i sis persones. Recorren 
moltíssims pobles, de l’Horta i d’altres comarques.

—Per ací en fem moltes: Massalfassar, Foios, Massamagrell... 
però també anem allà dalt, a Petrés, a Gilet... jo que sé, correm 
més que Meló. Lo normal és fer-ne per Sant Antoni. Per Sant 
Antoni tens calderes per totes bandes… no donem abast. Però 
ací en Vinalesa se’n fan tres vegades a l’any: en les festes de 
Sant Honorat, allà en la plaça del Castell, eixes les organitzen 
els festers; per Santa Bàrbara, ací en el raval, també; i les de 
hui, que les paga l’Ajuntament i les cuinen els de la falla dels 
Xiquets. Jo, a Vinalesa, vinc a festes. Estes de hui les fa Aloy.

«Ací les han fetes 
de tota la vida. 
Jo pense que 
no s’han deixat 
de fer mai, en 
Vinalesa»
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La vespra, una vegada comprats tots els ingredients, una co-
lla de peladores (normalment són dones) preparen la verdura i 
la carn. Mentrimentres, els hòmens se’n van a portar la llenya i 
«la pols», és a dir, terra de la de fer atovons, més espessa que la 
terra de l’horta. De nit, la verdura es deixa en aigua dins d’uns 
cabassos de goma i així al sendemà està fresca.

El dia de les calderes comença de bon matí. Una vegada des-
carregat el material, la primera faena és pintar els perols per 
la banda de fora amb l’argila que pastaren amb la pols dels 
rajolars. El foc alcança una gran temperatura, i d’esta manera 
els atifells queden protegits i s’evita que es queden mascarats i 
és més fàcil escurar-los. La llenya, que ha de ser de taronger, es 
disposa en muntonets i es col·loquen les calderes amb l’aigua al 
foc. Tres poals per cada una. S’afigen els fesols. A les set i mitja 
o huit del matí ja han d’estar bollint, si es vol tindre el plat a 
punt a l’hora del dinar.

Quan els fesols han estat bo-
llint entre deu i quinze minuts, 
s’afig un poal d’aigua per cal-
dera, per a enganyar-los. Amb 
el canvi de temperatura s’acon-
seguix ablanir-ne la pell i que 
rebenten, ja que s’han de desfer 
per complet per a donar més 
consistència al caldo.

Vora les nou del matí s’aboca 
la verdura i es puja el foc alimen-
tant-lo amb més llenya. De tant 
en tant, amb una paleta llarga 
es remeneja el contingut. A les 
deu es fica la carn: peu, orella i 
careta de porc. És moment d’afe-
gir-li més aigua, un poal o dos 
per caldera. 

Contínuament s’ha d’anar tirant llenya al foc per a pujar les 
calories. Al cap de tres quarts ja es fica la cansalada. Els perols 
han d’alcançar el màxim de temperatura. Després s’afigen les 
espècies, que li donaran sabor i sobretot aroma.
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—I ahí està el secret nostre, dels calderers de Vinalesa —
apunta Pere, confident—, perquè la fórmula de l’especiat només 
la sabem mosatros. No és per presumir, però les d’ací estan con-
siderades les millors calderes, d’entre tots els pobles. 

Una vegada condimentat s’aboquen les creïlles i es recupera 
el nivell de l’aigua. Es deixa bollint una hora i mitja més, i en 
acabant s’arruixen bé de sal. Al cap de mitja hora ja tindrem el 
caldo preparat. Arriba el moment d’abocar l’arròs, que en deu 
minuts es cou, arreplegant tot el sabor dels ingredients. Es reti-
ren les calderes del foc i es posen les botifarres, que s’acaben de 
cuinar amb la calentor.

—I ja ho tens. Fa dos-cents anys que fem la mateixa fórmula. 
Des dels anys vint que jo sàpia. Transmesa de pares a fills.

Clar, sabent tota la faena que comporta i la quantitat de pas-
sos de la recepta, ara ja no m’estranya gens la devoció amb què 
recordaven els veïns els diferents calderers de categoria que em 
citaven adés.

—I després ve la part difícil: escudellar i que queden tots 
contents. Difícil no, impossible —els altres assentixen, contrari-
ats—. A mi m’han arribat a refilar un perol als peus.
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Jo em mostre incrèdul. Un dia de festa, bon ambient, bon 
oratge, un dinar exquisit i debades… com pot ser això?

— Ui, perquè considerava aquell home que li havia posat poc 
d’arreglo. Sempre hi ha u o altre. Però, clar, tin en compte que 
hui farem caldera per a vora quatre mil persones. De tots eixos 
sempre hi ha un moniato que no està conforme.

Segons m’explica, quan la festa l’organitzen els festers, el qui 
vol caldera ha de reservar les racions per avançat; d’eixa ma-
nera els cuiners poden calcular les quantitats que necessitaran 
dels ingredients, perquè saben exactament quants plats hauran 
d’escudellar. La dificultat es presenta en festes com la de hui, en 
la qual l’Ajuntament convida i hi ha caldera per a qui vaja. Ací 
el càlcul s’ha de fer considerant la quantitat d’habitants i l’ex-
periència d’anys anteriors, però sense tindre una xifra exacta de 
comensals.

—Estes coses se fan a ull i amb la millor voluntat, i alguna 
volta sense voler fas curt, perquè tu vas mirant la cua que hi 
ha, però a la millor se presenta u que en són vint de família, o 
d’amics, i porta set perols ell a soles, en bosses. I quan arriba, 
t’ho desquadra tot. Per tant, has d’anar mesurant per a no fer 
curt.

L’esmorzar ha sigut un pim pam. Els hòmens tenen faena i se 
n’han d’anar. Em prometen guardar-me’n un plateret per a di-
nar amb ells. Jo me n’entre al forn del Roig, ací al costat, que he 
vist que està obert. Ja hi han pastissets de moniato. Aprofite i en 
compre una dotzena. L’excusa mental és que venen dies de festa 
i de segur que em vindran bé si he de convidar alguna visita.
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He estat pegant-li la volta a l’ermita. El xicotet temple està 
situat en una plaça oberta, dedicat a l’advocació de santa 
Bàrbara. És senzill i ben bonic. En la frontera destaca un rellot-
ge de sol i un panell ceràmic que representa la santa, a més de 
l’espadanya amb la campaneta. Al davant hi ha un peiró amb 
una creu, com correspon a la bifurcació de camins que ixen des 
d’ací, l’u cap a Montcada i l’altre cap a Foios.

Segons van passant les hores, hi ha més moviment de gent. 
Passen carregats amb perols en direcció cap a la fàbrica. Jo estic 
més tranquil, que els cuiners m’han promés apartar-me’n un 
plateret per a dinar amb ells. De tota manera, tinc curiositat de 
vore el procés de repartiment de l’arròs. En tornar de la Venta 
del Sombrerer, un barri de Foios que està ací apegadet al barri 
de Gafaüt, una bufada d’aire m’ha portat un aroma intens. Me’n 
torne cap a la plaça. Quan arribe ja lleven les calderes del foc. 
Fort, saludable i actiu, Aloy pareix molt més jove que eixos sei-
xanta anys que diu tindre.

—Jo és que era bomber—diu, orgullós. De seguida abaixa el 
to llevant-se importància i fent-nos riure a tots—I ara, veges, ací 
me tens, jugant amb foc.

Els pastissets de moniato són un dolç típic de l’hivern, particularment 
de les festes de Nadal. Es tracta d’un pastisset semicircular i amb la vora 
crestada, que va farcit amb pasta de moniato cuit i aromatitzat amb 
canella i ratlladura de corfa de llima.
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Santa Bàrbara fou el substitut 
cristià per a algun personatge 
mitològic de l’antiguitat que 
tenia la capacitat de mitjançar 
amb la divinitat. En realitat 
no hi ha cap fet que invite a 
pensar que la santa va existir 
i, hui, com és el cas d’altres 
sants de dubtosa historicitat, 
ha desaparegut del calendari 
litúrgic oficial de l’Església 
Catòlica. Això no ha evitat que 
en les societats agrícoles, com 
encara ho és la valenciana de 
l’horta, continue la devoció. 
Considerada tradicionalment 
defensora de les collites per la 
capacitat de desfer o desviar 
tronades, és l’advocació més 
repetida a l’Horta Nord, on 
trobem els exemples de les 
ermites de Santa Bàrbara 
en Vinalesa, Montcada, 
Rocafort, Alboraia o el Puig. Ermita de 

Santa Bàrbara
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La banda juvenil de la Societat Musical Renaixement de 
Vinalesa ha oferit un concert en l’Espai Cultural la Nau, ací ma-
teix, i en acabant, els assistents es mesclen amb aquells que 
esperen la seua ració de caldera. Es formen diversos rogles i tot 
són salutacions, somriures i abraços. Les festeres lluïxen els seus 
vestits, els músics formen per al passacarrer, i al grup de calde-
rers s’afigen les dones per a ajudar a escudellar. 

És impressionant la quantitat de personal que hi ha. I impos-
sible no contagiar-se del bon humor. L’alegria que demostren es 
pot explicar per molts motius: pel fet de ser festa, pel fet de di-
nar debades, per la il·lusió d’escudellar-se un plat tan apreciat… 
d’entre totes les raons possibles, jo aposte per la satisfacció que 
deuen sentir pel fet de compartir amb veïnat, amistats i família 
una tradició tan arrelada que construïx identitat i comunitat.

Quan s’ha encetat la primera caldera han esclatat en un 
aplaudiment. Hi ha qui arriba corrent a última hora i desperta 
les protestes, qui raona sobre en quins pobles n’ha tastat, i qui 
es queixa del ritme del repartiment. Hi ha qui s’ha cremat i sen-
se voler ha soltat una ansa del perol, escampant per terra l’esti-
mat contingut, amb la cridòria general. Això sí, tot dins l’alegria 
i el bon ambient. Jo he estat apuntant frases al vol, amb la espe-
rança que a través d’elles quede constància de l’ambient festiu i 
l’humor tan particular del que fan gala vinalesins i vinalesines.
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—Encara com que ja estàs ací. Ja me veia parant les mans i 
la boca a l’hora d’escudellar.

—Xico, que porte molt de tràfec! Tot lo dia amunt i avall. 
Estàvem parant taula.

—Ie, va o què? Açò és més llarg que l’obra de la seu!
—Jo a les nou ja estava ací. Estic més fart... que Mahoma de 

la cansalà.
—Tu no eres de Bonrepòs? Que no ne feu allà, de caldera?
—No, hui fan paelles. Les calderes el dia dotze.
—Les d’ací estan més bones, a on vas a parar.
—Ja ho crec, carinyo, lo del teu poble sempre és millor.
—Jo n’he tastat en Almàssera, en Meliana, en Foios i en 

Massamagrell… però ne fan per Sant Antoni.
—Les d’Almàssera són en agost.
—Sí que és de veres. Però com les d’ací ninguna.
—En el Puig, per Sant Pere. Els meus consogres són d’allí. Diu 

que començaren a fer-ne per uns captius que arribaren des de 
l’Alger, que venien morts de fam, els pobrets. I des d’entonces…

—...mig almud i quatre onces! Res, dona: les d’ací de Vinalesa 
són les primeres que se feren, que les inventaren ací. Itat que sí, 
carinyo, que les inventàreu ací?

—Ma que és engorrós. És que és de Foios, saps? Pareix que li 
sàpia mal que siguen més anomenades les d’ací.

—Sou molt ufans, els de Foios.
—I molt bufons, dis-li-ho!
—Sí, però bufem en caldo calent.
—Ie, Vicent, que carregues massa! Ad eixe no li’n poseu que 

eixe no és del poble!
—Però la meua dona sí, i la teua no. I les dones manen!



286 Les 1000 Primaveres del Carraixet

—A quina bona hora vingueres tu ací a festejar, eh, bandido? 
A la olor del dot acudix el borinot!

—Veges, el dot: ací el porte en el perol. Au, cacau!
—De fora vindran, que de casa mos trauran.
—Açò no va ni cara a l’aire. Tu, no te faces el llonguis i aboca 

gènero! Que el ritmo no pare!
—A poc a poc arribarem.
—A poc a poc, diuen les gallines!
—Qui fa lo que pot no està obligat a més! Que demaneu més 

que el govern!
—Xe, xe, xe, xe, xe! Au, l’arròs per terra a fer la mà!
—Que li ha passat ad eixe?
—Que li deu haver esguitat i ha soltat el perol.
—El qui és desgraciat, en els collons entropessa.
—A on vas tu, amb tanta bossa? Que quants ne sou?
—Cent i la mare.
—Xe, tampoc s’ha de filar tan prim! Entre el poc i el massa, 

hi ha una tassa.
—Fes-te cara allà, que encara te clavaré el braç dins la 

mànega.
—Xico, va, una miqueta més, que el meu home és molt far-

tera. Que si fem curt me renyirà la sogra.
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—La teua sogra te renyirà igualment, que té la figa més agra 
que un cabàs de llimes.

—No voldràs que t’ho òmpliga tot. Mira, a on ne mengen dos 
ne mengen tres. Enguany farem curt, lo que jo te diga.

—Però m’has posat botifarreta, eh?
Segons que la cua va amainant, el rebombori abaixa de deci-

bels. Al remat hi ha hagut caldera per a tots i el carrer es queda 
buit de gent. Molts s’ho emporten a casa, però una gran part 
ocupa les taules que ha instal·lat l’Ajuntament davall d’una car-
pa al pati de l’antiga fàbrica. Allí és a on agafe cadira per a fer 
compte de l’arròs.

Tot el que diga sobre este plat estarà de més i alhora em que-
daré curt. Perquè hi ha sensacions que no pots descriure d’una 
manera acurada. Com expliques una olor o un sabor? Només 
amb analogies ho pots intentar, però no els faràs justícia. Allò 
més recomanable és convidar a experimentar-ho, si es vol com-
prendre, i això faig i faré: tasteu l’arròs amb fesols i naps, si en-
cara no ho heu fet; si és de caldera, millor; si és de les calderes 
de Vinalesa, millor encara. Com diu el meu company de taula, 
«panxa plena, cor content».

He aprofitat la companyia per a preguntar per les barranca-
des, recordant el monòlit que he vist adés vora barranc.
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—Ací no n’hi han, de barrancades— m’explica una xica jove, 
d’uns vint-i-pocs anys. Es gira cap a un home major de la taula 
del costat—. No, iaio? Ací en Vinalesa sant Honorat protegix de 
les barrancades.

L’home s’agarra a cantar, i un altre home de la mateixa taula 
li fa la segona veu:

«Som testics de molts milacres
que el pare sant Honorat
sempre ha fet per este poble
quant ha estat necessitat.
La barrancà nos anuncia
el Carraixet tots els anys
i la barrancà s’allunta
quant el sant estén les mans.»

«Quant el sant estén les mans» repetix tota la taula a cor, que 
s’unix al cant en l’estrofa següent:

«Remembrant la seua història, Vinalesa
acudix al seu patró Sant Honorat
perquè sent la devoció que li professa
al seu pare, al seu bisbe i al seu sant,
perquè sent la devoció que li professa
al seu pare, al seu bisbe i al seu sant.»

El cant dels auroros té molta tradició també en altres pobles 
valencians, sobretot Albalat dels Sorells. Es tracta d’un cant 
polifònic, interpretat al carrer per un grup de gent no profes-
sional, essencialment a capella. Musicalment oferix abundàn-
cia de melismes i distints graus de complexitat harmònica, 
amb moltes característiques comunes a altres manifestacions 
musicals mediterrànies. S’interpreta de matinada convocant 
els fidels a la celebració del ritu cristià del rosari de l’aurora. 
Actualment és més un símbol d’identificació i integració co-
munitària del poble, al qual acudixen persones no vinculades 
a la litúrgia.
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He de reconéixer que m’he quedat encantat. M’explica esta 
xica que son iaio Francisco forma part de l’associació L’Aurora 
de Vinalesa, que fa més de trenta anys que, ininterrompuda-
ment, canten el primer diumenge de cada mes a les cinc del 
matí.

Trini, una dona més major, intervé per a explicar-me que el 
sant no els ha protegit en totes les ocasions, per desgràcia. Ella 
recorda especialment la barrancada del 49 (la referida en el 
monòlit).

—Jo la vaig vore entrar, des de Gafaüt. Els arbres anaven que 
pareixien graneretes.

Relata entre altres coses que qui era alcalde llavors, un tal 
Vicentico, perdé dos bous ofegats, a més de les destrosses en 
sa casa. També anomena la casa de la tia Virtudes. Segons que 
conta no ha sigut l’única barrancada que ha patit el poble, tam-
bé en el 50 i en el 57 va entrar aigua, encara que no feu tant 
de mal.

—En Foios, sí, perquè el caixer de la séquia mare encara no 
era d’obra, era de terra, i rebentava. Però ací en Vinalesa no 
n’hem patit tantes com allí, i la gent diu que és perquè ací te-
nim el sant. També hi ha qui diu, de broma, que és perquè sant 
Honorat li parlà a la Patrocinio (la patrona de Foios) i ella li 
donà carabassa.
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Ha vingut Elvira a saludar-me. Pareix cansada. En veritat ha 
vingut a saludar a tots, perquè tots la coneixen. Se’n va cap a 
Gafaüt, on jo tinc la bicicleta, així que me’n vaig amb ella. En ei-
xir, en passar la séquia, Elvira somriu i sospira. Davant la meua 
mirada curiosa, em confia un record personal.

—Sempre que passe per ací m’enrecorde de ma uela. Quan 
ella travessava la séquia, sempre deia «Ja fa una altra olor, ja es-
tic en Gafaüt, redeu» —riu obertament—. Com que es relaxava, 
saps? Era com tornar a sa casa.

Em pregunte quina deu ser la raó, i si en el passat hi hagué 
realment diferència entre els dos nuclis del poble, i si la fàbrica 
faria de nexe d’unió o de frontera.

—A mi el que m’ha arribat de ma uela, perquè ella era d’ací, 
del carrer Ample, era com si la dualitat Gafaüt-poble reflectira 
dos pobles diferenciats. La banda del poble, més tradicional, i la 
banda de Gafaüt, més popular.

Una dona, des d’una casa, ens veu passar per la porta i ix a 
saludar a Elvira.

—Mercedes, venia contant-li a este xic que Gafaüt té una 
identitat pròpia, que és diferent al poble.

—Ui, clar. Més alegres i més feliços —riu—. Jo me considere 
més de Gafaüt que del poble, si vols. Perquè ma uela ja era 
de Gafaüt.
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Mercedes ens convida a entrar. Elvira saluda a Paco i Honorat, 
germans de Mercedes.

—La vida i l’ambient de Gafaüt sempre han sigut diferent. La 
gent érem d’una altra manera. Ací depreníem a ballar, que en el 
poble era pecat —m’explica Mercedes, irònica.

—Ma uela contava que feien vetlades, de jóvens, i ballaven i 
cantaven —confirma Elvira—. Que ací, la gent, tot i les dificul-
tats de la postguerra, intentava disfrutar de la vida. De fet, hi 
ha una cançó popular, Beure, cantar i ballar, que està escrita per 
gent d’ací, de Gafaüt.

Cantant i tocant l’orgue
tots els diumenges se’n va
La quadrilla el Bureo
De paella o berenar

Portem molta alegria
I anem molt divertits
A passar un bon dia
A la platja en tots els amics

P’a entrar en la quadrilla
Té que estar u molt luchat
Vergonya que no tinga
I tal qual de deshonrat
Que li agrade la juerga
I poc el festejar
Això és la nostra vida
Beure, cantar i ballar

I si algú per enveja
Ens diu que som uns perduts
Diguent que som la risa
Del poble i de Gafaüt

El millor que farien
Deixar-nos i callar
Que això és la nostra vida
Beure, cantar i ballar

Tenim ací tres tendes
que no n’hi han de millors
per estar sempre alegres
i no tindre mal humor.

El vi que nos mesuren
està molt acertat
per tindre l’alegria
i no vore’s mai cansat.

El vi de casa el Xurro
ens pega per cantar,
el de casa Tissara
de beure no pots parar,

el de cal Musserenc
ens pega per ballar.
Això és la nostra vida
beure, cantar i ballar.

Deixam estar;
no em digues perdut.
Si vols ballar
vine, vine a Gafaüt,
que ballaràs
si dus mig pet
que la quadrilla
ja el porta complet.

Beure, cantar i ballar
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—I sabíem nadar, per exemple —apunta Mercedes.— 
Depreníem a nadar ahí en la séquia, tots els de Gafaüt —diu 
Mercedes referint-se a la séquia major—. La bessona, si la ve-
res, nada com si fora un peix! i ha deprés en la séquia.

—Mon pare s’ensenyà a nadar en la séquia, també —recorda 
Elvira, divertida. Pareix com si a ella també, com li passava a la 
seua àvia, la relaxara estar a Gafaüt.

—Mosatros nadàvem, però sense que ho saberen en casa. La 
mare no mos deixava nadar. A les mares els feia horror, perquè 
més d’un xiquet s’ofegà.

A mi també em fa por només pensar-ho, veient com he vist 
la força que arriba a dur l’aigua.

—Eren més tolerants, en Gafaüt —intervé Paco—. En temes 
de joc, per exemple. Ací jugaven molt a la pareteta. Feien apos-
tes. No molt, tot lo més deu xavos. Però si ho veia alguna auto-
ritat procurava que passara desapercebut.

—Algunes coses no funcionaven igual, en Gafaüt —confirma 
Honorat.

—Visquérem en una època al mig del poble, i era molt dife-
rent. Sempre hi ha hagut més mitjans econòmics, allí. Jo recor-
de vore sopar alguna família, i dir-li a ma mare «Mare, Hilario 
està menjant-se un ou ell a soles» —Paco somriu, melancòlic—. 
Està tot dit, no?
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—Jo recorde un comentari teu, Paco —riu Mercedes, diver-
tida—. En aquell temps, lo més escàs era el pa. La mare mos en 
donava un tros a cada u, i tu, encara no l’havia tallat, agarraves 
la vieneta i deies «me cague en ell, en ca David estaven dient 
“mamá, no tengo apetito”, i jo me la menjaria sencera!».

La família riu obertament, i Elvira i jo també, contagiats. Les 
penes, amb el temps, queden despullades del patiment del mo-
ment i resten en el record com a experiències nues, potser amb 
cert regust amarg, però no el suficient com per a evitar voler 
recordar-les i riure’s d’elles i d’u mateix.

Paco és el major, de set germans. Recorda haver treballat a 
l’horta, encara xiquet, i presumir de guanyar jornals d’home. 
Però la faena de jornaler era precària, sense cotitzacions i molt 
dura. Provà de treballar en el rajolar, però només estigué un 
parell de setmanes.

—Quan vaig cobrar me quedí molt despagat. Jo estava acos-
tumat a guanyar més diners en l’horta, i quan aní a preguntar-li 
al de la fàbrica si me pujava el jornal, me digué que no, perquè 
pagava a bases, i li diguí «pos ja no torne més». Era en el rajolar 
de la Gatera, que està ahí en la carretera d’Albalat.
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Son pare treballava en la fàbrica (la Fàbrica de la Seda, que 
llavors ja no teixia seda, sinó jute i espart). Tot i que hi ha mol-
tes fàbriques per tota la contornada, en Vinalesa només n’hi 
ha una que és «la Fàbrica», sense necessitat de cognom per a 
identificar-la.

—Jo devia tindre deu anyets quan entrava a portar-li el café 
amb llet, una botelleta calenteta, a mon pare. Entrava, travessa-
va la fàbrica, per a arribar al talleret que ell tenia, perquè ell era 
mecànic. I jo el veia allí fent peces. El pare feia inclús les agulles 
de cosir els sacs. Forjava la peça per a aproximar-la a com havia 
de ser, i després, a llima, l’anava acabant.

—Això era en la postguerra, que va ser necessàriament au-
tàrquica —explica Honorat—, de manera que les peces de les 
màquines, si alguna se trencava, se l’havien de fer ells matei-
xa. Jo recorde, ara que dius, haver anat a dur-li el dinar al tio 
Enrique i a Norat, al rajolar. Devia ser l’any 55 o 56. Recorde 
també haver anat a la fàbrica a dur-li el desdejuni a Maria.

—Això era normal —diu Mercedes—. La mare me duia tots 
els dies l’almorzar a mi, a la fàbrica. El pa acabat de comprar, 
si era fregit acabadet de fer. En el calentet, que mos el bevíem. 
Tots els dies mentres pogué.
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Em crida l’atenció el fet d’anar els xiquets i entrar a les fàbri-
ques a portar el dinar o el desdejuni als majors, o les mares als 
fills. Expressa una manera d’entendre la fàbrica molt distinta 
respecte de l’època actual. Pel que veig, es tenia per un lloc més 
familiar i, a pesar que hi haguera un amo, els treballadors la 
sentien com a pròpia, com una empresa comuna, familiar i del 
poble.

—És que en la fàbrica les faenes passaven de pares a fills —
explica—. Jo, com la mare era teixidora, Mercedetes teixidora. 
D’una manera natural.

—Un auelo nostre ja treballà en la fàbrica. El pare de mon 
pare —recorda Paco—. I més antigament també, perquè des de 
1770, quan la seda, ja començaren a treballar. I jo, arribà un 
moment que tenia clar que havia d’intentar treballar en la fàbri-
ca. Home, jo hauria sigut més partidari de treballar d’oficiniste, 
o una cosa aixina. Però bé, mon pare era mecànic, i jo entrí de 
mecànic. No es guanyava molt, però era una faena de més ca-
tegoria. Vullc dir, en l’horta tenies tota la faena que volgueres, 
i ací hi havia més fàbriques que en ningun lloc: Foios, Albalat, 
Vinalesa… tot eren rajolars. Però ací en la fàbrica era un treball 
més digne en el sentit que estaves assegurat, cotitzant, i no era 
com en el rajolar, que era un treball més penós, pastant terra 
dins la bassa, fera fred o calor, a la intempèrie.
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Paco, Mercedes i Honorat són un tresor de coneixements, 
del poble i de la fàbrica. M’interessa saber a quina edat comen-
çaven, quin era el procés d’aprenentatge de l’ofici, els horaris, 
l’organització. Afortunadament els trobe disposats a satisfer la 
meua desbocada curiositat.

—Als catorze entrí a treballar, en l’any 51. Me faltava molt 
poquet per a fer-ne quinze —diu Paco—. I van fer una escola, 
que anàvem dos germans, Bono i jo. Era una innovació. El qui 
mos proposà per a l’escola no volia que mos contaminàrem dels 
vicis dels majors. Dels vicis laborals, s’entén —aclarix, diver-
tit—. El cas és que, quan en la pràctica havíem d’aprendre al-
guna cosa, els que ho sabien ho amagaven. Per por de perdre la 
seua categoria, ves a saber. Hi ha una anècdota, referida a açò 
—Paco riu, recordant-ho—: els dissabtes s’agranava el taller, i 
ho feien els tècnics, els treballadors, els oficials. I hi havia u, 
Elias Montalt el poeta, que deia «mireu, els aprenents estudiant 
astronomia, i els oficials agranant la ferreria».

El període de formació estava previst que duraria quatre 
anys, amb classes teòriques i classes pràctiques. Només en durà 
dos: a la resta de mecànics, més majors, no els feia gràcia aquell 
sistema, recelosos de la novetat.

—De tota manera hi havia molt bon ambient. També pro-
piciat pels propietaris, la família dels Corells. Els anteriors, 
els Trénor, també tingueren molt bona relació en el poble. 
Per exemple, el terreny on se feren les escoles el donaren ells. 
Però jo tot el temps que treballí va ser en temps de Corells. 
Mercedetes encara estava quan vingueren els que estan ara, que 
són de Santander, crec.

—Jo recorde també, quan estava malalt el pare, que don 
Joaquín pagà una operació —rememora Honorat—. El sistema 
d’assegurances era completament diferent al d’ara, clar. Recorde 
haver acompanyat la mare, sent encara un xiquet, a dur-li co-
ques cristines al senyor amo, en agraïment. A una casota que 
tenien els Corells ahí en Bétera, anant al campament.

—I quan estava Francisco Corell, el dia del seu sant, tení-
em festa. Tot això, quan vingueren estos, desaparegué —diu 
Mercedes, referida als propietaris actuals de la indústria 
dels sacs.
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—Era una altra manera de funcionar, més familiar, si vols, 
però molt paternalista —matisa Paco—. I els treballadors està-
vem completament implicats per una senzilla raó: si fallava la 
fàbrica, fallava el poble. I per això també teníem les nostres de-
mandes de millora, que a sovint confrontaven amb els desitjos 
del propietari. Ací va nàixer el primer sindicat d’esquerra de la 
postguerra: la USO.

—Ell va ser secretari general —m’indica Honorat—. Primer 
va ser delegat nacional del sector tèxtil en la CNS, el sindicat 
vertical. Aprofitant eixa estructura i les connexions que hi ha-
vien establides amb els treballadors d’altres regions, nasqué la 
Unión Sindicalista Obrera a finals dels anys seixanta. També 
estava el cas de Bene, d’ací del poble, que era de les Comissions 
Obreres. És una època en què en Vinalesa es va conformant pro-
gressivament una consciència social, amb una base d’església 
però amb tendències més progressistes. Paco i els seus correli-
gionaris se reunien amb gent de Foios, de Llíria, de Montcada, 
perquè en tots eixos llocs hi havien fàbriques de sacs. No, Paco?

—En eixe moment jo era vocal nacional del ram tèxtil, i s’es-
tava negociant un conveni, i lo que volíem era que prengueren 
part com més empreses millor, i Llíria era una de les fàbriques 
de més importància. La fàbrica de Rios. La pretensió era fer 
una vaga general, però no se va aconseguir. Les reivindicacions 
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podien ser variades: cobrar la mitja hora de l’almorzar, augmen-
tar el preu de les hores, ja veus tu.

Paco, en la USO, i el seu company Bene des de les Comissions 
Obreres, es van convertir en els referents de la lluita sindical. 
Tant és així que molts anys després, encara van ser protagonis-
tes involuntaris d’una altra polèmica.

—Això fou en l’any 68 —conta Honorat, divertit—. Un grup 
de persones demanaren permís per a fer una manifestació per a 
demanar més activitats per als jóvens.

—Eixa manifestació no s’arribà a fer —continua Paco—. En 
principi tenien l’autorització, però quan l’alcalde, Jesús, sabé 
que l’havien demanada per al dia 17 d’octubre, caigué en el 
compte que coincidia amb l’aniversari de la revolució russa. 
S’armà un escàndol! —riu Paco—, i la primera cosa que digué 
fou «estos jóvens no tenen prou criteri d’armar-la aixina. Això és 
cosa de Fulano i Sotano».

—I Fulano i Sotano eren Bene i Paco —aclarix Honorat—, 
que eren la imatge del dimoni.

—Jo no vaig tindre res a vore, però a hores d’ara encara hi 
deu haver qui encara s’ho creu. En fi, tornant a allò del conveni: 
al remat, aquella pretensió inicial de vaga general es convertí en 
una vaga de baixa producció al llarg d’una setmana. Has de tin-
dre en compte que molta de la gent que treballava en la fàbrica 
tenia altres fonts d’ingressos. Hi havia qui feia algun jornal en el 
camp, o tenia algun tarongerar. El cas és que com se soluciona-
ven el menjar, no hi havien ganes de revolució.
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—És que amb el jornal de la fàbrica no podies passar —con-
firma Mercedes—. Quan jo entrí guanyava quaranta-cinc pesse-
tes a la setmana. Nou duros. Tu fes-te el compte que jo estava 
de teixidora, i entrava a treballar un quart per a les cinc del 
matí. Eixe quart era per l’almorzar. A la una eixia a dinar, i en 
acabant anava a fer hores, i a fer faenes a les cases, a llavar. Ma 
mare carregava quatre o cinc bugades i les llavava en casa i les 
planxava, i les entregava planxades. En el jornal normal de la 
fàbrica no hi havia ni per a pa.

—Era molt distinta eixa època respecte del meu cas. Dels 
set germans, els tres majors la pagàreu. No vau poder estudiar, 
com nosaltres —reflexiona Honorat referint-se als seus germans 
Paco, Mercedes i Maria Amparo, amb cert sentiment de culpa.

—Però això no era a soles en la nostra família —nega 
Mercedes—. Era per l’època. Les coses eren aixina i au.

Paco era mecànic; Mercedes, teixidora; Maria Amparo, fila-
dora. En la seua primera època, la majoria de les treballado-
res eren dones. En venien de tots els pobles del voltant: Alfara, 
Montcada, Massarrojos, Bétera.

—Les de Bétera, pobretes, s’alçaven a les tres del matí. Venien 
en tren i, després, com totes, travessaven a peu el barranc, plo-
guera o estiguera ras, estiu o hivern.

Normalment, en casar-se deixaven la fàbrica. No és el cas de 
Mercedes, fadrina, que estigué de teixidora quaranta-huit anys.

—Alguna tornava. Quan ja tenia alguna cria i la tenia bo-
niqueta, tornava. Per necessitat, clar. Per gust, no. En aquell 
moment no teníem ni aigua, i treballàvem en l’espart. I féiem 
una olor d’espart! Que encara que fora diumenge i te canviares 
la roba, encara feies olor.

Al cap dels anys entraren també teixidors hòmens, però ana-
ven per separat.

—Feren un turno de nit. Ahí Paco ja no treballava. El turno 
de dia era per a les dones, i el de nit per als hòmens. Però des-
prés vingueren estos que estan ara, i digueren que tots a rodar. 
De matí, de vesprada i de nit. Hòmens i dones. I més tard ho 
canviaren i féiem turnos de set dies seguits, caiguera com cai-
guera. Si era diumenge, diumenge; si era dissabte, dissabte. 
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El dia que fora. Descansaves dos dies, i altra vegada. Si havies 
fet de matí, feies de nit. L’última temporada meua va ser aixina.

Al llarg de la seua vida laboral, Mercedes va ser testimoni 
d’un canvi tecnològic que provocà la modernització de la pro-
ducció i conseqüentment una gran reducció dels llocs de treball. 
També els materials anaren canviant, i de l’espart i el jute es 
passà al polipropilé.

—Quan jo entrí hi havien cent xiques 
com a mínim, teixint. Estàvem en uns tele-
rets com el que hi ha ara en la nau. Eixos 

eren els de les aprenentes. En acabant 
ja te passaven als altres més grans. 

Es tallava la tela on es-
tava Paca la reina, i la 
portàvem tallada a la 
cosidora, que feia la 
vora. Quan tenia la 
vora feta passàvem a 
cosir el sac, i una volta 
cosit estava Arturo el 
de la basqueta, que el 
marcava. I allí ja eixien 
tants sacs, els apartava i 
els empaquetaven. A ho-
res d’ara no ho sé, però fa 
vint anys quan jo me vaig 

jubilar, només hi havien dos 
xiques per a vint-i-quatre telers. Féiem 

una tela de deu mil metres o per ahí, la ficàvem 
en un rul·lo, i la màquina anava tallant els sacs, que eixien co-
sits, marcats i empaquetats. L’últim jute el vaig teixir jo, en el 
81. Però ja hi havia plàstic de molt de temps.

He notat que a Paco, ja major, la conversa se li fa llarga. 
Millor me’n vaig; els agraïsc, a ell i a Mercedes, la confiança i 
l’hospitalitat, a Honorat la complicitat a l’hora d’animar els seus 
germans a relatar anècdotes, i a Elvira haver-me’ls presentat als 
tres. Llàstima que jo sempre em quede amb ganes de més.
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Més tard, mentre disfrute d’una partida de pilota al carrer 
del Poliesportiu Municipal de la Devesa, assaborint les últimes 
hores d’este magnífic dia de festa, pense en quantes històries 
es queden sense contar, quants raonaments es queden sense 
manifestar, i quantes vivències, que podrien explicar-nos tants 
perquès, es queden alçades en els calaixets de la memòria sense 
més esperança que l’oblit.

Però, recontra, el mitger acaba de traure un colp que m’ha 
tornat a la realitat. Quin nivell tenen ací! No de bades el Club 
Pilotari Vinalesa, que ja té més de quaranta-cinc anys d’història, 
ha donat figures com l’actual campió de l’individual d’escala i 
corda, Puchol II. Li ve de família, perquè també son pare, Xavier 
Puchol, fou un escalater destacat, i son iaio matern, Valero, un 
pilotari magnífic de galotxa i impulsor de la pilota en Vinalesa.

La partida està emocionant, este quinze ha estat magnífic! 
Alcem-nos en peu amb tots, disfrutem del moment i aplau-
dim amb força; fem compte dels pastissets de moniato com-
partint-los amb els espectadors que ens envolten; acceptem de 
bona gana la bota de vi que passa de mà en mà; i gaudim d’es-
tar vius i amb salut com aconsella el savi. Que eixe és el secret 
dels vinalesins i vinalesines, quan diuen que «això és la nostra 
vida: beure, cantar i ballar».
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Comencen noves primaveres
al teu camí. Crema el destí.

Il·lumina l’horitzó de hui.
Aspencat. «Naixen primaveres»

He passat tot el sopar explicant-li a Elisabet les bondats i 
belleses de l’horta. Precisament ací, en Roca, on fa a penes uns 
mesos vaig començar a descobrir-les. I precisament jo, que fins 
fa no res era un complet ignorant del tema.

Ella escolta i assentix, encantada, i pareix en veritat interes-
sada. Tan sols m’ha interromput per a alabar el vi i el menjar, en 
especial les mandonguilles d’abadejo a l’estil de Carmensín que, 
de veres, són delicioses. També per a fer referència a la divinitat 
dels figatells del Cabanyal amb remenat de creïlles i botifarra. 
I la sépia a la planxa. I… en fi, per a què parlar? A cada plat 
que ens han posat davant hi ha hagut grunyits de plaer i gestos 
invitant-me a tastar-lo.

Ca Pepico ens ha oferit, la veritat, un sopar espectacular. Pep 
i Ana, nets d’aquell Pepico fundador, són l’ànima del restaurant. 
La seua aposta pels productes de qualitat, el seu coneixement 
en la cuina i el saber expert en l’art de la sommelieria, bé els ha 
valgut un Bib Gourmand de Michelin.
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Ja fora, la nit a l’horta demana passejar. I més per ací, que 
el carril bici està il·luminat i, entre cultius variats, s’assembla 
al camí de llosetes grogues que promet portar-te al màgic reg-
ne d’Oz. El silenci que regna als camps estimula la conversa, i 
ixen també els problemes que patix l’horta. Li conte allò que he 
aprés, i com els canvis en l’estil de vida van transformant l’en-
torn al llarg de la història, i les dificultats a les que hui en dia 
s’enfronta la nostra agricultura.

—Saps qui és el major distribuïdor de taronja de tota la Unió 
Europea? —demane.

—València, clar —respon Elisabet sense pensar-s’ho dos vol-
tes, convençuda.

—No ho endevinaries mai, perquè és un país que no pro-
duïx taronja —l’estranyesa d’ella em divertix, certament, per-
què és la mateixa reacció que vaig tindre jo quan Vicent, aquell 
home de Foios que em va parlar dels melons, m’ho explicà—. És 
Holanda —li aclarisc, per fi—. Al port de Rotterdam entren els 
barcos procedents de Sud-Àfrica i descarreguen la taronja direc-
tament en unes cadenes automàtiques que, sense necessitat de 
mà d’obra, classifiquen i encaixen el producte. D’allà ixen cap a 
Alemanya, França, Anglaterra, Itàlia… No les analitzen, perquè 
si les analitzaren eixiria la quantitat de fitosanitaris prohibits 
per la mateixa Unió Europea i que s’utilitzen allà sense proble-
ma. O al Marroc, o en Israel. Imagina’t, el cost de la mà d’obra, 
els químics que ací tenen prohibits… la taronja valenciana, sent 
de més qualitat i complint la normativa, no pot competir.

—Però..., com ho permeten, això? —protesta ella.
Jo calle, perquè no ho sé. Recorde com Vicent em deia «mira, 

me tremola la panxa», quan m’explicava amb disgust i resigna-
ció que en són quatre els distribuïdors poderosos que manipulen 
el mercat i tenen el seu grup de pressió, que exercix sobre parla-
mentaris europeus. «Arranquem els tarongers i plantem caqui, i 
als quatre dies estem igual», argumentava. «Arranquem caqui i 
plantem alvocats, i als quatre dies estem igual. Altra volta a co-
mençar, i estem més nets que Carracuca». Són molts els hòmens 
i les dones que m’he trobat que m’han fet vore el seu patiment 
pel futur de l’horta. Batiste, per exemple, un llaurador d’Albalat 
dels Sorells, em deia mentre regava les cebes del seu camp en 
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la partida dels Alcavons: «A quin jove, o a quin xiquet, li pots dir 
“vine ací, al costat del pare” i emportar-te’l a l’horta a treballar? 
Jo voldria ensenyar-li ad algú allò que mon pare m’ensenyà, 
però tal com estan les coses és condemnar-lo a patir».

Mentre rememore les paraules amargues d’uns i altres, la 
meua companya passeja al meu costat, en silenci, desconcer-
tada. Elisabet fa sis anys que viu a València, des que va vindre 
d’Erasmus, i ara fa el doctorat sobre aspectes relacionats amb 
el canvi climàtic. I jo, que la conec una miqueta i la sé valenta 
i decidida, l’endevine cavil·lant sobre milanta maneres i soluci-
ons màgiques de salvar l’horta ella sola.

—I quina és la solució? —pregunta, directa, amb actitud de 
científica.

—No ho sé —replique, abatut—. Hi ha qui pensa que reac-
tivant els mercats de proximitat. Jo pense que això pot ajudar, 
però la manera de comprar ha canviat i no pot ser la solució. 
El cultiu ecològic també és una alternativa, amb un producte 
distint que se’n puga eixir de la competència en preu i jugue en 
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la lliga de la competència en qualitat. El problema és que pareix 
que no hi ha suficient demanda per a tots. També es parla de 
lluitar per a aconseguir nova legislació, que obligue a oferir uns 
preus justos per al productor, però en la meua opinió sempre 
tindràs el mateix problema: hi haurà qui ho farà més barat a 
l’estranger utilitzant mà d’obra més barata i tornaràs a la com-
petència en preu.

Reflexione en silenci mentre a poc a poc anem allunyant-se 
de Roca, on tenim la moto. Té igual. No fa massa fred, la compa-
nyia és bona i la conversa interessant. Pense que, de solucions, 
n’hi han moltes, però ninguna definitiva. Són com pedaços en 
uns pantalons: n’allarguen una miqueta la vida, però no en fre-
nen la decadència.

—Hi ha una xica, també en Foios —apunte, intentant re-
cordar-ne el nom— …Susana, li diuen. Ella ven per internet 
la taronja que cultiva son pare. Ell només cull la que està en 
son punt, paregut a com es feia quan el llaurador treballava la 
terra i la dona venia la collita en el mercat. D’un dia per a altre. 
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Però aprofitant el mercat que et brinden les noves tecnologies. 
En vint-i-quatre hores, el comprador té la comanda en sa casa. 
Igualment, no sé si és la solució. I també està el tema d’Europa, 
que hauria de protegir-nos contra els productes forans, sobre-
tot si són competidors i a més no complixen la normativa que 
exigixes als teus productes propis. En fi —acabe, rendint-me—, 
que és molt complicat. Al remat, pense que no està en la nostra 
mà, i l’única cosa que ens queda és votar. Votar a qui oferisca 
solucions i les puga posar en pràctica. Jo no puc.

—Votar! Precisament és això! —exclama ella, amb eixa so-
noritat tan estranya que atorga al valencià la seua procedència 
alemanya—. Fixa’t que cada vegada que tries un producte local 
i no un d’importat, votes. Cada vegada que tries sopar en un 
restaurant que utilitza producte de proximitat, com esta nit, 
votem. Quan compres directament al productor. Quan demanes 
en la pastisseria un dolç artesà. Votes!

El cas és que té raó. La mentalitat nòrdica, que tant ens pot 
ensenyar en qüestions d’organització i de compromís social.

—València necessita l’horta —diu, amb rotunditat—. 
Complix una funció ambiental molt important. És un espai lliu-
re de construcció, amb sòls sense segellar per l’asfalt. Fa possi-
ble la circulació de les brises marines i la regeneració de l’aire 
de la ciutat. Regula el CO2 gràcies a la vegetació, i les séquies 
mitiguen els efectes de les pluges torrencials, tan recurrents en 
esta zona —ella és d’eixes persones que necessiten vocalitzar 
els pensaments per a aclarir-los, i parla mentre pensa i pensa 
mentre parla, amb la rotunditat del seu caràcter germànic—. 
Evita la continuïtat urbanística, i fa de connector ecològic amb 
altres espais naturals, com l’Albufera pel sud o el jardí del Túria 
per l’oest.

—També ens proporciona espais oberts i verds, per a disfru-
tar. Encara que siga amb voluntat contemplativa o només per 
a passejar —apunte, tímid, sense saber si la meua intervenció 
aporta massa al discurs articulat d’ella.

—Sí, sí —afirma, sense tindre’m massa en compte—. València 
necessita l’horta.

—Antigament, pel que sé, també l’horta necessitava a 
València —intervinc—. Els llauradors anaven amb els carros a 
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arreplegar el fem, que utilitzaven com a adob per als camps una 
volta s’assecava. També la justícia del Tribunal de les Aigües 
s’impartix en la ciutat. Allí compraven les ferramentes i els ati-
fells que necessitaven, en carrers que encara tenen el nom dels 
artesans que allí s’establien: aladrers, manyans, rotlons, de l’es-
part… I allí anaven a vendre, als mercats que hi havia per tota 
la ciutat.

—És que eixa és la qüestió! —exclama Elisabet, parant-me—. 
És una simbiosi: la ciutat necessita l’horta i l’horta necessita la 
ciutat! Teniu ací una riquesa immensa i no podeu deixar-la mo-
rir, perquè si desapareix l’horta desapareix l’ànima de la ciutat.

Esta xica té eixes coses que desconcerten a qualsevol: igual 
equilibra una anàlisi freda i asèptica, en consonància amb el 
caràcter que se li pressuposa segons la seua cultura d’origen, 
que s’encén de passió i vehemència quan s’entusiasma amb 
una idea.

—Se t’està apegant cert apassionament mediterrani, teta —li 
dic, irònic.

—I tu eres prou meninfot, tete —retruca ella, remarcant 
el tete amb certa sorna—. Et parle seriosament. Clar i ras: els 
ciutadans de València han de comprendre que eixa simbiosi és 
bona i necessària. Si giren l’esquena a l’horta, la ciutat morirà. 
Serà una altra ciutat, més pobra, més insubstancial, i no 
serà València.
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Un altre Vicent, el jove agrònom amb qui vaig esmorzar 
aquell primer dia d’abril a Roca, al qual hem saludat poc abans 
d’entrar al restaurant, ens ha eixit al pas i ha interromput l’exci-
tat raonament d’Elisabet.

—Vicent, encara estàs ací? —pregunte, desconcertat.
—Ja me’n vaig. Fa dos hores que me’n vaig —renega—, però 

sempre ix alguna puta que confessar.
La frase ha provocat la rialla de la meua acompanyant, bas-

tant sonora, i es veu que ha sobresaltat una parella d’adolescents 
que no havíem advertit i que ha eixit de la foscor, dissimulant.

Vicent se’ls queda mirant una miqueta, pot ser esbrinant 
si els coneix. Pregunta si continue menjant cacau del collaret, 
fent-me l’ullet, mentre s’acomiada i se’n va per fi a descansar. 
Els amants, ronsejant, esperen que passem de llarg per a tornar 
segurament a la intimitat de la foscor. En silenci, continuem el 
passeig mentre remorege uns versos, intentant sense èxit recor-
dar el nom de l’autor: «dins d’este món violent, els amants sem-
pre troben llocs secrets a on fer transaccions amb la bellesa».

Este paisatge, que tan harmoniosament invita a unir agri-
cultura i poesia, em deixa clar qui era jo fa només uns mesos, i 
com he canviat, i com m’han canviat.  Perquè tot viatge de des-
cobriment ho és també d’instrospecció, y el meu propi jo, que 
no es reconeixia a si mateix, orfe de significats, ha trobat la ple-
nitud i s’ha alliberat del sentiment d’estranyesa personal quan 
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ha connectat amb la cultura que emergix d’esta terra, la meua 
pròpia cultura. Els ídols han caigut, nus i desemparats, i l’auten-
ticitat m’ha proporcionat una nova mística amb què deambular 
per la geografia dels meus anhels. La brúixola que necessitava, 
per a guiar-me en esta postmodernitat en què la veritat ja no té 
valor, està ací, davant dels meus ulls i davall els meus peus: la 
meua Ítaca particular.

La conclusió és clara: com més se sap sobre estes terres, com 
més ampli es fa l’enteniment de la seua essència, més es com-
partix l’amor per elles i l’admiració pels que les preserven. Ara 
ho veig clar: el moment de les nostres vides i l’espai que tran-
sitem és tan sols un instant fugaç, perdut entre la immensitat 
i la eternitat, i des d’una perspectiva històrica, els nostres que-
fers, els de cadascun de nosaltres, pareixen insignificants i fins 
i tot frívols. Tot i això, com diu la dita, tota pedra fa paret, i 
la pedra que a nosaltres ens toca afegir a esta paret col·lectiva 
ha de colocar-se amb compte i estar al servici del creixement i 
no de la ruptura; si no ho fem d’eixa manera, la paret podria 
assolar-se, tirant per terra tot el treball dels que ens precediren. 
La nostra responsabilitat és, per tant, comprendre qui som i on 
estem, quin és el nostre paper i la finalitat de l’obra en la qual 
estem participant per a, d’esta manera, poder arribar a apreci-
ar-la i poder contribuïr a la seua millora. Saber-nos part d’eixe 
esdevindre ens atorga significat i protagonisme però, alhora, 
humilitat front a tanta càrrega cultural, que ens fa sentir-nos 
com nanos que van als muscles de gegants.

Perdut entre els meus pensaments no m’he adonat de que 
Elisabet s’ha quedat arrere, assentada a la vora del camí, con-
templant el paisatge. A pocs metres, la silueta d’un llaurador 
pastura el foc a contravent, cremant la palla de les xufes. Torne 
arrere i contemplem en silenci com les flames, menudes, tra-
vessen el camp de banda a banda, reptant com una serp de 
foc. S’ha girat l’aire i ara fa gelor. Elisabet s’arrima a mi. «Demà 
tornem» diu. Arriba l’hivern a l’horta. Al meu interior, però, des 
d’abril, continua florint la primavera.
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