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Ramon Tarín i López

L’ ofici d’obrer de vila

CONSIDERACIONS PRÈVIES

Creiem que l’ofici d’obrer de vila, a nivell local, ha estat un ofici molt poc ana-
litzat des del punt de vista històric i especialment des del camp de la inves-
tigació. A més a més, podríem afegir que, llevat de l’article de José Ramon 
Sanchis Alfonso i Francisco de Paula Pons Alfonso, dedicat a l’avi Redó1, el 
treball d’Enric Juan Redal: «Dades per a l’estudi de la societat valenciana del 
segle XVI: l’inventari de bens d’un obrer de vila d’Alaquàs2», així com el treball 
de Jesús Ferrer Guzmán, Manuel Guasp Garcia i Josep Mª Soriano Bessó, 
«La construcció del Casino de la Plaça, un esforç col·lectiu en 1927», publicat 
a Quaderns d’Investigació d’Alaquàs en 2010, no existeixen més documents 
al respecte. De qualsevol manera hem de reconèixer que, des de temps en-
rere, hem volgut filar un xicotet treball inicial al voltant de l’ofici de l’obrer de 
vila que poguera apropar-nos a la realitat palpable del seu protagonisme dintre 
de la societat local, tot i que ha estat només una idea que ha anat ajornant-
se, any rere any, probablement perquè, com de vegades es diu «tot té el seu 
temps». I el temps és ara, perquè d’altra manera passarà com sempre ha 
passat, trossets de la nostra història s’esvairan emboirats per l’ostracisme, 
com les persones que la feren i la posseïren. De manera que, arribada l’hora 
de ficar-se en feina, hem començat a rascar en el trencadís brollador dels 

1 Vegeu el treball de José Ramon sanchis alfonso i fRancisco de Paula Pons alfonso: «Francisco Sáez Ros, el abuelo Redó 
(1843-1916)», Quaderns d’Investigació d’Alaquàs 1982, p. 61-73.
2 Juan Redal, enRic, Quaderns d’Investigació d’Alaquàs 1982, p. 9-49.

La cambra on jo dormia,
feia olor a oliveres i a vinya,
a intactes síl·labes d’argila,

a finestrals d’espigues nobles
a cant d’ocells, a terra amb sabor a poble...
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records de dos obrers de vila del poble: Francisco Cervera Gimeno, El Roget 
i Francisco Barberà Pastor, El Senento que, tot i haver-ne passat molts anys, 
encara conserven una memòria encomiable. Amb tots dos hem mantés una 
conversa durant una bona estona, enlairant i arrapant pessics de records a 
través de la paraula generosa… Tots dos pertanyen, per lligams sanguinis, 
a distintes nissagues d’obrers de vila que han treballat en les dos o tres co-
lles que hi havia al poble: la colla d’Antonio Martí Mateu, Toni el Pelat, la de 
Francisco Garcia Tàrrega, El Perico, i la de Jesús Cervera Sáez, el tio Jesuso. 
Com a fita temporal, i gràcies a les dades recopilades a través de les diferents 
entrevistes, haurem de transitar per dos períodes diferents de la història local 
compresos entre finals del segle XIX i una bona part del segle XX, el quals 
analitzarem més avant.

Hem de convenir que el creixement urbanístic a Alaquàs fins la primera meitat 
del segle XX, ha estat un creixement, tradicionalment, quasi inamovible degut 
sobretot a la falta de ritme en la construcció de nous habitatges al nostre muni-
cipi, d’ahí que la majoria d’obrers i mestres d’obres es dedicaren especialment 
a les reformes interiors i exteriors de les cases velles. Així podem observar com 
la majoria d’aquests homes han hagut de desplaçar-se a altres localitats, fins i 
tot a peu a la mateixa capital, per poder sobreviure del seu jornal.

La primera part del nostre treball l’hem dedicat als antics obrers de vila, per-
sonatges entranyables, forjats en la precarietat i l’esforç, que mereixen el 
reconeixement de la nostra societat per tota la seua trajectòria, així com el 
paper tan important de cadascun d’aquests homes que han participat en l’art 
de l’edificació, procurant, a més a més, documentar les diferents colles que hi 
havia a Alaquàs, que normalment no sobrepassaven les dos o tres, pels mo-
tius que acabem de citar. També hem procurat dotar-lo d’un inventari sobre 
els distribuïdors de materials: sorra, pòrtland, calç, rajoles, carreters, etc., des 
de principis de segle XX.

La documentació que hem utilitzat per abastar les perspectives històriques o 
fets més rellevants de totes aquelles persones que van desenvolupar aquesta 
tasca al llarg de més d’una centúria, dissortadament han estat al nostre abast 
només que dos indrets de treball: l’arxiu parroquial de l’església de l’Assumpció 
i els testimonis de Paco el Senento i el de Paco el Roget, ensems amb altres da-
des complementàries fonamentals de fills i néts, dels diferents mestres obrers 
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del poble, com és el cas de Teresa Garcia Tàrrega, La Perica, Nieves i Encarna, 
Les Periques, filles dels mestres d’obres Paco i Pepe, Els Pericos, Pura Cervera 
Folgado, filla del mestre d’obres Jesús Cervera Marí, El Jesuset, els germans 
Fernando i Amparo Martí Llopis, fills del mestre Antonio Martí Mateu, Toni el 
Pelat. Amb ells hem remenat els camins de la memòria que, com ha dit algú, és 
el cementeri dels records vius que es colen pel sedàs de l’emoció.

D’altra banda, hem volgut substanciar la darrera etapa urbanística que ha con-
tribuït a canviar la fisonomia del nostre poble, com ha sigut la dècada dels 
anys seixanta i setanta, per ésser uns anys marcats per una dràstica trans-
formació del model urbanístic del poble. Els canvis estructurals desenvolu-
pats pel boom de la construcció dotaran als nostres carrers d’una nova visió 
arquitectònica moderna i irreconeixible. Els efectes de la febra especulativa 
no es faran esperar; les cases tradicionals dels llauradors del carrer Major, 
són enderrocades una darrere de l’altra per construir edificis de tres o quatre 
altures. Això mateix ocorrerà amb tots els carrers importants del municipi. Als 
voltants del poble creixen els blocs de vivendes com bolets; la rella simètrica 
de la construcció, volteja la barreja i la rajola per tot arreu. L’efecte destructiu 
és evident: tot allò que havien sigut fins aleshores indrets de bellesa i espais 
de moviment humà envoltats de sèquies i camins immortals de ferradura que 
van configurar les terres mil·lenàries del Rollet, del Terç, de la Sequieta, són 
soterrats pel ciment a nivells desconeguts...

L’expansió urbanística, en aquest període, va ser una expansió poc reflexiva i 
poc respectuosa amb les nostres senyes d’identitat: fàbriques de perols tradi-
cionals i edificis emblemàtics com el xalet i hort dels Lleons, de Cabot, ensems 
amb l’arbreda de tarongers que franquejaven l’entrada al poble, van ser engolits 
de forma irracional per l’auge de la construcció. Creiem que s’hauria d’haver 
protegit millor aquest patrimoni per a que les noves generacions pogueren 
gaudir, en un futur, de la nostra identitat paisatgística, amb aquell fort olor als 
carrers a natura i a poble. Però açò és altra qüestió que escapa al nostre treball. 

Finalment, volem subratllar que la metodologia que hem utilitzat en aquest 
treball està basada en la història escrita i el relat oral tan ric i precís en molts 
casos que de vegades representa una espècie d’escriptura popular que 
dóna fe dels fets i situacions que defineixen aspectes de la vida individual 
o col·lectiva d’un poble. Perquè en definitiva, és una de les formes més co-
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rrectes d’endinsar-nos en la intrahistòria del món rural que és l’autèntic crea-
dor i el més fidel dipositari del nostre patrimoni cultural. Així mateix, volem 
fer palés el nostre agraïment a Teresa Garcia Tàrrega, La Perica, Marinieves 
Garcia, La Perica, Encarna Garcia, La Perica, Carmen Barberà, La Senenta, 
Leonor Pérez Gorris, la dona de Vicent Cervera, Lecue, Pura Cervera Folgado, 
La Jesuseta, Amparo Martí Llopis, La Pelà, Paco Cervera, El Roget, Paco, El 
Senento, Manuel March Tàrrega, Nelo el Caguero i Fernando Martí Llopis, El 
Pelat, pel seu relat tan fonamental així com per tot el material gràfic que ens 
han proporcionat de bona gana, a més d’haver deixat fotografiar tot el ferra-
mental dels seus avantpassats que amb tanta estima conserven.

LA FIGURA DE L’OBRER DE VILA

La concepció de l’obrer de vila, ha estat una concepció molt valorada des 
d’antic, degut sobretot a que la seua figura abastava sense límits les diferents 
disciplines molt determinants per a desenvolupar les diferents tasques que 
comporta l’activitat pròpia de la construcció en totes llurs vessants. Antiga-
ment, l’obrer de vila era una persona especialitzada que reunia la capacitat 
de començar la construcció d’una casa fins caramullar-la realitzant totes les 
feines pròpies de l’obra. Prèviament, l’obrer de vila, havia de passar per un 
període d’aprenentatge, com manobre, per poder assolir la categoria d’oficial 
d’obra. Altres qualitats exigibles eren saber llegir i escriure, un concepte ja 
evident en els mestres d’obres de 18603 per poder interpretar els plànols a 
peu d’obra. Durant els primers anys de la República, l’obrer de vila alaqua-
ser, Miguel Barberà Miquel, El tio Senento, que treballava en la construcció 
de la Finca Roja, donava classes en un taller-escola de València (possible-
ment en la seu d’Esquerra Republicana), per a peons i oficials poc preparats, 
per  donar-los els coneixements necessaris de l’obra, perquè les mans són 
el millor instrument per a qualsevol artesà. Aquesta concepció històrica de la 
vella escola, ha anat esmunyint-se lentament davant de les noves tècniques 
d’organització aplicades durant la dècada dels anys seixanta i setanta. Els 
nous sistemes de treball, el volum de construcció, la urgència acumulada del 
negoci, la necessitat de rendibilitzar millor el treball de cadascú aplicant noves 
formes en llur distribució… Tot això imposà un nou concepte de treball dins 

3 Segons consta al cens de població de 1860, només 171 dels homes saben escriure i llegir, mentre que 186 només 
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de l’obra; elements tots plegats del nou mestratge que acabaren instaurant 
la divisió d’activitats úniques i especialitzades: encofradors, xapadors, enlluï-
dors (desaires), escalers (els que feien les escales), escaioladors etc. Es pot 
dir que la figura de l’antic obrer de vila ha anat reduint el seu àmbit de treball 
fins dedicar-se només a fer envans i lluïr parets.
En l’imaginari popular s’associa la imatge de l’oficial treballant dalt de la basti-
da i baix al peó proporcionant-li el material que aquest li demana.
Entre les diferents categories existents estava: el mestre d’obres, també no-
menat mestre paleta4 , l’oficial paleta, el peó d’obra, l’encarregat d’obra, etc. 

MESTRES D’OBRES I OFICIALS D’ALAQUÀS AL SEGLE XIX

Francisco sáez ros. És el major dels fills de Francisco Sáez Folgado, de 48 
anys, jornaler del camp, i Maria Rosa Ros Beta, de 43 anys, casats i amb 7 
fills: Francisco Sáez Ros, de 17 anys, jornaler; Antonia Sáez Ros, de 14 anys, 

Imatge 1. Francisco Sáez Ros (1843-1916).

saben llegir. Pel que respecta a les dones, el percentatge és una mica més baix: només 42 dones saben llegir i escriure, 
mentre que 70 només saben llegir (en eixe període Alaquàs tenia 1965 habitants estructurats en 435 famílies), unes 
dades representatives de l’alta taxa d’analfabetisme preexistent en la societat d’aleshores que es situa en el 76,14%. 
Entre els habitants que sabien escriure i llegir s’hi troben els obrers de vila: Salvador Pallardó Sanz, Miguel Pallardó 
Bermell, Modesto Pallardó Bermell, Salvador Pallardó Bermell i Francisco Sanz Sena.
4 L’obrer de vila significa mestre o oficial d’obra amb coneixements professionals i d’experiència que té com ofici la 
construcció, reformes o reparacions d’edificis. També sol nomenar-se paleta a qui en realitat és un mestre d’obra, que 
és la persona que dirigeix als oficials i als peons.
5 Dades obtingudes del cens de població d’Alaquàs realitzat durant el període del 25 de desembre de 1860 fins el 21 
d’abril de 1861.
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6 Aquest mestre d’obres era fill de Maria Sanz Aguilar, vídua, nascuda en 1791, i estava casat amb Rosa Berrmell 
Baviera, natural de Picanya, nascuda en 1811, essent pares de sis fills: Miguel, Modesto, Salvador, Francisco, Jose i 
Maria Pallardó Bermell.
7 Al llibre index de casaments figura el matrimoni de l’obrer de vila, Modesto Pallardó Bermell i Antònia Cubells Mateu, 
casats en 1865. En 1857 la família Cubells-Mateu apareix constituïda per Teresa Mateu Portalés, de 63 anys, vídua de 
Vicent Cubells; Teresa Cubells Mateu, de 36 anys, casada amb José Serrano Forment, de 40 anys, llaurador; Antonia 
Cubells Mateu, de 30 anys, fadrina, i Francisca Cubells Mateu, de 26 anys, casada amb Mariano Soriano Pròsper, de 
60 anys, llaurador propietari.
8 Va contraure matrimoni a l’any 1867 amb Teresa Pallardó Vila, una filla de Francisco Pallardó Andreu i Maria Vila 
Peiró. En 1860, aquest matrimoni de Francisco Pallardó i Maria Vila, tenia 6 fills: Mª Rosa Pallardó Vila, Josefa Pallardó 
Vila, Francisca Pallardó Vila, Timotea Pallardó Vila, Concepció Pallardó Vila i Francisco Pallardó Vila. Aquest darrer fill 
es casà amb Hermenegilda Bermell Almenar, natural de Picanya. Arran d’establir-se el cognom Pallardó en aquesta 
localitat, tots llurs membres són coneguts com Pallardó o La Pallardona.
9 El llibre de batejos de 1900 recull la naixença de Mª Desamparados Pallardó Garcia, datat el dia 9 de de juny de 
1896. Al citat document consta que és filla legítima de José Pallardó Bermell, natural d’Alaquàs, d’ofici obrer, i de Mª 
Milagros Garcia Silla, natural de Torrent. Essent néta per línia paterna de Salvador Pallardó Sanz i de Rosa Bermell 
Baviera, natural de Picanya.
10 Aquest obrer de vila, era el fill major de Gaspar Sanz Ferrer i Francisca Sena González i estava casat amb Francisca 
Mestre Soriano, una filla de Maria Soriano Català, l’última propietària del rajolar d’Alaquàs. Aquesta dona era germa-
na de Teresa Soriano Català, la mare dels Morimos.

cigarrera; Vicenta Sáez Ros, de 12 anys; Rosa Sáez Ros, de 9 anys; Esperanza 
Sáez Ros, de 6 anys; Pasqual Sáez Ros, de 4 anys i Maria Sáez Ros d’1 any5. 
L’obra urbanística més important realitzada per aquest mestre d’obres, va ser 
en la dècada de 1890 amb la construcció del popular Barri Nou amb les cases 
que ocupen el carrer de la Pau, de Sant Francesc i Verge de l’Olivar. Altres de 
les obres realitzades per aquest mestre d’obres va ser l’antic cementeri muni-
cipal del poble. Fent enrere en el temps, sabem que l’avi Redó fou coetani de 
Salvador Roselló Sanz6, mestre d’obres nascut en 1813 i documentat en un 
cens de 1857, en el qual figura amb una colla formada per tretze obrers amb 
llaços sanguinis quasi tots ells: quatre fills: Miguel Pallardó Bermell (1838), 
Modesto Pallardó Bermell (1840)7, Salvador Pallardó Bermell (1843)8, José 
Pallardó Bermell (1850)9, i cinc cosins germans: Francisco Sanz Sena (1828), 
Ramon Sanz Sena (1833), Pasqual Sanz Sena (1836), José Sanz Sena (1844), 
Gaspar Sanz Sena(1822)10  i tres obrers de vila naturals del municipi: Agustín 
Zafrilla Latorre (1823), Manuel Llàcer Barberà (1815) i Salvador Peiró Conesa 
(1817). Altres mestres d’obra datats a la segona meitat del segle XIX són: 
Pasqual Sanz Usedo (1860), Francisco Cervera Martí (1864), Antonio Martí 
Boscà (1869) i Francisco Garcia Sáez (1883).
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Pasqual sanz usedo. Mestre d’obres nascut a Alaquàs el dia 14 de maig de 
186011. És el fill major del matrimoni constituït per Pasqual Sanz Sena i Tere-
sa Usedo Ferrer, La Pitxera12 (casats en 1859). Criat en el marc d’una família 
d’obrers de vila, ben aviat s’endinsa en el sector de la construcció treballant 
junt al seu pare en la colla d’obrers del seu oncle Francisco Sanz Sena. Envers 
188413 s’estableix a la població de Picanya, instal·lant-se al carrer del Camí 
Real número 10 (actual carrer Major), amb els seus pares i dos germanes: 
Teresa (1864-1920), i Assumpció Sanz Sena, nascuda en 1866. A Alaquàs 
s’havia quedat una part dels seus germans: Maria Dolores, nascuda en 1861, 
Miguel (1872-1936) i Pasqualeta Sanz Usedo, nascuda en 1874 (la dona del tio 
Francisco, El Careto). Molt possiblement els motius d’abandonar Alaquàs, el 
seu poble natal, coincidisquen amb els diferents projectes d’aquesta localitat, 

Imatge 2. Pasqual Sanz Usedo, el tio Pasqualet (1860-1949).

11 A l’acta de naixement consta que van ser els seus padrins: Francisco Sanz Sena, obrer de vila, germà del seu pare, 
i Maria Rosa Usedo Montalt, tia carnal de sa mare. Aquesta dona residia a l’alqueria del Pollastre i era casada amb 
Vicent Cubells Lerma (l’avi patern de Miguel Cubells Nemesio, El tio Micalet el Curro, terratinent que, junt als seus 
germans Gaspar i Francisco, tenien l’explotació de 624 fanecades d’horta segons consta al llibre col·lecta de 1840.
12 És la filla major del matrimoni integrat per Miguel Usedo Montalt, de 42 anys, de professió ordinari del poble, i 
Trinitària Ferrer Peiró, de 42 anys, i amb 6 fills: Teresa de 19 anys; Miguel, carreter de 15 anys; Lucia, d’11 anys; Ramon, 
de 9 anys; Maria, de 6 anys (aquesta xiqueta fou la besàvia materna de Rosa Sanchis la dona de Ramon Tarín), i Fran-
cisca Usedo Ferrer, de 4 anys. Aquesta família era veïna del carrer Major i vivia al costat del mestre d’aixa Vicent Alòs 
Baixauli. Dades extretes del cens de població de 1857. Padró d’habitants de la Secció 1ª.
13 Encara que no hem trobat l’any exacte de l’arribada, sabem per l’acta de matrimoni d’Assumpció Sanz Usdo (la ger-
mana del tio Pasqualet), datada el 7 de setembre de 1886, que es conserva al Registre Civil de Picanya, on consta que el 
matrimoni canònic, se celebrà a la parròquia de Nostra Sra de Montserrat el dia 2 de setembre, entre Assumpció Sanz 
Usedo, fadrina, natural d’Alaquàs i veïna de Picanya, de 20 anys d’edat, filla legítima de Pasqual Sanz Sena i Teresa 
Usedo, domiciliada al carrer del Camí Reial número 28, i Tomàs Sánchez Badia, de 30 anys d’edat, natural de Manises, 
vidu de Pasquala Císcar Casabán, d’ofici ferrer, domiciliat al carrer del Camí Reial número 10, fill de Tomàs Sánchez, 
natural de Xulilla i Josefa Badia, natural de Paterna.
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14 Antonio Ros Taberner (1840-1914), apareix documentat en el cens de 1860 treballant de forner. Fill d’Antonio Ros Garcia, 
i nét de Mariano Ros Usedo (forner nascut a 1797 i patriarca de tota una nissaga de forners del llinatge Ros), aquest jove 
forner va desenvolupar la seua trajectòria professional a la localitat de Picanya, lloc on treballarà, als seus inicis, amb 
el seu germà Vicent Ros Taberner (1850) en els primitius forns d’aquesta localitat: forn de Vistabella i forn dels Quatre 
cantons. Casat amb Felicia Salvador Calatrava, natural de Paterna, tindrà una descendència de 10 fills. En 1912, la seua 
filla major, Felicia Ros Salvador (1887-1963), contrau matrimoni amb el jove Lirio Sanz Ruiz (1887-1958) i ben aviat el jove 
matrimoni obrirà un forn al carrer de Colom número 31, forn que en l’actualitat encara segueix en actiu.

(un dels testimonis cartogràfics ha estat l’anomenat «Plano de Valencia y sus 
alrededores» confeccionat en 1882), amb la posterior execució de les obres 
d’eixample de la trama urbana a partir de l’antic nucli històric. Casat el dia 3 
de juliol de 1866 amb Albina Ruiz Llorens (1864-1926) natural de Benetússer 
i veïna de Picanya, el matrimoni va tindre una descendència de 7 fills: 3 xics: 
Lirio (1887), Pasqual (1890) i Miquel (1899) i quatre xiques nomenades Les 
Obreres: Albina (1888), Josefa (1891), Amparo (1902) i Manuela Sanz Ruiz 
(1904). El tio Pasqualet va desenvolupar la seua tasca en Picanya on va cons-
truir una bona quantitat de cases de tipus rural, entre les quals cal citar la casa 
pairal de la família al carrer de Colom número 1, així com la de la seua cosina: 
Maria Moreno Usedo, La Pitxera, (l’àvia de la meua dona Rosa), a més del 
forn del seu fill Lirio, al mateix carrer de Colom. Al seu llegat s’afegirà la trajec-
tòria del seus fills: Lirio Sanz Ruiz, qui serà l’obrer de vila oficial del Marqués 
de Dos Aigües al llarg de molts anys fins que deixarà l’ofici al casar-se amb 
Felicia Ros Salvador, filla del forner Antonio Ros Taberner14, i molt especial-
ment el seu fill Pasqual Sanz Ruiz, Pasqualet, qui construirà algunes de les 
millors cases de Picanya a més d’altres edificis molt importants de València. 
El tio Pasqualet mor l’any 1949 a l’edat de 89 anys.

MESTRES D’OBRA I OFICIALS DEL SEGLE XX

A principis del segle XX l’activitat del sector de la construcció estava cab-
dellat per un bon grapat d’obrers de vila i manobres integrats en diferents 
colles del poble. Tots ells pertanyen a una sèrie de famílies d’obrers molt 
antigues, majoritàriament constituïda pels llinatges Garcia, Cervera, Barberà, 
Martí, March, etc., els quals han format, amb el pas del temps, tota una xarxa 
de nissagues extraordinàries de paletes, entre els quals s’inclou: José Cer-
vera Barberà, Pepe de Cervera (mestre d’obres), Joaquín Cervera Barberà, El 
Mustio (oficial), Jesús Cervera Sáez, Jesuso (mestre d’obres), José Cervera 



81

Saéz (oficial), Vicent Cervera Sáez (oficial), Miguel Barberà Miquel, El Senen-
to, (oficial), Manuel March Peiró, Nelo el Caguero, (oficial), José Mª March 
Peiró (oficial), Antonio Martí Mateu, Toni el Pelat (mestre d’obres), Joaquín 
Martí Mateu, El Pelat (oficial), Maties Martí Mateu, El Pelat (oficial), Miguel 
Martí Mateu, Micalet el Pelat (oficial), Emilio Martí Mateu, El Pelat (oficial), 
Juan Cervera (oficial), Vicent Fenoll (oficial), etc. D’altra banda, la colla de 
manobres documentada a la primera meitat de segle XX estava formada per: 
Vicent Escribà, Miguel Cervera Barberà, Vicent Pons, Fernando Pons, Ramon 
Bartual, Miguel Grau i José Aguilar Peiró entre altres. Llavors, creiem neces-
sari acotar la trajectòria de tots aquests magnífics obrers de la vella escola, a 
través d’un breu esbós biogràfic basat en el context professional i familiar, des 
de temps llunyans, la qual cosa implica ensems fer també un exhaustiu repàs 
pel sedàs generacional de tots aquells fills que, des de dins del mateix nucli 
familiar, van conrear l’ofici del pare, els quals van imprimir en gran mesura, el 
diàleg urbanístic del nostre poble a partir de la segona meitat del segle XX.

Imatge 3. Colla de Pasqual Sanz Usedo, El tio Pasqualet. Entre els obrers de vila, podeu veure al tio Pasqualet, (l’últim de 
la segona fila d’asseguts) junt al seu fill Pasqual Sanz Ruiz, Pasqualet, (el que fa huit de la mateixa filera). Imatge de 1925.
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15 Al cens d’habitants d’Alaquàs de 1860 consta que és el tercer dels cinc fills de Juan Garcia Gil, llaurador jornaler, 
de 48 anys i de Vicenta Tadeo Beta (1812-1862), de 45 anys i amb 5 fills anomenats: Maria Garcia Tadeo, de 19 anys, 
Vicenta Garcia Tadeo, de 13 anys; Juan Garcia Tadeo, de 10 anys; Dolores Garcia Tadeo, de 6 anys i Olegaria Garcia 
Tadeo, de 3 anys.

Francisco Garcia sáez. Mestre d’obres deixeble i parent de Francisco Sáez 
Ros, l’avi Redó, amb qui treballà a finals del segle XIX formant part de la seua 
colla. És el tercer dels 5 fills de Juan Garcia Tadeo15 i Rosa Sáez Ros, La Redo-
na. Els seus germans són: Juan, nascut en 1878 (aquest fill degué morir molt 
prompte); Juan, nascut en 1880 (l’avi d’Elvira l’actual alcaldessa d’Alaquàs); 
Rosa (1886) i Micaela Garcia Sáez nascuda en 1888. Seguint la tradició fami-
liar, aquest mestre d’obres fou l’obrer oficial de les monges Oblates per exe-
cutar totes les reformes del convent. L’avi Francisco, va viure en la casa que 
va construir cap a 1910 al carrer de Sant Francesc número 14. Segons la seua 
filla Teresa Garcia Tàrrega, la casa natalícia on van nàixer tots els germans, la 
va fer el seu pare quan es casà. Recorda que en eixos anys no existia el carrer 
i eren tot oliveres i garroferes així que son pare va haver de posar una corda 
d’arbre a arbre per a que sa mare poguera estendre la roba per a assecar-se. 

«Ma mare, que abans de casar-se havia viscut al carrer del Forn, al costat de 
la Madre Josefa Campos, sempre deia que quan es casà tenia molta por de 
viure entre tantes oliveres perquè hi havien poquetes cases. Mon pare era 
nebot de l’avi Redó que va construir quasi tot el carrer de Sant Francesc».

FAMÍLIA GARCIA

Imatge 4- Francisco Garcia Sáez (1883-1962).
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Segons s’extrau del document gràfic que conserva la família, la colla de l’avi 
Francisco sobrepassava la trentena d’obrers. Del seu matrimoni amb Maria Tà-
rrega Peris, van tindre 4 fills de nom: Francisco, Pepe, Ricardo i Teresa Garcia 
Tàrrega. Dos dels seus fills: Francisco i Pepe, Els Pericos, van ser obrers de vila.

Imatge 6. Francisco Garcia Tàrrega, El Perico 
(1911-1983).

Imatge 5. El mestre d’obres Francisco Garcia Sáez, l’avi Perico, amb la seua colla, (el que fa sis de la segona fila de peu). 
Fotografia feta envers 1920.

Francisco Garcia TàrreGa. Mestre d’obres, 
és el major de quatre germans i pertanyia a 
la segona generació d’obrers en la família. Va 
compartir la seua tasca professional amb el 
seu germà Pepe el Perico. La seua colla ha es-
tat una colla xicoteta formada, especialment, 
per tots dos germans amb la inclusió temporal 
d’alguns obrers de la localitat, com ara l’oficial 
Francisco Barberà, El Senento. Pel que fa als 
manobres, podem citar als germans Fernando 
i Vicent Pons, el tio Florencio, El Tabaler, etc. 
Al llarg de la seua trajectòria va estar molts 
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anys lligat al convent de les monges Oblates, per ser l’obrer encarregat de 
realitzar totes les reformes de l’edifici. Entre llurs obres més importants, a 
nivell local, s’hi troba, la construcció del Teatret del carrer de Sant Hipòlit i el 
Cementeri Municipal vell. Segons la família també va participar en la construc-
ció del camp de futbol El Rosal. En 1950 va construir la casa número 12 del 
carrer de Sant Francesc. Del seu matrimoni amb Nieves Ferrer Barberà, de ca 
Morimos, van nàixer 3 fills: Marinieves, Teresa i Paco Garcia Ferrer. Sembla 
que el malnom, Perico es deu a que el seu avi matern li deien Pere, aleshores 
començaren a dir-li a ell, El Perico.

Imatge 7 - La dècada dels ’60 es va caracteritzar per la transformació de les típiques cases de llauradors, en blocs de 
pisos de tres o quatre nivells. Ací podeu apreciar l’antiga casa del tio Quico la Viuda, al carrer de Sant Jeroni, durant les 
primeres fases de construcció. A la imatge, el mestre Francisco Garcia Tàrrega, El Perico, i Francisco Garcia Català, El tio 
Quico la Viuda, entre altres.
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FAMÍLIA CERVERA

José Garcia TàrreGa. Obrer de vila. Treba-
llà des dels inicis junt al seu germà Paco, 
El Perico. Quan aquest va finir en l’any 
1983, va formar part de la colla de Vicent 
Barberà Pastor, El Senento on va treba-
llar els darrers anys de la seua trajectòria. 
José, El Perico, va, contraure esposalles 
en 1947 amb Encarna Tàrrega Alejos, na-
tural d’Aldaia. Van tindre una descendèn-
cia de tres fills: Pepe, Paco i Encarna Gar-
cia Tàrrega. El matrimoni va viure a Aldaia 
els primers anys de casats, però finalment 
es trasllada a la casa natalícia de la família 
al carrer de Sant Francesc número 14.

16 En la partida de bateig de 1864 consta literalment: «En la Parroquial Yglesia de la villa de Alacuás, provincia y 
Arzobispado de Valencia, dia cuatro de enero de de mil ochocientos sesenta y cuatro, Yo Don Ricardo Maria Garcely 
vicario de esta Parroquia, bauticé solemnemente a Francisco de Paula Cervera que nació a las tres de la madrugada 
del dia de hoy, hijo legítimo de Francisco Cervera y de Josefa Martí ambos vecinos y casados en esta villa, siendo sus 
abuelos paternos Vicente Cervera y Vicenta Sanz, y los maternos, Francisco Martí y Josefa Benlloch, todos de esta villa. 

Imatge 8. José Garcia Tàrrega, El Perico, (1917-1959).

Imatge 9 (A). Francisco Cervera Martí. Mestre d’obres.

Francisco cervera MarTí. Nascut a Ala-
quàs el dia 4 de gener de 186416 al si 
d’una família de llauradors constituï-
da pel matrimoni Francisco Cervera 
Sanz17 i Josefa Martí Benlloch18. És 
el major de cinc germans: Francisco, 
José, Miguel (1865), Vicent i Joaquín 
Cervera Martí. Pertany a una nissaga 
d’obrers de vila encapçalat pel seu re-
besavi patern, el mestre d’obres Josep 
Sanz (1732), natural d’Aldaia, establit a 
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Alaquàs a finals del segle XVIII amb la seua dona Theresa Palop i amb dos 
fills: Josep Sanz Palop (el pare de la seua àvia paterna), obrer de vila nascut 
en 1762, i Francisco Sanz Palop (1764), l’oncle de la seua àvia paterna, a més 
de Josep Sanz Aguilar (germà de la seua àvia paterna), obrer de vila nascut 
en 1796, així com al mestre d’obres Salvador Pallardó Sanz, un cosí germà 
del seu pare per part materna, al que cal incloure. Així doncs, i amb antece-
dents tan significatius a l’àmbit familiar, ben aviat es convertirà en el catalit-

Fueron sus padrinos Ramon Segura de Valencia, casado, alfarero, y Esperanza Forment, soltera de Alacuás, a quienes 
el parentesco espiritual y obligación que contrajeron de enseñarle la Dotrina Cristiana. Testigos Pedro Sola. y Francisco 
Legua, ambos naturales y vecinos de esta. Certifico: Ricardo Mª Garcely vicario». 
17 Al cens de 1860 la família Cervera-Sanz està integrada pels següents membres: Vicent Cervera Serrano, de 64 
anys, llaurador, vidu (de Vicenta Sanz Aguilar); Francisco Cervera Sanz, de 34 anys, llaurador, casat amb Josefa Martí 
Benlloch, de 33 anys, sense descendència; Francisca Cervera Sanz, de 40 anys, casada amb Manuel Bonell Garcia, de 
44 anys, llaurador, i amb 3 filles: Francisca Bonell Cervera, de 9 anys, Maria Bonell Cervera de 7 anys i Teresa Bonell 
Cervera, de 4 anys. Altres membres que figuren al citat cens són: Vicenta Cervera Serrano, de 73 anys, casada amb 
Miguel Garcia Usedo, de 66 anys, llaurador, i amb un fill: José Garcia Cervera, de 29 anys, llaurador, casat amb Dolores 
Mestre Soriano, de 29 anys, filla de Maria Soriano Català, l’ama del rajolar d’Alaquàs.
18 Josefa Martí Benlloch, l’àvia materna del tio Jesuso, era cosina germana del Doctor Faustí Barberà i pertanyia a una 
família de mestres ferrers del llinatge Martí; filla legítima del mestre ferrer Francisco Martí Navarro nascut a 1798, 
natural d’Alaquàs, i Josefa Benlloch Martínez, natural de Patraix, essent néta per línia paterna de Francisco Martí Carot 
(1767), mestre ferrer, i Maria Navarro Alcácer nascuda el 9 d’abril de 1775 (era filla de Joseph Navarro Cervera, d’ofici 
ferrer, i de Francisca Alcácer Peyró, casats el 26 de març de 1773). Al cens d’habitants d’Alaquàs de 1857, la família 
Martí-Benlloch està constituïda per: Josefa Martí Benlloch, de 29 anys, fadrina; Àgueda Martí Benlloch, de 25 anys, 
casada amb Ramon Segura Gonzalbo, de 25 anys, oller, amb una filla, Maria Segura Martí, menor (de menys d’1 any). 
Francisco Martí Benlloch, de 31 anys, ferrer, casat amb Antonia Martí Palop, de 28 anys, i amb 4 fills, Francisco Martí 
Martí, de 4 anys, Francisca Martí Martí, de 3 anys, Ramon Martí Martí, d’1 any; Vicent Martí Benlloch, de 24 anys, 
ferrer, casat amb Tomasa Alabarta Belert de 25 anys (una germana de la dona de Francisco Campos Garcia, Quiquet 
l’Esquilaor). Aquest darrer mestre ferrer, era pare de Vicent Martí Alabarta nascut en 1856, Ramon Martí Alabarta, 
en 1858, i José Martí Alabarta, Pepet el Ferrer, nascut en 1871. Tots tres germans van treballar en la ferreria paterna 
que es trobava al carrer de València núm. 15. Altres membres de la família Martí-Navarro datats al cens de 1857 són: 
Maria Martí Navarro, de 60 anys (naix en 1795), casada amb Manuel Folgado Osca, de 60 anys, llaurador, i amb un fill: 
Francisco Folgado Martí de 22 anys, llaurador; Faustina Martí Navarro, 50 anys (naix en 1809), casada amb Victorino 
Barberà Carpintero, de 52 anys (es van casar en 1829), mestre d’Ensenyança Primària, i amb 2 fills; Dolores Barberà 
Martí, de 14 anys, i Faustino Barberà Martí, de 6 anys (era nét per part materna de Francisco Martí Carot, i besnét 
de Joseph Navarro Cervera, tots dos mestres ferrers); Teresa Martí Navarro, de 40 anys (naix en 1803), casada amb 
Ramon Conejos Abad, de 35 anys, llaurador, i amb 2 fills: Ramon Conejos Martí, de 6 anys i Francisca Conejos Martí, 
d’1 any; Ciriaca Martí Navarro, vídua de 44 anys. Al llibre de batejos de 1802-1808, consta el naixement de José Martí 
Navarro, datat el dia 8 de novembre de 1805. En la citada acta resa que és fill de Francisco Martí, de 34 anys, d’ofici 
ferrer, i de Maria Navarro de 28 anys; que és nét per línia paterna de Felix Martí Soriano i Francisca Carot Menau i 
per línia materna, de Josef Navarro i Francisca Alcácer. Aquest membre de la prosàpia Martí així com Joaquina Martí 
Navarro, nascuda en 1800 no figuren al citat cens de població de 1857. Al llibre de batejos de 1803 consta el naixement 
de Teresa Ramona Martí Guerrero filla d’Antonio Martí Carot, de 31 anys (va nàixer el 15 de gener de 1773 i era germà 
de l’avi de Josefa Martí Benlloch), d’ofici, arrier (traginer de perols i cassoles) i Maria Guerrero, de 29 anys. Essent 
néta per línia paterna de Felix Martí Soriano i Francisca Carot Menau i per línia materna de Josef Guerrero i Theresa 
Berganza, natural de Xèrica, arquebisbat de Sogorb.
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zador d’una llarga descendència generacional d’obrers de vila al nostre poble. 
S’inicia en l’obra (possiblement treballant en la colla de l’avi Redó). En 1927 
figura com a mestre d’obres en la construcció del Casino de la Plaça. Obres 
que consten d’aquest mestre: alçada de parets, pis, teulada, etc. Al citat any 
de 1927, també realitza el bastiment de l’altar de la capella del convent de la 
Mare Josefa Campos19. Casat en 1889 amb Maria Sáez Ferrer, del seu matri-
moni van nàixer sis fills: Francisco (1891), Jesús (1892) Vicent (1895), Maria 
(1897), José Quintin (1900)20, i Assumpció Cervera Sáez, nascuda en 1902. 
Entre la seua descendència es focalitzen tres fills molt reconeguts per la seua 
trajectòria en el sector de la construcció: Jesús, José i Vicent Cervera Sáez.

19 A l’arxiu del convent de les monges catequistes es conserva un escrit que es va trobar quan es restaurà l’altar de 
la capella. Està escrit a puny i lletra (quasi il·legible), on diu textualment: «Esta obra se hizo el día corriente del mes 
de julio del año 1927. Trabajaba el maestro Francisco Cervera (Martí) de Alaquás, los oficiales Vicente Cervera y 
Miguel Casted, los peones, el sastre mayor y el satre pequeño, el Picañero y el diestro Mil y el chiquet de Benaguacil. 
Firmado todos en general». Dades facilitades per Paula Caño, Mare Superiora del convent de les monges Catequistes 
Doctrineres.
20 Jose Cervera Saez, Pepe de la Tonota, treballa d’obrer amb el seu germà Jesús el tio Jesuso. Va contraure matrimoni 
amb Maria Peiró Català el 14 de juliol de 1923.

Imatge 9 (B) - Obrers de vila que participaren en l’alçada de parets de l’edifici del Casino de 
la Plaça.
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21 En l’acta de naixement de Jesús Cervera Sáez, El tio Jesuso, consta que és nét per línia materna d’Antonio Sáez 
Aguilar i Francisca Ferrer Portalés.
22 Segons la Mare Paula Caño, la compra de la primera casa de l’actual convent, fou el 9 de febrer de 1911 i va ser 
edificada pel constructor Miguel Ferrer. Les obres tardaren un any i les primeres germanes catequistes es ficaren a 
viure al mes de febrer de 1912.
23 Dades proporcionades per Pura Cervera Folgado, la néta del tio Jesuso.

Jesús cervera sáez. Naix a Alaquàs el 26 de desembre de 1892. Fill de Fran-
cisco Cervera Martí i de Maria Sáez Ferrer21, és el segon de sis germans i 
pertany a una llarga generació d’obrers de vila dins de la família. Fou un dels 
mestres d’obres més important al llarg de la primera meitat del segle XX. La 
colla del, tio Jesuso, era una de les colles més nombroses del poble i esta-
va formada per un nodrit grup d’obrers proper als 30 homes entre oficials i 
peons. Segons la família, entre les obres que va construir al llarg de la seua 
trajectòria s’inclou: el Convent de les monges Catequistes22, el Casino de la 
Plaça, els quarters de la Guàrdia Civil de Torrent, de Paterna i d’Aldaia; la casa 
de la família Roca (Francisco Roca), al carrer de Blasco Ibàñez d’Alaquàs i el 
Camp de futbol El Rosal d’Alaquàs, etc23. El tio Jesuso identificava llurs cons-
truccions amb un peix allargat. Contrau matrimoni amb Antònia Marí Cervera, 
La Toneta (1900-1961), el dia 2 de juny de 1919. Van tindre quatre fills: Paqui-
ta, Jesús, Francisco i José Cervera Marí, Pepet de Jesuso. Tots ells van ser 
obrers de vila. El matrimoni va viure sempre al carrer de Bonavista número 8.

Imatge 10 - Jesús Cervera Sáez, El tio Jesuso, (1892-1969).
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Imatge 11- Logotip identificatiu que emprava El tio Jesuso en llurs 
construccions, que s’hi pot apreciar a la part superior de la façana 
de la casa del tio Paco Roca.

Imatge 12 - Jesús Cervera Marí, El Jesuset, 
(1922-1976).

Imatge 13. Grup d’obrers de vila, format per José Cervera, Pepet, Jesús Cer-
vera, El Jesuset i Pepe Cervera, Picanya, entre altres. Foto cedida per Pura 
Cervera Folgado.
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José cervera Marí. Obrer de vila i agent col·legiat de la propietat privada im-
mobiliària nascut a Alaquàs el 26 d’abril de 1927. Igual que els seus germans 
va treballar en la colla del seu pare. Casat amb Vicenta Bensach Blai (1926-
2007), en el mes d’abril de 1955. Fruit del seu matrimoni van tindre dos fills: 
José Vicente, nascut el 22 de gener de 1956 i Miguel Cervera Bensach, nas-
cut el 9 juliol de 1959. Cap fill va conrear l’ofici del seu pare.

Francisco cervera Marí. Forma part de la colla del seu pare fins el seu casament 
amb Encarnació Daries Cardona, natural de Torrent. En aquesta localitat va des-
plegar tota la seua activitat treballant en solitari en les diferents reformes que 
van estar al seu abast. Del seu matrimoni van nàixer: Francisco, Encarnació, 
Dolores, Antònia, Amparo, Mª José i Raquel Cervera Daries. Francisco, l’únic 
home de la família, treballa d’obrer amb el seu pare durant un trienni.

Imatge 15. José Cervera Marí, Pepet (1927-1978).

Imatge 14. Francisco Cervera Marí. Obrer de vila.
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Imatge 16. Vicent Cervera Gimeno, Lecue, 
(1924- 1974).

vicenT cervera sáez (1895-1939). Obrer de vila. Pertany a la segona generació 
d’obrers de vila en l’escala familiar. Fins la seua mort va conrear l’ofici sempre 
amb el seu germà Jesús Cervera, El tio Jesuso. Casat el 10 de febrer de 1923 
amb Encarnació Gimeno Guzmán, el matrimoni va tindre una descendència 
de tres fills: Vicent, Pepe i Francisco Cervera Gimeno. Tots ells van seguir 
l’ofici del seu pare.

«Mon pare morí l’últim any de la guerra. Aleshores vivíem en una planta 
baixa que hi havia al carrer de l’Olivar, davant de la joieria de Mandoc». 
(Francisco Cervera Gimeno, Paco el Roget).

vicenT cervera GiMeno. Obrer de vila. Pertany, junt als seus germans, a la tercera 
generació d’obrers dintre del marc familiar. Després de treballar uns anys amb 
son tio Jesuso s’independitza formant una colla amb un dels seus germans. 
Als últims anys de la seua trajectòria va construir a Picassent una urbanització 
de xalets coneguts com «El Balcó de València». Va contraure esposalles amb 
Leonor Pérez Gorris el dia 21 d’octubre de 1954, van tindre 2 fills: Vicent i Mª 
Luisa Cervera Pérez.
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José cervera GiMeno. Obrer de vila. Va desenvolupar l’ofici treballant per al seu 
oncle Jesuso fins que cap a 1959 s’independitza i treballa costat a costat amb 
el seu germà Vicent. Casat amb Maria de Aguasvivas, natural de Carcaixent i 
veïna de Torrent, van ser pares de dos fills: José i Maria Cervera Palop.

«Al meu germà Pepe li dien Picanya, perquè era molt aficionat d’anar a 
vore les festes patronals de Picanya, i d’ahí li vé el malnom».

Imatge 17. José Cervera Gimeno, Picanya.

Imatge 18. Francisco Cervera Gimeno, 
Paco el Roget.

Francisco cervera GiMeno. Obrer de vila. Nascut 
l’any 1930, és el tercer fill mascle de Vicent Cerve-
ra Sáez i Encarnació Gimeno Guzmán. Envers 1947, 
comença a treballar d’obrer en la construcció de les 
séquies de reg i canonades que estaven fent en 
la partida del Bovalar per a poder canalitzar l’aigua 
dels diferents motors que hi havien al terme24.

«Jo vaig començar a treballar en les séquies 
de reg que estàvem fent en el Bovalar, allí em 
ficaren a acostar el material, a pastar… Tot això 
estava anant cap al motor de la Viuda, a dreta 
i esquerra, ahí es feren molts kilòmetres per a 
una societat que hi havia ací. Tot això ho féu 
el tio Jesuso, que tenia una colla de molts ho-
mes, quasi tots d’ací del poble i algun foraster 
perquè en eixe temps ja començava a vindre 
gent de fora.

24 Al terme del Bovalar en eixe període hi havien tres pous: el motor del Bovalar, fundat el dia 7 de novembre de 1931, 
el motor Madre Sacramento (motor de la Viuda), constituït el 31 d’octubre de 1941, i l’antic pouet de Bailón construït 
per la família Bailón de Torrent cap a 1915.
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En casa hem sigut tots obrers: mon pare també era obrer i tenia tres ger-
mans: Francisco, Jesús i Pepe Cervera Sáez, i dos xiques que moriren 
quan jo era fadrí. Mon pare i el tio Mustio, eren cosins germans. El meu 
avi ja fou obrer i li deien Francisco Cervera. El meu germà Vicent jugava a 
futbol en el mateix lloc que un que li deien, Lecue, i per això li van treure 
el malnom de Lecue. A mi em diuen Paco el Roget pel color del monyo».

Tots tres germans treballen junts al llarg d’uns anys per a l’empresa del seu 
oncle, Jesuso, fins que a finals dels anys cinquanta decideixen independitzar-
se intentant llaurar-se un millor futur personal dins de les oportunitats que 
els poguera oferir aquest sector on ja s’alenaven els primers símptomes del 
boom de la construcció.

«Primer estiguérem treballant molts anys per al tio Jesuso, però després 
de casar-se els meus germans s’establiren pel seu compte; en principi fins 
i tot jo anava també amb ells perquè formaren una colla i es dedicaren a 
construir vivendes, no per a d’ells sinó per a un altre, i este era els que les 
venia i el que guanyava els diners... En fi, després jo vaig estar treballant 
pel meu compte durant dos anys. També vaig treballar amb Paco el Perico 
ahí, en el convent de les monges Oblates. Ahí vaig estar nou mesos fent 
el pis de la planta baixa i tota la nau coberta que hi havia a esta banda del 
jardí. Jo he treballat a València, Montserrat, Calicanto, Manises, Madrid... 
perquè ací al poble no hi havia faena per a tots».

Dins de llur trajectòria professional cal posar de relleu els primitius sistemes 
de treball així com les circumstàncies laborals i personals que com profes-
sional va haver d’encarar dins del sector de la construcció abans d’assumir 
algunes de les especialitats instaurades arran les noves tecnologies que van 
proliferar en la segona meitat del segle XX.

«En aquell temps en este ofici no hi havien hores: per esmorzar, ho féiem 
quasi amagats, i pel cigarret havies de donar-te aire en enrotllar-lo si volies 
fumar. En eixa època es gastava el tabaco picat de cartó. En aquells anys 
les condicions de treball en l’obra eren molt precàries perquè no hi havien 
les màquines que hi ha ara i els materials els havíem de pujar en un cabas-
set enganxat a la corda de la corriola perquè no hi havien els avanços d’ara. 
Després ja aparegueren els muntacàrregues i la cosa ja anà millorant, però 
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aleshores es feia tot a mà, de manera quasi artesana, i com que en aquell 
temps no es feien altures, normalment era la típica casa de poble, o com 
a molt, la planta baixa i el pis, que era el que es feia, on s’havia d’apujar tot 
el material a mà i amb la corriola. Així hem treballat tota la vida, en unes 
condicions més antigues que el fil negre, però hem anat apanyant-se com 
hem pogut… Ja més avant, quan ja es construïen edificis de certa altura, 
el canvi experimentat en la construcció fou molt notable perquè aleshores 
ja estaven en l’obra totes les maquinàries modernes que feien el treball 
més fàcil. Dins de l’obra estaven els homes que feien les escales, que 
eren homes especialitzats i només s’encarregaven de fer les escales dels 
edificis, eixos sempre han hagut i es deien escaleros. A més dels esca-
leros, estaven els xapadors, que estaven especialitzats en el xapat, els 
desaires que eren homes especialitzats en el lluït de l’algeps. Estes espe-
cialitats vingueren després, perquè en la meua època, tot això ho féiem els 
oficials, perquè aleshores només havien oficials i peons. Jo m’ho feia tot, 
igual xapava que feia les escales, l’encofrat de les escales, el replanell de 
les escales. Però clar, arribà un moment que calia estalviar jornals i es crea-
ren les diferents especialitats, perquè era més rentable per al promotor».

En 1990, Paco el Roget, és contractat per l’ajuntament d’Alaquàs per a realit-
zar diferents treballs vinculats al municipi. Són faenes especialment de man-
teniment de la xarxa d’arbellons, voreres dels carrers, reparació de desaigües, 
obrir rases, etc., tot i que serà un període relativament curt.

«Jo vaig treballar per a l’ajuntament quan tenia vora seixanta anys i vaig estar 
fent les voreres del carrer Major, però vaig estar treballant poc de temps per-
què eixa faena no anava amb el meu caràcter, perquè la gent no parava de 
fer preguntes mentre treballava al carrer i això no ho aguantava, de manera 
que ho vaig deixar i d’ahí em vaig col·locar d’encarregat d’obres en una em-
presa de València, que era d’un tal Izquierdo. L’empresa d’este home no era 
molt gran, treballaven uns vint homes i jo m’encarregava de distribuir cada 
dia el treball què s’havia de fer. Allí vaig estar més de deu anys construint 
vivendes en València i en la Pobla de Farnals fins que em vaig jubilar».

Del seu matrimoni amb Consuelo Cervera Barat, natural de Torrent, van 
tindre tres fills: Francisco (1958), Maria (1959) i Vicent Manuel Cervera Cer-
vera en 1963.
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FAMÍLIA CERVERA

El nucli familiar Cervera-Barberà estava format pel matrimoni José Cervera 
Martí i Teresa Baberà Llàcer25, casats en 1886, i els set fills del matrimoni: 
José, nascut en 1887, Francisco (1891), Miguel (1892), Teresa (1896)26, Joa-
quín (1899), Jacinto (1901) i Vicent27 Cervera Barberà.

25 Documentada en 1860, la família Barberà Llàcer estava constituïda per Francisco Barberà Navarro, oller de 39 anys, 
Maria Llàcer Barberà, de 41 anys; Maria Barberà Llàcer, de 15 anys; José Barberà Llàcer, de 13 anys; Francisca Barberà 
Llàcer, de 8 anys i Teresa Barberà Llàcer, de 4 anys. Altres membres de la família Barberà Navarro eren: José Barberà 
Navarro, de 37 anys, oller, casat amb Rosa Martínez Sanchis, de 37 anys, i amb 3 fills: José Barberà Martínez, de 12 
anys, Francisco Barberà Martínez de 8 anys i Vicenta Barberà Martínez, de 4 anys.
26 A la partida de naixement datada en 1895, consta que és filla de José Cervera Martí i Teresa Barberà Llàcer, essent 
néta per línia paterna de Francisco Cervera Sanz i Josefa Martí Benlloch, i per línia materna de Francisco Barberà Nava-
rro (oller), i Maria Llàcer Barberà. Sota la citada acta, hi ha una nota marginal que diu literalment «Contrajo matrimonio 
con Fernando Peris Bartual el día 24 de noviembre de 1923».
27 Segons recull el llibre de casaments (1900-1934), que es conserva a la parròquia de l’església de l’Assumpció 
d’Alaquàs, es va casar amb Dolores Marí Cervera en 1917.

José cervera BarBerà. Mestre d’obres. Pertany, ensems amb el seu germà 
Joaquín, a la ja citada prosàpia d’obrers de vila del cognom Cervera. Apareix 
documentat en la construcció del casino de la Plaça. Obres realitzades per 
la seua colla: demolició de la casa vella sobre la que es va bastir l’edifici del 
casino de la Plaça, fonaments, desaigües i estructura. Casat en 1913 amb 
Amparo Català Recatalà, Amparo Lamiravella, va tindre una descendència de 
cinc fills: Amparo, Teresa, José, Jacinto i Cecilia Cervera Català.

Imatge 19. José Cervera Barberà, el tio Pepe de Cervera. 
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Joaquín cervera BarBerà, el tio Mustio, era 
casat amb Paquita Rey. Segons, Paco el 
Senento, «el tio Mustio, no fou mai mes-
tre d’obres, jo vaig treballar de peó per a 
d’ell quan li eixia algun treball mentre tre-
ballaven en la colla del tio Jesuso». Dos 
dels seus fills: Joaquín i Vicent Cervera 
Rey, van ser obrers de vila. Segons el seu 
nebot Micalet Cervera, al seu tio Joaquín 
li van traure El Mustio perquè de xaval 
s’encarregava de passejar a un germanet 
que tenia, més xicotet que ell, a qui li deia 
a tot hora: «Xé, camina que pareixes que 
estàs mustio».

PePe cervera caTalà. Obrer de Vila. És fill del mestre d’obres José Cervera 
Barberà essent un dels darrers obrers de vila d’aquesta nissaga. Va conrear 
l’ofici dels seus avantpassats formant part de la colla del seu pare. Casat amb 
Elvira Angel, natural de Torrent, el matrimoni va tindre 3 fills: Elvira, Pepita i 
José (Pepito) Cervera Angel.

Imatge 19 (B). Factura de José Cervera Barberà en la que consta la bestreta de 400 pessetes rebuda pels 
treballs realitzats.

Imatge 20. Joaquín Cervera Barberà, El tio Mus-
tio. Obrer de vila. 
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Imatge 21. Miguel Barberà Miquel, El tio Senento (1893-1963)28.

FAMÍLIA BARBERÀ

MiGuel BarBerà Miquel. Obrer de vila. Nascut a Alaquàs el dia 18 d’octubre 
de 1893, pertany a la primera generació d’obrers de vila dintre del context 
familiar. Fill de Miguel Barberà Forriol, natural d’Alaquàs i Vicenta Miquel Cau-
serás, natural de Torrent, és el major de sis germans: Miguel (1893), José 
Mª (1895), Joaquín (1895), Vicenta (1898), Assumpció (28 de maig de 1900) 
i Maria nascuda en 1902. Miguel Barberà, el tio Senento, fou el primer obrer 
de vila en la família. En 1908 inicia la seua trajectòria en el sector de la cons-
trucció i cap a 1912 es presenta a l’examen d’oficials de la construcció es-
sent el número u de la seua promoció. En 1930 treballa en el bastiment del 
popular edifici de la Finca Roja29, inaugurada en 1933 durant els anys de la 
Llei de «Casas Económicas» (1925-1935) destinades a la classe mitjana. Al 
llarg de les distintes fases de construcció d’aquest singular i bellíssim edifici, 
el tio Miquel, el Senento, va coincidir amb Pasqual Sanz Ruiz, el fill major de 
Pasqual Sanz Usedo, el tio Pasqualet, i Ramon Dalmau Ciscar, El Bigot Cebero 
(1887-1938), mestre d’obres natural de Picanya30, que va realitzar els detalls 
28 Miguel Barberà Miquel, el tio Senento, era nét per part paterna de Senen Barberà Llàcer (era fill de Teresa Llàcer 
Campos), nascut a 1841, i d’Antònia Forriol Caballero, nascuda en 1840 (casats en 1865), i per línia materna, de Miguel 
Miquel Boscà i Vicenta Causeràs Moreno, naturals de Torrent. És lògic suposar que el malnom Senento es trobe rela-
cionat amb nom del seu avi Senen.
29 Edifici residencial de 14 patis i 376 vivendes. Construït sobre una illa delimitada per l’eixample de Mora, les obres de 
llur construcció comencen en 1929 sota la direcció de l’arquitecte Enrique Viedma Vidal i finalitzen en 1933.
30 Segons consta en l’acta de naixement, el mestre d’obres Ramon Dalmau Ciscar, conegut amb l’apel·latiu de El Bigot 
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d’ornamentació simbòlica del Mercat Central de València31 amb la construcció de 
les cúpules semiesfèriques de ferro, cristall i ceràmica i els penells que les coro-
nen; també va edificar les huit torres situades en els quatre xamfrans de la Finca 
Roja32. Envers 1932, el tio Miquel, El Senento, és elegit per donar classes als 
obrers en el taller-escola que hi havia a València on acudien, després d’acabar la 
jornada, els manobres que volien ser oficials així com tot aquell oficial que desitjava 
una millor formació, tal i com apunta el seu fill, Paco el Senento: 

«A mon pare el tragueren de l’obra per examinar als obrers perquè era un 
dels obrers que sabia fer-ho tot en l’ofici».

 Al finalitzar la guerra, de colp i volta, és depurat pel nou règim local que li prohibix 
exercir el seu ofici al llarg de cinc anys. La pila d’esforços acumulada al llarg de 
la seua trajectòria havia sigut desbravada per un seguit de problemes determi-
nants que havien contribuït a la polleguera de l’entrellat històric. En aquest perío-
de el tio Micalet el Senento treballa en el camp dedicant-se a conrear les terres 
d’arrendament que li van facilitar alguns llauradors del poble com és el cas del 
tio Macario. Superat aquest parèntesi, el tio Senento, redreça al seu ofici fins la 
seua jubilació. El dia 3 de desembre de 1921, contrau matrimoni en la parròquia 
de Picassent amb Carmen Pastor Sanluís (1900-1991), natural de Picassent. Fruit 
del seu matrimoni van nàixer 6 fills: Miquel, Pepe, Paco, Vicent, Carmen i Trini 
Barberà Pastor. Tres dels fills mascles van conrear l’ofici del seu pare.

Cebero, va nàixer en Picanya el 24 de febrer de 1888. Fill del mestre d’obres Ramon Dalmau Montesa i de Maria Ciscar 
Muñoz, domiciliats a la Plaça de l’església núm. 3, pertany a una nissaga de mestres d’obres d’aquesta població cons-
tituïda pel seu oncle Francisco Dalmau Montesa i dos cosins germans: Francisco Dalmau Almenar i José Mª Dalmau 
Almenar, El Cebero. Va finir el 25 de juliol de 1937 a l’edat de 49 anys. Registre Civil de Picanya, secció 3ª, tom, 16, 
pàg.271. Picanya 30 de desembre de 2015.
31 Les obres del Mercat Central de València s’inicien en 1914, sota la direcció dels arquitectes Alejandro Soler March 
i Francisco Guàrdia Vial, formats en l’Escola d’Arquitectura de Barcelona. L’obra la van acabar, el 1928, els arquitectes 
Angel Romaní i Enrique Viedma Vidal. Aquest darrer arquitecte va dissenyar també la Finca Roja, coneguda popular-
ment així pel color de les toves vermelles.
32 Dades proporcionades pel seu nebot José Mª Dalmau Serrador, mestre d’obres de Picanya.

Imatge 22. Miguel Barberà Pastor, Micalet el Senento.
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MiGuel BarBerà PasTor. Naix a Alaquàs el dia 24 d’octubre de 1923. Entre les 
diferents activitats que va realitzar s’inclou, entre altres, la de torner, llevat 
d’un període molt curt que va treballar d’obrer amb els seus germans: 

«En casa tots hem sigut obres des que nasquérem, llevat del meu ger-
mà Micalet que es ficà a treballar de torner en el taller de mon tio Joa-
quín, el germà de mon pare. De jove també treballà de torner per al tio 
Vicent d’Orelletes33 i d’ahí se’n vingué a treballar amb nosaltres a las Cue-
vas d’Utiel on estàvem fent un celler. Allí estigué treballant un parell de 
mesos». (Paco el Senento). 

Micalet el Senento mor el 30 de maig de 2001 als 77 anys.

Imatge 23. José Barberà Pastor, Pepe 
el Senento. Obrer de vila.

Imatge 24 (A). Francisco Barberà Pas-
tor, Paco el Senento.

José BarBerà PasTor. Nascut a Alaquàs en 1924. 
Dintre de la saba pairal, va relligar la continuïtat 
de l’ofici incorporant-se a aquest sector a l’edat 
de 10 anys compartint la tasca diària amb el seu 
pare. Envers 1957, va emigrar a França on va 
treballar d’obrer durant 3 anys. Llevat d’eixe pe-
ríode treballà sempre junt al seu germà, Paco el 
Senento. Casat amb Teresa Zahonero, natural de 
Setaigües, són pares de tres fills: Pepe, Javi i Da-
vid Barberà Zahonero. Pepe el Senento, va finir el 
dia 6 de de desembre del 2010, als 83 anys.

33 Extraordinari artesà del tornejat de la fusta. Nascut a 1892, Vicent Lino Llàcer, el tio Vicent d’Orelletes, era fill de 
Vicent Lino Navarro i Maria Llàcer Gil, essent nét per línia paterna de Francisco Lino Folgado i Dolores Navarro Garcia.
34 En aquest mateix xalet tenia el taller de joguines Domingo Mompò.

Francisco BarBerà PasTor. Obrer de vila nascut 
el 23 de desembre de 1928, és el tercer de sis 
germans. Comença la singladura en el ram de 
la construcció als 18 anys. Al recer del seu pare, 
treballant en les reformes que estava realitzant 
al xalet que tenia Domingo Mompó34 al carrer 
del Cine el qual donava al carrer de Canalejas. 

«Ahí vaig començar a treballar d’obrer. Al 
poble en eixa època el que més es feia eren 
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35 Al cens de 1860/61 recull la presència de Pedro Laborda, de 48 anys, d’ofici castrador, casat amb Tomasa Sàez Nava-
rro, de 44 anys, i amb tres fills: Maria Laborda Sàez, de 10 anys, Pedro Laborda Sáez de 8 anys i Fausta Laborda Sáez, 
de 3 anys. Segons la partida de naixement de José Mª Aguilar Laborda datada en 1912, és fill de José Aguilar Ferrer i 
Dolores Laborda Garcia, essent nét per línia paterna de José Aguilar Alfonso i Dolores Ferrer March, i per part materna 
de Pedro Laborda Sáez i Dolores Garcia Tadeo, tia paterna del mestre d’obres Francisco Garcia Sáez, l’avi Perico. 
36 José Aguilar Peiró el tio Pepe el Tomato era fill de Miguel Aguilar Alfonso, arrier nascut a 1860, i de Francisca Peiró 
Barberà, (casats en 1888). Essent nét per línia paterna de Vicent Aguilar Espinós i d’Assumpció Alfonso Cervera. El 
pare del tio Pepe el Tomato, era germà de Vicent Aguilar Alfonso (l’avi patern del tio Vicent, Moia i dels germans José, 
Enrique i Paco, Tapia), i de José Aguilar Alfonso, l’avi patern d’Amadeo Aguilar Laborda, el tio Amadeo. Dades extretes 
del cens de població d’Alaquàs de 1860.

reformes, lluir façanes, fer els envans interiors i coses d’eixes perquè el 
que es diu fer finques es feien poques. Les úniques cases que féu mon 
pare en Alaquàs són les tres cases d’ahí del carrer de Conca: la casa de 
Tirri, el fill del tio Alfonso, El Sereno, eixa fou la primera que féu mon pare. 
Després féu la del cantó que és la casa on visqué Micalet Precili, i la casa 
d’enmig, que era la casa d’Abelardo Laborda35 el de les trilladores».

Una volta finalitzat el període d’aprenentatge i adquirida la condició d’oficial, 
conrearà l’ofici durant alguns anys en les distintes colles del poble: la colla 
de Francisco Garcia Tàrrega, El Perico, i especialment, en la colla de Jesús 
Cervera, el tio Jesuso.

«Per al Perico vaig treballar molt poc de temps, però per al tio Jesuso 
treballí un grapat d’anys. En aquell temps, el tio Jesuso, tenia una colla 
d’obrers molt nombrosa perquè portava tres o quatre obres a la vegada. A 
més dels seus fills i jo, estava el seu germà Vicent Cervera Sáez, Joaquín 
Cervera Barberà, el tio Mustio, i el seu fill major, Joaquín Cervera Rey, El 
Mustio. Mon pare (Miguel Barbera Miquel el tio Senento), també arribà a 
treballar per al tio Jesuso, Gasparo Campos, El Rateta, Vicent Cervera, Le-
cue, Paco Cervera, El Roget, Jose Cervera, Picanya, Pepe Cervera, el de la 
Tonota, un francès que no recorde com li deien, el tio Belda, (Joaquín Martí 
Mateu), que era germà de Toni el Pelat. Tots estos eren oficials i després 
hi havien uns quants peons. El peó que jo tenia era el tio Pepe el Tomato36 
que estava coixet i vivia ahí al costat de ca Lopepe. El que portava els 
comptes en aquell temps era Jesuset, el major dels fills, ell era el que 
apuntava les hores que feia cada obrer. Nosaltres presentàvem les hores 
divendres i dissabte, quan acabàvem a migdia, ell ens pagava un darrere 
de l’altre. Mentre ell portava la comptabilitat de l’empresa, el pare es dedi-
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cava a dirigir als homes. Amb el tio Jesuso ens dedicàvem a fer reformes 
perquè en eixa època es feien poques finques. El tio Jesuso, només féu 
una finca en València de quatre altures. Recorde que en eixe temps no hi 
havien calderetes, aleshores gastàvem unes pasteretes xicotetes per a 
ficar la pasta que havíem d’utilitzar en "l’andami". La pasta es feia en una 
pastera gran de fusta que era del tamany d’una taula normal i ahí era on 
pastava el peó, la sorra amb el pòrtland, el gravosset o el formigó. Després 
el peó carregava el material en un poal i l’apujava en la corriola tirant de 
la corda; una volta dalt de «l’andami», s’abocava en la pastereta xicoteta i 
d’ahí anaves carregant la paleta per a fer la paret».

Dintre de llur bagatge professional, destaca el curt període de 21 dies d’estada 
a França treballant amb el seu germà Vicent, en la construcció d’unes viven-
des en la localitat de Nimes. A França havien arribat animats pel seu germà 
Pepe que ja portava un temps treballant en aquest país. Però l’aventura no 
durà massa perquè abans de passar un mes, ja estaven tots dos germans 
de volta al poble. Quan torna de França, el tio Miquel El Senento ja s’havia 
deixat l’ofici, aleshores, el seu fill Vicent s’estableix pel seu compte, mentre 
que Paco el Senento es ficà a treballar en la fàbrica de taulellets Sant Martí 
de Quart de Poblet on es dedica a fer forns nous de coure i reparar els vells: 

«A mi em llogà un d’Aldaia, que li deien El Mosquit, per a dos dies i vaig 
estar cinc anys».

Una volta finalitzat el cicle de treball en la citada fàbrica de taulellets, Paco el Se-
nento, entra a treballar en l’empresa del seu germà Vicent, que en aquells mo-

Imatge 24 (B) Vista parcial de les obres de construcció del barri de Socusa.
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ments es trobava immersa en diferents obres amb un ritme frenètic de treball.
«Ací al poble el meu germà Vicent, es pot dir que féu més de 2000 viven-
des perquè en eixos anys pràcticament era l’únic mestre d’obres que hi 
havia al poble. Els blocs de cases del barri de Socusa el féu el meu germà 
Vicent, ahí se feren més de 500 vivendes. L’Institut Lluís Vives que es 
féu en el Calvari, el férem també nosaltres. Allà al barri de Socusa, des 
del castell fins l’església de la Santíssima Creu, totes eixes finques que 
hi ha a dreta i esquerra del carrer de Miguel Hernandez, tot això ho férem 
nosaltres. El promotor era Sena Portalés (els germans Pepe i Paco), Vicent 
Cubells, El Pollastre (fill de Vicent Cubells Serrano)37, i Antonio Rius. Tots 
eixos formaven una societat. També estava un arquitecte que li deien Vidal 
que era l’arquitecte que tenia el meu germà».

A més d’Alaquàs, el mestre d’obres Vicent Barberà, El Senento, treballa en 
varies obres localitzades a Aldaia, Quart de Poblet i Manises on van construir 
vàries finques. Temps enrere havia fet encarregats de les obres als seus ger-
mans Paco i Pepe, delegant en ells les tasques de planificació de cadascuna 
de les obres així com la distribució dels oficials i peons dins de l’obra. Al prin-
cipi tots dos germans anaven a visitar les obres a peu per organitzar a la gent, 
però al expansionar-se les edificacions a altres localitats, els van comprar una 
moto per a poder desplaçar-se millor.

«El meu germà Pepe portava dos o tres obres i jo també portava tres o qua-
tre obres. Per la nit quan arribava a casa, mirava els plànols i planificava el 
que s’havia de fer al dia següent, o siga, repartir la gent perquè com coneixia 
a tot el personal, puix per esta feina ficaré a este ací, i l’altre allá; així que quan 
arribava de matí a l’obra ja organitzava a la gent, depenent de la feina que 
hi havia de fer cadascú; després anava a l’altra obra i feia el mateix. Mentre 
les obres es feien ací al poble tot marxava bé, peró clar, a l’expansionar-se la 
faena a altres localitats suposava una tasca difícil i complicada».

37 Vicent Cubells Serrano, El Pollastre, naix el 10 de març de 1909. Fill de Francisco Cubells Sena i Francisca Serrano Gil. 
És nét per línia paterna de Vicent Cubells Bessó i Josefa Sena Cardona. I per línia materna de Francisco Serrano Martí-
nez i Francisca Gil Serrano. L’avi patern, Vicent Cubells Bessó, era el tercer de quatre fills datats que tenia el matrimoni 
de Vicent Cubells i Maria Bessó casats en 1831: Vicenta Cubells Bessó (1833), Teresa Cubells Bessó (1841), casada 
amb Francisco Aguilar Serrador en 1858 i amb un fill: Francisco Aguilar Cubells, Quico el Grill, l’avi matern de José Sena 
Aguilar, El Quinqui; Vicent Cubells Bessó (1846), i Concepcio Cubells Bessó (1853). Aquesta darrera germana es casà 
amb Luis Medina Garcia, el tio Guiso Medina, que era vidu i va tindre entre altres fills, al tio Domingo del carrer major.
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La puixança vital de feina havia produït un dinamisme continuat exhaustiu per 
a ell, una situació determinant que contribuirà a replantejar-se la seua trajec-
tòria. Després d’una certa resistència necessària, Paco el Senento decideix 
parlar amb el seu germà per redreçar la seua situació professional i ficar-se 
a treballar d’obrer perquè el càrrec era molt extens i suposava massa obli-
gacions i responsabilitats. Aleshores l’envien a treballar a la veïna població 
d’Aldaia en la finca que tenia Manuel Redondo al carrer d’Alaquàs. Manuel 
Redondo era un important fabricant de joguines.

«Arribà un moment que vaig decidir deixar el càrrec i posar-me a treballar 
d’obrer. Estava cansat i per això parlí amb el meu germà per exposar-li 
la meua decisió. Aleshores Rius, que se n’havia anat amb el meu germà 
Vicent, digué “On te’n vols anar?” i m’enviaren a la finca d’un que li deien 
Redondo. Després vaig fer tres o quatre naus on tenia Redondo la fàbrica 
de joguets».

anTonio rius TàrreGa. Durant el període de 1975-1980 recorre les diferents 
províncies d’Espanya construint una xarxa de bancs a les plantes baixes que 
tenien en exclusiva els banquers.

«Quan el meu germà Vicent, féu el Novo Banco, ahí, abans d’aplegar al 
Musical, Rius i el meu germà es quedaren l’exclusiva de fer eixos bancs 
per tota Espanya: Còrdova, Granada, Sevilla, Logroño, la Coruña, Arne-
do, Albacete, Alacant, Palma de Mallorca, València i Castelló. Llevat de 
Barcelona hem recorregut tota Espanya. Totes eixes sucursals del Novo 
Banco, les vam fer el meu germà Pepe i jo. Sempre anàvem junts: jo 
m’encarregava de fer les caixes fortes, perquè m’havia especialitzat en 

Imatge 25. Antonio Rius Tàrrega.
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fer-les. Jo m’ho replantejava tot i quan ja estava embastat, m’emportava 
els homes que em feien falta i me n’anava a un altre banc, aleshores el 
meu germà es quedava allí fins que acabava l’obra. Les úniques ordres que 
teníem eren per exemple, que si en un mes havia d’estar acabada l’obra 
podíem fer totes les hores que ens donara la gana, així que hi havia voltes 
que treballàvem de dia i de nit per a que l’obra estiguera acabada en la data 
prevista. A casa anàvem cada quinze dies. Jo em vaig jubilar treballant amb 
el meu germà Vicent».

Casat amb Pilar Lázaro Villalba, natural de las Cuevas de Utiel el dia 19 de juliol 
de 1958, tenen 3 fills: Francisco, Miguel, i Luís Barberà Lázaro. Els dos fills 
majors del matrimoni també van enllestir l’ofici del pare: 

«El meu fill Miguel també va treballar d’obrer durant un temps, és el que 
m’ajudà a mi a fer-me esta casa. El major de tots és el que treballa d’obrer 
en l’ajuntament d’ací del poble».

vicenT BarBerà PasTor. Mestre d’obres. Nascut a Alaquàs el dia 3 de novembre 
de 1933, és el personatge clau en el desenvolupament urbanístic d’Alaquàs 
al llarg de la segona meitat del segle XX. Criat sota l’empremta del mestratge 
familiar, ben aviat es posa a treballar junt al seu pare. Envers 1960, funda la 
seua pròpia empresa consTrucciones BarBerà treballant exclusivament per als 
promotors locals. El seu protagonisme dins del sector de la construcció, el 
converteix en un dels mestres d’obres més dinàmics del poble. Dins del seu 

Imatge 26 (A). Vicent Barberà Pastor, El Senento (1933-
2006).



105

legat professional s’inclouen les següents edificacions: Institut Lluís Vives, 
barri de Socusa, blocs de vivendes al carrer Miguel Hernández, la finca edifi-
cada en l’antic forn de Rosendo Martí Forriol, el tio Rosendo, al carrer Major, 
bastiment de la finca de la casa dels Patilles al carrer dels Benlliure, prolon-
gació del carrer Balmes i una part habitatges de l’antic Hort de San Josep. 
També va bastir tot un ventall de naus comercials. Edificis en la seua majoria 
ja citats en els trets biogràfics del seu germà, Paco el Senento.
Del seu matrimoni amb Pilar Zahonero, natural de Setaigües, van nàixer 3 fills: 
Vicent, Pilar i Francisco Barberà Zahonero.

Imatge 26 (B). Inauguració de les obres de l’Institut de Batxillerat de Lluís Vives. Al retrat es pot veure el cartell amb 
el disseny de l’edifici i la inscripció: «Terrenos adquiridos para la construcción del Instituto de Enseñanza Media “Luis 
Vives” “Mariano Belliure”-Alacuas».
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38 Al cens de població de 1860, figura Maria Serrano Serra, de 64 anys, vídua, junt als seus fills: Francisca Martí Se-
rrano, de 30 anys, fadrina, Antonio Martí Serrano, de 26 anys, fadrí, llaurador jornaler i Dolores Martí Serrano de 28 
anys, casada amb José Garcia, Cervera, llaurador de 29 anys, i amb 2 filles: Dolores Garcia Martí, de 3 anys i Estanisla 
Garcia Martí d’1 any.
39 La família Boscà-Martí apareix documentada al cens de 1857 a través dels següents membres: Juan Boscà Martínez, 
llaurador de 62 anys, Francisca Martí Sanchis, de 60 anys, Luisa Boscà Martí, de 23 anys i Maria Boscà Martí, de 19 anys.
40 Segons consta a la partida de bateig (1864-1867), Máximo Martí Boscà, el tio Màxim, naix el dia 18 de novembre 
de 1866 essent nét per línia paterna d’Antonio Martí i Maria Serrano. I per línia materna de Juan Boscà Martínez, 
xocolater, de 64 anys, i Francisca Martí Sánchez, de 64 anys. En 1894 contrau matrimoni amb Maria Aguilar Medina i 
en 1931 és nomenat el primer alcalde de la República.
41 Miguel Pallardó Bermell, contrau noces en 1861 amb Antònia Andreu Morell, natural d’Alaquàs, filla de Pasqual An-
dreu Cervera, nascut a 1807, natural d’Aldaia, tratant, i d’Antònia Morell Mauricio, nascuda en 1802, natural d’Alzira. 
Els fills que hem documentat d’aquest mestre d’obres són: Daniel Pallardó Andreu, nascut a 1864, Inés Pallardó Andreu, 
nascuda el 20 de gener de 1865, Micaela Pallardó Andreu, nascuda en 1866 i Miguel Pallardó Andreu, nascut el 14 de 
maig de 1868.
42 Manat a construir per Donya Maria Josefa Paulín de la Peña, comtessa de Ripalda, l’edifici es trobava situat a 
l’entrada de l’albereda. La popular silueta del Palauet va romandre fins que fou enderrocat l’any 1967 per a construir 
moderns edificis de vivendes.
43A la partida de bateig de Teresa Mateu Gaudisa, datada el 2 de maig de 1866, consta que és filla de Tomàs Mateu 
i Maria Gaudisa, ambos de esta villa. Essent els avis paterns: Crespin Mateu, natural de Llíria i Francisca Gimeno, 
natural de Bugarra. Avis materns: Vicent Gaudisa, natural de Torrent, moliner del molí d’Alaquàs, i Rosa Ferrer Peiró, 

FAMÍLIA MARTÍ-MATEU

anTonio MarTí Boscà. Mestre d’obres nascut a Alaquàs l’any 1869. Fill 
d’Antonio Martí Serrano38 i Maria Boscà Martí (1837)39, és el quart de huit 
germans: Maria (1862), Tomás (1864), Màxim (1866)40, Antonio (1869), Ma-
ria (1870), Salvador (1872), Francisca (1875) i Francisco Martí Boscà (1880). 
Pertany a la primera generació d’obrers de vila en la família, essent el patriarca 
d’una nissaga d’obrers de vila. Al principi, i durant alguns anys, forma part 
de la colla del mestre d’obres Miguel Pallardó Bermell41 fins que cap a 1887 
forma la seua pròpia colla. Aquesta estava nodrida per vint o trenta homes 
de vàries localitats: Alaquàs, Xirivella i Torrent. Depenent del volum de l’obra, 
aquest nombre d’obrers podria ultrapassar el centenar d’obrers al seu càrrec. 
Entre l’inventari dels bastiments que va realitzar al llarg de la seua trajectòria 
professional, s’inclouen el palauet de Ripalda42, edifici construït al llarg de 
6 anys (1892-1898), a més de dos edificis situats al carrer Cirilo Amorós. 
Tot i que l’obra més important que va bastir fou l’emblemàtic Convent de 
la Puríssima com puntualitza el seu nét Fernando Martí Llopis: «El meu iaio 
començà la construcció del Convent de la Puríssima i mon pare fou el que el 
va acabar». Casat amb Francisca Mateu Gaudiza43 en 1888, el matrimoni va 
tindre una descendència de 8 fills de nom: Antonio nascut en 1892, Maties 
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(1894), Maria de los Dessamparados (1896), Joaquín (1898), Ángeles (1900), 
Vicent (1903), Micalet (1905), i Emilio Martí Mateu (1907). Els fills mascles 
van ser tots obrers llevat de Vicent Martí Mateu que fou practicant, va estar 
destinat molts anys en Casa del Rio, un llogaret de Requena i posteriorment 
fou destinat a Benifaió lloc on va finir. Segons Fernando Martí Llopis, el fill de 
Toni el Pelat, els germans del seu pare van treballar cadascú pel seu compte, 
llevat d’alguna temporada, que per excés de treball passaven a formar part de 
la colla del seu pare.

«Al meu avi li van traure El Pelat perquè quan estigué fent el Palauet de 
Ripalda, li va caure de les mans una pedra de silleria i li va fer una ferida 
en la cara que al cicatritzar es quedà sense pèl». (Fernando Martí Llopis).

La casa natalícia, on van nàixer quasi tots els germans estava situada al carrer 
de Salmerón (carrer del cine), número 5, al costat de la casa del tio Quico 
Torrom el Torner. Aquesta casa fou construïda pel propi patriarca de la família 
envers 1890, tot i que posteriorment vendrà aquesta casa a Francisco Bar-
berà el tio Xoxo44 i es traslladà amb la família al carrer de Sant Antoni número 7 
(feia cantò amb la carretera d’Aldaia). El mestre d’obres Antonio Martí Boscà 
mor l’any 1933. 

Imatge 27. El palauet de Ripalda (Foto 
cedida per Fernando Martí Llopis).

natural «de esta villa» (aquesta dona era germana de Tomàs Ferrer Peiró, l’avi patern del tio Quico de Nació). Foren 
padrins: Gaspar Parra, casat, d’ofici llaurador, i Francisca Gaudisa, fadrina, ambos de esta villa. Existeix una partida de 
naixement de José Gaudisa Ros datada el 14 d’abril de 1865, on resa que és fill de Vicent Gaudisa i Vicenta Ros, essent 
els avis paterns: Vicent Gaudisa, natural de Torrent i Rosa Ferrer Peiró (casats en 1829). Avis per línia materna: Alberto 
Ros i Gregoria Català. Foren padrins: José Talamantes, fadrí, d’ofici espardenyer, i Pasquala Tàrrega.
44 Actualment són propietaris els pares de Rafa Roca.
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anTonio MarTí MaTeu. Mestre d’obres i polític. Nascut a Alaquàs el dia 24 d’abril 
de 189245. Pertany a la segona generació d’obrers de vila dintre del nucli fami-
liar. Segons el seu fill Fernando Martí Llopis, va ser deixeble del mestre d’obres 
Miguel Pallardó Bermell46 (l’avi patern de Daniel Pallardó Català47, el tio Barrina), 
qui li va ensenyar a fer les voltes de les escales a l’aire, quan ja estava retirat de 
l’ofici. Va desenvolupar la seua trajectòria professional a cavall entre Alaquàs i 
València on treballà per a la companyia dels Jesuïtes. La seua activitat va estar 
lligada, habitualment, al convent de la Puríssima d’Alaquàs enllestint les diver-
ses reformes realitzades al llarg del temps, entre les que cal destacar, la cons-

Imatge 28 - La família Martí-Mateu amb un grapat d’amics retratats al corral de la casa de l’àvia Francisca Mateu, al 
carrer de Sant Antoni núm. 5. D’esquerra a dreta: Emilio Martí Mateu (segon de la fila de peu), Maties Martí Mateu 
(tercer de la fila de peu), Micalet Martí Mateu (cinqué de la fila de peu), i Mª dels Àngels Martí Mateu amb el seu marit 
Vicent Sánchez, Dels Casetes (últims de la fila d’asseguts a mà dreta). Imatge de 1927.

45 Segons resa al Llibre de Batejos de 1892, els avis materns d’Antonio Martí Mateu van ser: Tomàs Mateu Gimeno, 
natural de Bugarra, aleshores difunt, i Maria Gaudisa Ferrer, nascuda en Alaquàs en 1837. L’àvia materna de Toni, El 
Pelat, era filla de Rosa Ferrer Peiró, la qual figura al cens de 1857 amb 44 anys d’edat, d’ofici molinera, vídua, amb 
huit fills: Vicent de 24 anys, moliner; Maria, de 20 anys; Isidro, de 18 anys, moliner; Francisca, de 16 anys; Teresa de 
14 anys; José, d’11 anys; Magdalena, de 8 anys, i Vicenta Gaudisa Ferrer de 6 anys. En 1857, Tomás Mateu Gimeno, 
l’avi matern de Toni el Pelat, apareix com a criat a la casa de la seua sogra Rosa Ferrer Peiró, i en 1861 figura com a 
moliner del molí d’Alaquàs.
46 Aquesta versió no és exacta donat que al llibre de defuncions de 1800-1833 que es conserva a l’arxiu parroquial de 
l’església de l’Assumpció, consta que el mestre d’obres Miguel Pallardó Bermell, l’agüelo Barrina, com ell l’anomena 
mor en l’any 1885 i per tant creiem que es deu referir al seu fill Daniel Pallardó Andreu.
47 Daniel Pallardó Català, el tio Barrina, naix en Alaquàs el dia 20 de novembre de 1892. És fill legítim de Daniel Pallardó 
Andreu, nascut a 1864, i de Francisca Català Gil, nascuda en 1859 i nét per part paterna del mestre d’obres Miguel 
Pallardó Bermell i Antònia Andreu Morell (casats en 1861). És nét per línia materna de Francisco Català Serrano (oller), 
i Francisca Gil Soriano, La Quicarra, germana del tio Paulino, el de la peroleria al carrer de Sant Hipòlit.
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trucció del pou d’aigua potable amb una 
sèrie de galeries subterrànies adreçades a 
trobar cabals d’aigua, a més del bastiment 
dels murs fortificats amb pedra seca i mor-
ter que envoltava el recinte del convent. 
Als anys quaranta es trasllada amb la famí-
lia a la localitat de Caudete de las Fuentes 
lloc on va romandre 4 anys. Durant aquest 
període va realitzar una pila de bastiments 
entre els quals s’inclou l’almàssera, un ce-
ller, una fabrica d’alcohol, vivendes, cober-
tes i sostrades. També va ser l’encarregat 
d’iniciar i cloure les obres de reforma del 
teatre del poble, del que era propietari don 
Julian Tarín, home natural de Xest. A Toni, 
El Pelat, l’havien acompanyat dos dels 

seus germans, a més de Manuel March, el tio Nelo el Caguero, i uns quants 
homes de la seua colla. Casat amb Ángeles Llopis Damián, natural de Setai-
gües, el dia 1 de desembre de 1917, va tindre una descendència de 5 fills: 
Antonio, Paco, Fernando, Angelita, Concha i Amparo Martí Llopis. Únicament 
dos dels fills mascles, Toni i Paco, van seguir l’ofici dels seus avantpassats tal 
i com assenyala Fernando Martí Llopis: «El meus germans Toni (Antonio Martí 
Llopis naix el 8 de maig de 1928), i Paco treballaren quasi sempre per compte 
d’ells. El meu germà Paco, va treballar en un barri que es construí a Setaigües. 
Era un home molt bragat que necessitava dos peons per a d’ell a soles».

Imatge 29 (B). La construcció del 
majestuós edifici del Convent de la 
Puríssima va ser iniciada per Antonio 
Martí Boscà i finalitzada pel seu fill, 
Toni el Pelat.
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Imatge 30. Maties Martí Mateu, El Pelat. Obrer de vila. Nas-
cut a Alaquàs l’any 1894. Com els seus germans, practica 
l’ofici de la família. Casat amb Pilar Llorca Soler en 1927, i 
amb dos filles de nom: Pilar i Maria Martí Llorca.

Imatge 31. Joaquim Martí Mateu, El Pelat, en una 
imatge de maduresa. Obrer de Vila nascut a Alaquàs 
en 1898. Casat en 1926 amb Consuelo Gil Ruiz i amb 
una filla de nom Pepita Martí Gil.

Imatge 32. Miguel Martí Mateu, Micalet el Pelat. Imatge de 
joventut. Obrer de vila nascut a Alaquàs l’any 1905. Era casat 
amb Remedios Benlloch i amb un fill de nom Miguel Martí 
Benlloch.

Imatge 33. Emilio Martí Mateu, El Pelat. Obrer de vila. 
Nascut a Alaquàs en 1907. Casat amb Nati. Sense 
descendència48.

48 Són les úniques dades que ens va poder facilitar Fernando Martí Llopis dins de l’entrevista que li vam fer el dia 28 
de setembre de 2015.
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Manuel March Peiró. Obrer de vila. Naix al carrer de València, número 3, al 
si d’una família de llauradors integrada pel matrimoni Manuel March Aguilar 
i Teresa Peiró Campos49 i 6 fills: Manuel March Peiró, Teresa Amalia March 
Peiró, nascuda el 20 de juliol de 1892, Carmen Soledad March Peiró, nascuda 
el 10 de febrer de 1900, Francisco March Peiró (1902), José M.ª (1905)50, 
Maria March Peiró51, i Francisca, Francisqueta, March Peiró. És el primer obrer 
de vila dins de l’activitat familiar. Al llarg de la seua trajectòria professional 
treballà per als següents mestres d’obra del poble: Antonio Martí Mateu i 
Jesús Cervera Sàez, el tio Jesuso. A més de les obres de reformes que va 
realitzar en solitari, també s’inclou la construcció de dos xalets: l’antic xalet 
«Villa Carmen», l’actual complex esportiu de Torrent, localitzat als vessants 
del Vedat, junt al Camí Reial de Montroi, i altre xalet que hi havia davant ma-
teix que pertanyia a un inspector de policia de València. Casat amb Francisca 
Tàrrega Roca, la tia Poma del Carrer Major, i amb cinc fills anomenats: Ma-
nuel, Francisca, Francisco, Eduardo i Ricardo March Tàrrega. Manolo i Paco, 
els fills majors, van conrear l’ofici del pare. El tio Nelo mor el dia 8 de març de 
1985 a l’edat de 93 anys.

FAMÍLIA MARCH

Imatge 34. Manuel March Peiró, El tio Nelo el Caguero (1891-1985). 

49 Al cens de 1860 la família Peiró-Campos, estava constituïda per Miguel Peiró Català, forner, de 35 anys, i Francisca 
Campos Navarró, de 36 anys, i amb 3 fills: Miguel Peiró Campos, de 9 anys, Francisco Peiró Campos, de 8 anys, Vicenta 
Peiró Campos, de 5 anys. Teresa Peiró Campos naixerà en 1862.
50 En 1860, la família March-Aguilar està integrada pel matrimoni Vicent March Garcia, llaurador de 46 anys, casat (en 
1843), amb Maria Aguilar Pastor, de 45 anys i amb cinc fills: Vicent March Aguilar, de 15 anys; Maria March Aguilar de 
10 anys; Francisco March Aguilar, de 4 anys i Manuel March Aguilar, d’1 any. Francisco March Aguilar, de 32 anys, fadrí, 
llaurador jornaler (viu amb sa tia materna Gertrudis Aguilar Navarro, vídua de 70 anys) i Maria March Garcia, de 40 
anys, casada amb Francisco Sena Serrano, llaurador de 48 anys i amb 5 fills: Maria Sena March, de 17 anys; Francisco 
Sena March, de 14 anys; José Sena March, de 13 anys; Dolores Sena March, de 3 anys i Teresa Sena March, de menys 
d’1 any. Altres membres del llinatge March-Aguilar són Pedro Aguilar Pastor, de 43 anys, llaurador, casat amb Manuela 
Toi Ferrandiz de 35 anys i amb 4 fills: Maria Aguilar Toi, de 16 anys; Manuela Aguilar Toi, de 7 anys; Josefa Aguilar Toi, 
de 3 anys i Filomena Aguilar Toi d’1 any.
51 Segons consta al llibre de batejos, Carmen Sena March, nascuda el 28 de febrer de 1920, és filla de Francisco Sena 
Martinez i Maria March Peiró.
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Manuel March TàrreGa. Nascut el dia 9 d’agost de 1927. Conreador de l’ofici 
patern, ben aviat s’incorpora al sector de la construcció, treballant per al mestre 
d’obra del poble: Jesús Cervera Sáez, el tio Jesuso, i posteriorment formarà 
part de la colla de Francisco Garcia Tàrrega, Paco el Perico. Cap a 1943 treballa 
en la colla d’Antonio Martí Mateu, Toni el Pelat comparteix la seua tasca amb 
Maties i Emilio Martí Mateu, en la construcció de diferents obres en la localitat 
de Caudete de las Fuentes. A partir d’ençà centra la seua activitat junt al seu 
germà Paco amb qui treballarà durant un llarg període. Arran el seu matrimoni 
amb Amparo Navarro, s’estableix a Torrent, localitat on treballarà els darrers 
anys per a l’ajuntament d’aquest municipi. Casat amb Amparo Navarro, natural 
de Torrent, és pare de dos fills anomenats Manuel i Amparo March Navarro.

Francisco March TàrreGa. Mestre d’obres. Desenvolupa la seua tasca espe-
cialment a Alaquàs i Aldaia. Inicia la seua activitat treballant uns anys en la 
colla del tio Jesuso, fins que es replanteja el seu futur i decideix treballar pel 
seu compte. Entre el seu bagatge professional consten les següents obres: 
la casa d’Antonio Tàrrega França, al carrer de Sant Hipòlit; la finca de Vicent 
Palop, Terencio, al carrer de Sant Miquel, a més dels quatre xalets construïts 
en Calicanto. Casat amb Consuelo Mateu Lorente, veïna d’Aldaia, van tindre 
una descendència de dos fills anomenats: Consuelo i Francisco José March 
Mateu, qui va finir a l’any de nàixer.

Imatge 35. Manuel March Tàrrega, Nelo el Caguero. Obrer de vila



113

José Maria March Peiró. És el germà més menut del tio Nelo el Caguero. Va 
compartir tota la seua activitat professional en la colla del tio Jesuso. Casat 
amb Mercedes Garcia Peris i amb tres filles anomenades: Mercedes, Teresa 
i Maria March Garcia.

Imatge 36 (A). José Maria March Peiró, l’Alcalde. Obrer de vila. 

MiGuel roMero Mariner, el rullo (1911-1986). Mestre d’obres nascut a To-
rrent el 29 de setembre de 1911. Segons consta en la seua partida de naixe-
ment, és fill de José Romero Ortí, natural de Torrent i de Remedios Mariner 
Sanchis, natural d’Alaquàs. Dintre de la seua trajectòria professional destaca 
l’edificació envers 1950 de l’emblemàtic edifici conegut com «La casita Blan-
ca»52. Casat en primeres noces amb Amparo Soriano Peris, va tindre un fill: 
Miguel Romero Soriano. A la mort de la primera dona es tornarà a casar amb 
Josefa Soriano Peris (germana de la primera dona); d’aquest matrimoni nai-
xerà una filla: Josefa Amparo Romero Soriano.

52 La Casita Blanca és propietat de Joaquín Almiñana Rubio, de València.

Imatge 36 (A) (B). Detalls arquitectònics de la façana.
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Imatge 36 (C). Miguel Romero Mariner, El Rullo, retratat en 1938 amb els seus companys de la Cooperativa d’obrers de 
vila de Torrent (d’esquerra a dreta, el tercer de la fila de baix)53.

Imatge núm 36 (D). Edifici de «La Casita Blanca».

53 Imatge extreta de «La posición Pekin», Casa de ejercicio, Alaquàs.
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LES FERRAMENTES DE TREBALL

Imatge 38. Paleta Catalana.

Imatge 39. Paletí.
Imatge 40. Paletina.

Imatge 41 (A). Plana.

Imatge 41 (B). Plana.

Classificació de les ferramentes manuals de treball 
utilitzades generalment per l’obrer de vila dalt de la 
bastida o bé a peu d’obra:

La paleta catalana - Palustre d’obrer format per una 
làmina metàl·lica d’acer trempat de forma triangular 
i amb mànec de fusta. És una ferramenta molt utilit-
zada per a les diferents faenes de mamposteria, tant 
per a barrejar la pasta de ciment, com per aplicar-hi 
damunt dels atavons per alçar parets i altres suports 
de l’obra. Imatge 38. Col·lecció Encarna, La Perica. 

El paletí - Ferramenta manual de construcció que 
consta de dos parts: fulla d’acer trempat de pun-
ta aguda i mànec de fusta. Paleta xicoteta que 
s’emprava per estucar, tapar forats, enrajolar, etc. 
Imatge 39. Col·lecció Encarna, La Perica.

Paletina - Era la paleta més gran. Consta d’una fulla 
ampla i llarga d’acer laminat i mànec ergonòmic. Es 
gastava en les tasques d’enlluir parets. Imatge 40. 
Col·lecció Encarna, La Perica. 

La plana - Eina formada per una superfície llisa i 
plana de 30cm de llarga per 15 d’ampla, subjec-
tada per un mànec central. Segons la superfície 
s’empren diversos tipus: la plana metàl·lica, la pla-
na de fusta, la dentada i la redona. S’empra per es-
tendre i aplanar la pasta tova de morter sobre la su-
perfície, allisant i comprimint amb el bordell de la 
plana. També s’utilitza en els treballs d’emblanquir 
parets i sostres. Imatge 41 (A) i 41 (B). Col·lecció 
Encarna, La Perica. 
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Plom o Plomada - La plomada és una peça de plom de forma cilíndrica o cò-
nica penjada d’una corda. En la part superior disposa d’una xapa per la qual 
es cola el fil, essent l’ample de la xapa igual que el radi de l’esfera. És una 
de les ferramentes més antigues emprades en la construcció que permet 
conéixer la verticalitat o l’horitzontalitat en l’elaboració de les parets. Imatge 
42. Col·lecció Encarna, La Perica. 

El nivell - És un instrument de mesura utilitzat per a determinar l’horitzontalitat 
d’un element amb referència a una altura relativa a altra altura. Fonamental-
ment, s’utilitza com punt de referència d’una base. Hi havien dos models: el 
de fusta i el metàl·lic. Imatge 43. Col·lecció Encarna, La Perica. 

El metre d’obrer - Instrument de mesura de precisió mitja. Hi ha de diversos ma-
terials tot i que el típic és el de fusta pintada d’un metre o de dos metres de llarg 
amb segments plegables. El doble metre d’obrer, generalment és de fusta pin-
tada de groc i compost per deu segments de 20 centímetres units per reblatges 
amb un ressort que ajusta els distints segments en posició tancada o oberta, o 
en angles d’usos intermedis. Imatge 44. Col·lecció, Encarna, La Perica. 

Imatge 42. Plom.

Imatge 43. Nivell.

Imatge 44. Metre d'obrer. Imatge 45. Escaire.
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Escaire d’obrer - Instrument constituït per dues cantoneres soldades entre 
elles i unides per un adreçador. Solen ser de fusta o d’algun altre material 
lleuger. Les mesures tradicionals de l’esquadra en el sector de la construcció 
era de 60cm per 60cm. Disposa d’una escala gràfica que s’utilitza com instru-
ment de mesura. L’escaire s’aplica per a deixar les parets perpendiculars així 
com per a calcular i donar forma als diversos angles definitius en els diferents 
usos constructius. Imatge 45. Col·lecció Paco, El Senento.

Imatge 46. Màquina de tallar taulells.

Màquina de tallar taulells - Està constituïda per un xassís de forma rectangular 
amb dos tubets o guies laterals unides per un cepçal superior, anomenat en 
el lèxic popular «el carret» sota el qual va incrustada una gavineta inferior o 
barreta de diamant fixa per marcar la rajoleta. La plataforma disposa d’una pa-
lanca central d’acció articulada que s’acciona per a possibilitar els moviments 
de desplaçament. Imatge 46.Col·lecció, Mari Nieves, La Perica. 
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El villamarquí - L’antic villarmarquí o taladre d’obrer, és una ferramenta de ferro 
forjat amb mànec de fusta de noguer. Disposa d’una broca amb punta o vís 
que actua de guia. Ha estat utilitzada per a fer tota classe de forats als treballs 
de l’obra. Imatge 47.

La picola - Està constituïda per un cap de metall 
pla incrustat en un mànec de fusta, amb un ex-
trem punxegut i l’altre tallant. S’utilitza per ende-
rrocar parets i murs. Imatge 48.

La maceta - Eina semblant al martell però de ta-
many més gran. S’empra per colpejar l’escarpre. 
També es fa servir per tombar envans. Imatge 
49. Col·lecció Encarna, La Perica. 

L’escarpre - Instrument de tall forjat d’acer. Ferra-
menta de colp, de fulla extraplana d’uns 20cm de 
llargària per 3cm d’amplària. Imatge 50. Col·lecció 
Amparo Martí, La Pelà. 

Puntacorrent - Està constituït per una fulla d’acer 
incrustada en un mànec resistent per a ser colpe-
jat. Col·lecció Amparo Martí, La Pelà.

El cisell - Fulla d’acer en forma de barra de secció 
rectangular, hexagonal, quadrada o redona, amb 
tall en un extrem i bisellat en l’extrem oposat. 

Imatge 47. Villamarquí.

Imatge 48. Picola.

Imatge 49. Maceta.
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Imatge 50. Escarpe.

Imatge 51. Punxonet.

Imatge 52. Raspall de ferro.

Està constituït per l’aresta de tall, cuny, cos i cap. S’empra per a tallar, ranurar 
o desbastar material refredat a través de la transmissió.

El punxonet - instrument d’una fulla rectangular d’acer amb l’extrem punxegut 
o tallant. Hi ha de diferents mesures i es fan servir per executar demolicions 
parcials, foradar parets i preparar-hi els empotrats. Imatge 51. Col·lecció Am-
paro Martí, La Pelà. 

El raspall de ferro - Eina consti-
tuïda per un mànec de fusta que 
s’empra per gratar parets i super-
fícies abans d’enrajolar-hi. Anti-
gament també es feia servir per 
allisar les juntes en la construcció 
de les voreres dels carrers Imat-
ge 52. Col·lecció Encarna, La Pe-
rica. 
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La llima - Raspa de mitja canya que té la particularitat de de tenir picades 
cadascuna de les dues cares en forma de gra gros o prim. Hi han dues modali-
tats: la llima de figura plana i la llima redona. Es fa servir per esmolar i fer camí 
al tall de les ferramentes pròpies de l’obra. Imatge 53 (A) i 53 (B). Col·lecció 
Amparo Martí, La Pelà. 

La llança - Consta d’un fil de cotó trenat tensat entre dos piquets de fusta 
o metall de 20 a 25 metres de llargària que serveix per a materialitzar una 
línia recta en el sól o sobre una part de la construcció en curs. Imatge 54. 
Col·lecció Encarna, La Perica. 

Caixa d’obrer de l’avi Perico - Antiga caixa de fusta constituïda de forma rec-
tangular amb tapa de tancament, que servia per a guardar la ferramenta. Les 
mesures més habituals solien ser 45cm de llargària, 40cm de fondària per 
40cm d’amplària. Imatge 55. Col·lecció Encarna, La Perica.

Imatge 53 (A) (B). Llima.

Imatge 54. Llança.

Imatge 55. Caixa d'obrer.
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Imatge 56. Bastida.

ELS ELEMENTS FUNCIONALS CARACTERÍSTICS DE L’OBRA

Altres elements habituals en l’obra, a mitjans del segle XX, han sigut: la bas-
tida, la pastera gran, la pastera xicoteta i la corriola.

La bastida - Estava formada per dos cavallets de ferro colat amb taulons de fus-
ta col·locats per sobre dels cavallets. Imatge 56. Col·lecció Encarna, La Perica. 
 
Pastera gran de fusta de 1952. Peça de fusta de 70cm d’alçada per 50cm 
d’amplària. S’emprava per a pastar el ciment, la sorra i el gravosset. La pas-
terada la solia fer sempre el manobre a peu d’obra, al mateix carrer o part de 
baix de la bastida. La barreja s’apujava en un poal per la corriola i una volta 
dalt de la bastida s’abocava en la pastereta xicoteta i d’ahí anava carregant la 
paleta l’obrer. Imatge 57.
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La pastera xicoteta de fusta - Peça rectangular de fusta d’uns 36cm d’alçada 
per 39cm d’amplària. Ha estat emprada per l’obrer per a ficar la pasta i carre-
gar la catalana per treballar.

La corriola - Roda de ferro provista d’una corda que ha estat utilitzada per 
apujar els materials, fins que es va crear el muntacàrregues, aparell d’elevació 
fonamental en l’obra moderna. La corriola s’enganxava a la paret o la mateixa 
bastida, fixant un travesser d’un puntal a l’altre puntal on es penjava la co-
rriola. Baix de la corriola estava el peó que era la persona que s’encarregava 
de preparar el material en un cabasset i després tirava de la corda per apujar 
la càrrega. La corda ha sigut molt típica en l’obra: l’aigua, la sorra, la rajola, 
s’apujava amb la corda54. Imatge 58 (A) i (B).

Imatge 57. Pastera gran de fusta.

54 Les rajoles, s’apujaven a la bastida en blocs de deu o dotze atovons, apilats enmig de trossos de «trenilla» doblada.

Imatge 58 (A). Corriola Imatge 58 (B). Corriola
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ELS MATERIALS

Els materials bàsics en el sector de la construcció al llarg de la primera meitat del 
segle XX han sigut localitzats a través d’una xarxa de proveïdors locals i forans. 
Entre els proveïdors documentats s’inclouen, Joaquín Pasqual, que era el proveï-
dor de ciment, taulellets del sól i sorra. Elies Forment Casabán, Elies, El Serer, 
subministrava tot el ciment i sacs de la calç hidràulica que s’utilitzava en l’obra55. 
Nicasio Campos ha estat el proveïdor d’algeps, Francisco Esteve i germans sub-
ministrava la calç grossa. José Teodoro de València, subministrava el canyís i Eloy 
Dominguez de València era el proveïdor dels taulells blancs i sanefes.

Als anys cinquanta el magatzem d’Amadeo Pasqual va estar un dels principals 
proveïdors de materials de construcció al poble: sorra, grava, rajoles, algeps56, 
rajoletes, o ciment provinent de Bunyol. En la pedrera de Bunyol es facturaven 
dos tipus de ciments: el pòrtland blanc, que es gastava en les façanes per fer la 
punta blanca i el pòrtland Raff que era de color gris. Segons Paco el Senento: 

«Ací al poble, el pòrtland el compràvem en Amadeo Pasqual; anaves allà 
i feies la comanda: demanaves per exemple 60 sacs de pòrtland, i ell te 
portava en el carro el material que li havies encarregat. En eixe temps els 
sacs de pòrtland pesaven 50 kilos. Jo he gastat pòrtland de Bunyol, del 
Pantà de Benaixeve i l’Aland que era un pòrtland negre (gris normal), que 
s’exportava de Barcelona, però el Raff era el millor que hi havia».

La calç hidràulica venia en sacs de jute i era un dels materials més utilitzats 
en la construcció al llarg del segon terç de segle XX. Es barrejava amb sorra, 
i es gastava com substitut del pòrtland, a pesar de tindre una qualitat inferior, 
a més de ser un material perillós a l’hora d’abocar-lo a la pastera per la seua 
toxicitat. La calçs hidràulica procedia de la pedrera de Bunyol. Altre tipus de 
calç era l’anomenada calç grassa.

La rajola procedia dels rajolars d’Aldaia, normalment del rajolar de Balaguer57. 
La rajola utilitzada era una rajola tota massissa (la rajola tova vingué després). 
Entre les diferents varietats de rajola existent estava la rajola del tres, del 

55 Jesús feRReR Guzmán, manuel GuasP GaRcia, JoseP m. soRiano Bessó «La construcció del Casino de la Plaça. Un esforç 
col·lectiu en 1927». Quaderns d’Investigació d’Alaquàs, 2010.
56 L’algeps es venia a cafisos i a cabassets.
57 Al llibre cobratori del sequiatge de 1864 apareixen documentats només que quatre rajolars: dos d’Antonio Galindo, 
un de Miguel Ferrandiz i altre de José Balaguer. En el citat document consta literalment: «José Balaguer de Aldaya, 
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quatre i del cinc, que eren les que més s’usaven per a fer parets i envans. La 
rajola del tres s’utilitzava per a construir la façana perquè tenia la junta més 
xicoteta. Les rajoles les duien els carreters d’Aldaia i quan arribaven a l’obra 
enculaven el carro, o el descarregaven a bracets, de cinc en cinc, perquè les 
rajoles solien contar-les a peu d’obra; cada deu bracets apilats, l’obrer tirava 
una rajola a part de forma que quan s’acabava de descarregar, es contava la 
pila de rajoles i sabien si la xifra era correcta.

La sorra. Hi havia dos tipus: l’arena viva i l’arena morta. L’arena viva es gastava 
per a lluir i l’arena morta s’emprava en la construcció de parets i envans. L’arena 
procedia de les següents pedreres que hi havia als voltants del poble: la pedrera 
del clot de Francisco Bessó, El Nano, que estava situat a la banda de baix de 
l’era de Cagapolidos, a l’altura del barri dels Sisos; d’ahí s’extreia l’arena viva i 
l’arena morta; la pedrera del clot de Pepe el Carboner, ubicat molt pròxim al 
motor del Pilar, ja dins del terme d’Aldaia, d’on es captava la grava, i l’arena, i 
la pedrera d’Amadeo Pasqual, que es localitzava un poc més amunt de l’antic 
pontet de Plata, abans d’arribar al Pas de la Mina, enllà el barranc dels Cavalls, 
just entre l’actual fàbrica de Danone i l’antic motor dels Burros.

En aquest sentit s’inscriu el testimoni Paco el Senento: 
«Nosaltres, l’arena que hem gastat sempre, ha sigut l’arena de Sena Por-
talés; ells en principi, la treien de la pedrera d’Amadeo Pasqual, perquè 
d’ahí s’ha tret arena durant molts anys, però després, els germans Sena 
Portalés, compraren uns camps de vinya, per ahí per Casinos, i d’allà treien 
la grava, el planxet i una arena de categoria. Eixos, han servit tota l’arena 
al poble d’Alaquàs...».

ELS MITJANS DE TRANSPORT

A principis del segle XX els mitjans de transport han estat de tracció animal, 
és a dir, amb la cavalleria i el carro construït pels distints mestres d’aixa del 
poble58 de fet, Alaquàs en eixe període contava amb diversos carreters59 per 

habierta causa de Miguel Martínez, paga anualmente el importe de cuatro cahizadas por el agua que utiliza en una 
fábrica de ladrillos en dicho lugar según Escritura ante Don Jayme Zacarias y varios el 5 de febrero de 1859, y siendo 
este año a 8 reales la cahizada importa 32 reales».
58 Actualment la figura del mestre d’aixa és sense dubte una figura quasi oblidada per a la majoria dels joves que ho 
desconeixen tot al voltant d’aquell personatge que fou constructor de carros i tota classe de vehicles de transport en un 
temps no massa llunyà però sí el suficient per a que aquest ofici haja passat a les golfes més íntimes del nostre passat.
59 En 1860, hi havien a Alaquàs 35 carreters i 23 arriers. Entre aquest grup d’arriers cal destacar la presència de Maria-
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a transportar els diferents materials fins l’obra, entre els quals convé destacar a 
Vicent Portalés Gil, L’estanqueret (transportava atovons i sorra), Batiste Porta-
lés Gil (transportava sorra i grava amb un carro i dos cavalls), Francisco Cervera 
Sàez Quico de Cervera, o Ramon Portalés Prósper, El Burro, tots ells ja citats en 
Quaderns d’Investigació d’Alaquàs del 2010. Algú d’aquests carreters també 
solia transportar sorra procedent del barranc dels Cavalls, així com algeps de la 
localitat de Mislata. Malgrat el pas del temps, als anys cinquanta encara existia 
aquest rudimentari model de transport, de fet Alaquàs comptava amb una xico-
teta xarxa de quatre o cinc carreters que es dedicaven a transportar tota classe 
de materials, atovons, sorra, grava, ciment, algeps, etc. o bé emportar-se els 
enderrocs de l’obra, com molt bé senyala Paco El Senento: 

«En eixe temps, l’arena, la rajola el gravosset… tot ho duien en carro».
Entre la nòmina de carreters estava, Francisco Bessó, El Nano, el tio Pepe carre-
ter d’Amadeo Pascual, Vicent Alfonso, el tio Peluca, Francisco Moreno Ferrandiz, 
El Pallero, Pepe Pons de Geroni, el tio Paco el Cotorra, que vivia en front de la 
conserva. Aquest home portava un carro amb dos o tres burrets i es dedicava 
a portar a les obres que hi havien al poble, la sorra i la pedra seca per a fer els 
fonaments. D’ell es conta que tenia pintades les garrofes davant del pessebre i 
sempre ironitzava amb algun carreter: «Ahi tenen les garrofes i no les volen...».

ELS ASPECTES ECONÒMICS I SOCIALS

En l’aspecte econòmic, el gremi dels obrers no ha sigut alié al mal endèmic de 
la classe treballadora. Si ens remuntem a principis de segle XX, un obrer de vila 
que anava a treballar a peu a València cobrava un salari de 3 pessetes60. Segons 
Teresa Garcia Tàrrega, La Perica, dona de 93 anys, filla del mestre obrer Fran-
cisco Garcia Sáez, el seu pare va estar treballant una temporada molt gran en 
el Grau de València i anava tots els dies a treballar a peu i esmorzant pel camí 
perquè havia d’entrar a les 8 del matí ja esmorzat, i guanyava un duro al dia. En 
la mateixa línia s’inclouen el testimoni d’Amparo Martí Llopis: 

«La meua iaia Francisqueta, quan era jove, anà molts anys a treballar a 
l’antiga Tabacalera de València61 que estava ahí, davant del Parterre. Ella 

no Segura March, el pare del tio Mariano el Tartanero, que en aquell moment era un jove fadrí de 21 anys.
60 Dades proporcionades per Tomás Gil Sáez, el tio Tomás el Capdell, dins l’entrevista que li vam fer el dia 16 de gener 
de 1993.
61 En 1860 a Alaquàs hi havien 53 cigarreres que treballaven en l’antiga Casa de Tabacos de València. Entre les cigarre-
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sempre contava que quan anaren els enginyers alemanys a muntar les 
màquines d’enrotllar les cigarretes, la van elegir a d’ella per a provar a fer 
les primeres cigarretes. A treballar anava i tornava a peu per guanyar una 
misèria». (Amparo Martí Llopis, La Pelà).
«La meua iaia Francisqueta62 estigué treballant cinquanta anys ahí en 
l’antiga Tabacalera, i ma tia Àngels, la germana de mon pare, també treba-
llà cinquanta anys en la Casa del Tabaco, però ja en la nova finca. La meua 
iaia em contava que els dies que feia mal oratge agafava la tartana del tio 
Mariano, El Tartanero,  per anar a València. Perquè la meua iaia ha conegut 
el tramvia de cavalls i l’arribà de la llum elèctrica. Tot açò m’ho contava la 

res alaquaseres s’hi troben datades moltes dones amb llaços de parentesc amb alguns obrers de vila del poble: Maria 
Sanz Sena, cosina del mestre d’obres Salvador Pallardó Sanz; Francisca Sanz Sena, germana de l’obrer de vila Gaspar 
Sanz Sena; Antonia Sáez Ros, germana del mestre d’obres Francisco Sáez Ros, l’avi Redó; Francisca Martí Serrano, 
germana d’Antonio Martí Serrano, l’avi patern de Toni el Pelat; Lucia Boscà Martí, tia materna del mestre d’obres Anto-
nio Martí Boscà; Dolores Forriol Caballero i la seua germana major, Antònia Forriol Caballero, l’àvia paterna de Miguel 
Barberà Miquel, el tio Senento. La primitiva Tabacalera de València va estar ubicada en els seus inicis en l’actual Palau 
de Justícia. Aquest edifici, que en principi fou creat i utilitzat per Duana fins 1828, any en que fou destinat a fàbrica 
de tabac. Durant la seua ocupació, se produiran alguns sinistres que deixaran greus danys i víctimes fins que en 1895, 
s’enllestiren les obres de remodelació de tot l’edifici per albergar l’actual Palau de Justícia. La nova Tabacalera co-
mença a funcionar a primeries del segle XX. Segons Ximo Llorenç, durant la República s’instaurà una espècie d’escola 
bressol per als infants de mamella, «La casa de la latancia», coneguda popularment com «la Casa de la gota de llet», 
situada davant mateix de la fàbrica de tabac, per a que les treballadores, poguessen deixar als seus fills durant període 
de lactància. A les dones que anaven a treballar a la Tabacalera eren conegudes amb l’apel·latiu Cotetes. Aquesta 
és la llista completa de les dones que treballaren de cigarreres en 1860, que com s’hi pot observar està integrat per 
un grup de xiques fadrines, relativament joves, que oscil·laven entre els 10 i els 24 anys d’edat. Creiem interessant 
transcriure el nom i cognom de totes elles: Concepció Ruiz Medina, de 21 anys; Francisca Campos Barberà, de 24 anys; 
Maria Campos Barberà, de 17 anys; Pascuala Campos Barberà, de 17 anys (totes tres germanes eren ties de la Mare 
Josefa Campos); Antonia Barberà Peiró, de 22 anys; Esperanza Barberà Peiró, de 18 anys; Vicenta Barberà Peiró, de 16 
anys; Pasquala Martí Aguilar, de 20 anys; Maria Sanz Sena, de 20 anys; Francisca Sena Sanz, de 20 anys; Lucía Boscà 
Martí, de 28 anys; Concha Martínez Peiró, de 22 anys; Maria Tàrrega Alfonso, Vicenta Tàrrega Alfonso, de 12 anys; 
Magdalena Coll Forriol, de 21 anys; Teresa Coll Forriol, de 17 anys; Vicenta Martí Barberà, de 20 anys; Francisca Martí 
Barbera, de 16 anys; Francisca Sanz Sena, de 20 anys; Maria Català Soriano, de 19 anys; Maria Soriano Sena, de 23 
anys; Francisca Soriano Sena, de 20 anys; Pasquala Soriano Sena, de17 anys; Magdalena Soriano Sena, de 12 anys; 
Antònia Sáez Ros, La Redona, de 14 anys; Rosa Ferrer Portalés, de 6 anys; Salvadora Ferrer Portalés, 20 anys; Teresa 
Ferrer Portalés, de 17 anys; Francisca Martí Serrano, de 30 anys; Antònia Forriol Caballero, de 20 anys; Dolores Forriol 
Caballero, de 10 anys; Maria Redó Barberà, de 23 anys; Carmen Mateu Montoro, de 16 anys; Maria Mateu Montoro, de 
13 anys; Dolores Garcia Català, de 15 anys; Francisca Cubells Campos, de 20 anys; Vicenta Cubells Campos, de 16 anys; 
Francisca Barberà Peiró, de 23 anys; Maria Barberà Peiró, 20 anys; Teresa Barberà Peiró, de 18 anys; Carmen Barberà 
Peiró, de 13 anys; Teresa Forriol Sánchez, de 16 anys; Clara Sánchez Usedo, de 26 anys; Micaela Boscà Sánchez, de 
26 anys; Francisca Gil Montoro, de 17 anys; Maria Gil Montoro, de 15 anys; Teresa Boscà Montoro, de 21 anys; Maria 
Boscà Montoro, de 10 anys; Vicenta Peiró Martínez, de 32 anys; Josefa Català Martínez, de 26 anys; Antònia Sáez 
Peiró, de 18 anys; Francisca Sena Sena, de 20 anys i Francisca Barberà Redó, de 19 anys. 
62 Segons els documents consultats a l’Arxiu Parroquial, Francisca Mateu Gaudisa, tingué dos germanes majors que 
ella: Maria, nascuda el 5 de febrer de 1864 i Teresa Mateu Gaudisa que va nàixer el 12 de maig de 1866.
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meua iaia en casa, al caliu d’una estufa elèctrica, quan jo treballava en casa 
de joier…» (Fernando Martí Llopis, El Pelat).

Als anys vint, es cobrava de jornal poc més de nou pessetes diàries. Durant 
el període de la postguerra, aquesta tendència salarial tradicionalment es-
tancada, lluny de millorar va provocar una vetlla de penúria tant en l’aspecte 
econòmic com social. Com a resultat d’aquest nou escenari, cada vesprada 
un estol de xiquets acudia a l’estació d’Aldaia per transportar els fardells que 
portaven els estraperlistes que viatjaven en el tren. Amb huit o nou anys 
d’edat, la majoria dels xiquets van haver d’incorporar-se als treballs del camp 
per tal d’ajudar a l’economia familiar.

«Jo vaig haver de posar-me a treballar per a un llaurador d’ací del poble que 
li deien el tio Barrina (Daniel Pallardó Català), perquè en ma casa érem 13 
persones per a menjar perquè a banda dels 6 germans que érem en casa 
i els meus pares, teníem també als meus iaios i tres cosins que vivien en 
el Grau de València, però que en guerra se’n vingueren ací al poble fugint 
de les bombes, de manera que amb nou anys ja anava a treballar al Mas 
del Rey on el tio Barrina tenia un quadre de vinyes molt gran. Jo anava 
encara amb pantaló curt i ja anava a llaurar amb el matxo que ell tenia. En 
eixa casa treballava jo i un que li deien Fèlix i encara que jo era un xiquet 
prou alt per a l’edat que tenia, ja em diràs per a tirar-li el colleró a l’animal. 
A quin Sant aplegar al coll…! Tots els corrals del Mas eren del tio Barrina i 
allà ens quedàvem a dormir jo i altre xiquet tota la setmana, i de bon mati 
puix a llaurar tot el dia… Ell se n’anava i venia tots els dies en bicicleta i 
a l’endemà ens duia un grapat d’arròs, fesols, creïlles i nosaltres féiem el 
guisat. En eixe temps hi havia només que dos bicicletes al poble: la del tio 
Barrina i la del tio Domingo (Francisco Barberà Pastor, Paco el Senento).
Jo vaig anar a treballar a peu molts anys. La bicicleta me la fiu als vint anys. 
Ja després anava tots els dies a treballar en bicicleta a Montserrat, quan 
estàvem fent les escoles que hi ha ahí a mà dreta, només entrar al poble. 
Tot això ho férem treballant per al tio Jesuso». (Francisco Cervera Gimeno, 
Paco el Roget).

L'ensenyament de la postguerra va ser molt elemental i estructurat únicament 
per un curt període d’assistència a l’escola nacional, basat en les circumstan-
cies de l’època on primava la necessitat econòmica davant de qualsevol for-
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mació, i per tant quedava reduïda als dies en que els xiquets no tenien res a 
fer en les tasques del camp on solien llogar als nanos per a plegar garrofes, 
olives o donar cebollí.

«Als huit anys jo ja estava treballant i els meus germans també. Ells d’obrers 
i jo de tot allò que eixia: plegar olives, garrofes, tallar raïm. Quan tenia deu 
anys o onze d’edat, vaig posar-me a treballar en una fàbrica de pintes de 
fusta que hi havia ací al carrer Major, en una casa grandota que tenia dos 
portes, que era d’un tal José Garcia, que era el pare de Miguel, El Trompeta. 
Allí vaig estar treballant uns quants anys i al quebrar la fàbrica eixa, vaig en-
trar a treballar d’aprenent en la colla de mon tio Jesuso. Recorde que quan 
plovia els meus germans no treballaven i en casa menjàvem tots del que jo 
guanyava de xiquet». (Francisco Cervera Gimeno, Paco el Roget).

«Quan jo era una xiqueta de catorze anys, mon pare m’enviava el diumen-
ges a cobrar a les monges Oblates la faena que havia fet eixa setmana 
en el convent. Recorde que em pagaven sempre en moneda solta i quan 
em treien algun bitllet mon pare solia dir en tó bromista: “A estes ja no els 
queden diners...”» (Teresa Garcia Tàrrega, La Perica).

«Recorde que de xiqueta, ma mare m’enviava al convent de la Puríssima 
per a portar-li el dinar a mon pare que estava treballant per als jesuïtes. Allà 
anava amb altres xiquetes i xiquets perquè allà treballava molta gent del 
poble». (Amparo Martí Llopis).

«Després de guerra mon pare es va vore obligat a treballar durant cinc o sis 
anys en les terres que tenia el tio Macario al costat del Calvari d’Alaquàs i 
altres que hi havien al costat mateix del cementeri on criàvem uns monia-
tos així de grossos. En eixe temps el que més es plantava eren moniatos. 
En el motor de Bailón també teníem unes quantes fanecades llogades. En 
total treballàvem unes vint-i-quatre fanecades aproximadament. Recorde, 
que en eixe camp que tenia el tio Macario al costat del Calvari, hi havia una 
figuera molt gran i una bassa; ahí en eixes terres que després les agafà el 
tio Pistoles (Pasqual Cervera), plantarem un any carabasses i se’n feren 
tantes que menjà carabasses tot el poble...» (Francisco Barberà Pastor, 
Paco el Senento).
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«Quan mon pare es va jubilar li quedà una pensió de 138 pessetes al mes, i 
això que estava apuntat al sindicat que tenien els obrers en aquell temps». 
(Teresa Garcia Tàrrega, La Perica).

«Quan jo em vaig casar guanyava noranta duros a la setmana. Treballant 
inclús els dissabtes i diumenges n’arribava a les 500 pessetes». (Francisco 
Cervera Gimeno, Paco el Roget).

En l’aspecte social molts obrers també s’hi troben vinculats al mapa polític 
local. Només cal fer una ullada a alguna de les Actes Municipals redactades 
durant la República: Acta del 22 de febrer de 1937; vicepresident: Jesús Cer-
vera Sáez. Acta municipal de 1938; tinent d’alcalde: Jesús Cervera Sáez, i en 
la sessió del 27 de gener de 1939 (la que seria l’última acta republicana) està 
presidida pel vicepresident: Jesús Cervera Sáez, el tio Jesuso, que militava en 
el partit de Blasco Ibáñez.

Antonio Martí Mateu, Toni el Pelat, fou el primer alcalde d’Alaquàs després 
d’esclatar la Guerra Civil. Segons l’acta municipal de 1936, el dia 4 de novem-
bre, es formà una nova Gestora sota la presidència d’Antonio Martí Mateu i el 
10 de novembre de 1937 és nomenat alcalde Vicent Santaperpètua Nacher.
Degué estar d’alcalde durant un període aproximat de 14 mesos. Cal matisar 
que en la creació de la primera Comissió Gestora Provisional apareix en l’acta 
el nom de Virgilio Bessó com alcalde d’Alaquàs.

«Durant el temps que estigué d’alcalde, mon pare féu la Fillola» 
(Amparo Martí Llopis, La Pelà). 

A banda del patiment econòmic, també hem de referir-nos a al clima de re-
pressió que patiren determinats obrers de vila després de finalitzar la contesa 
civil, sota el criteri discriminatori del nou règim:

«El meu pare, quan acabà la guerra, es trobava en Jaen on havia anat a per 
oli per a la gent del poble i quan arribà a Alaquàs, anà a revisar els papers 
a la seu del partit d’Esquerra Republicana de la que mon pare era el presi-
dent a Alaquàs. La seu estava dalt del casino Ideal. El cas és que estant allí 
es presentà un alt càrrec de la Falange amb el que tingué un enfrontament. 
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El resultat de tot això fou que al meu pare se l’emportà la Guàrdia Civil 
esposat a l’ajuntament, i a partir d’eixe moment, li van prohibir treballar 
d’obrer dins i fora del poble durant cinc anys. Mon pare va haver de vendre 
les tres cases que tenia, una darrere l’altra. I quan ja havia venut totes les 
cases li van dir que ja podia treballar al poble». (Francisco Barberà Pastor, 
Paco el Senento).

«Quan mon pare va estar treballant en Caudete de las Fuentes, portava al 
seu càrrec uns quants homes i clar, estem parlant dels primers anys de la 
postguerra, que era una època de molta fam per a tots, per això mon pare, 
a més dels jornals dels homes, va contractar els aliments més bàsics, com 
era l’oli i el pa, per a que no li faltara res a ningú. Aleshores jo era un xiquet 
de huit o nou anys i recorde que tots els dies anava al forn i me’n portava 
una sacà de pa per a tots». (Fernando Martí Llopis).

«En guerra el meu germà Paco estigué amagat en Alginet, en casa del 
mestre de la Música Blava. El meu germà Paco era de la quinta del 33 i el 
meu Ricardo de la quinta del Biberó». (Teresa Garcia Tàrrega, La Perica).

 
«Mon pare, que com he dit adés, era president d’Esquerra Republicana, 
quan s’acabà la guerra a Alaquàs hi havien uns avals per a traure a la gent 
de la presó i mon pare que tenia eixos avals, va traure a molta gent del 
poble que estava en la presó de Montolivet». (Francisco Barberà Pastor, 
Paco el Senento). 

En l’aspecte social, cal tindre en compte la varietat de disciplines esportives i 
associatives que practicaren determinats obrers de vila: a principis del segle 
XX estava el de músic:
 

«El meu germà Paco el Perico, fou músic abans de guerra». (Teresa Garcia 
Tarrega, La Perica).

Altra afició lúdica era la de caçador: és el cas de Pepe i Paco els Senento o 
del mestre d’obres Antonio Martí Boscà, qui anava a caçar en companyia de 
Joaquím Vento Peiró, el tio Ximo el Quartero.
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«El tio Ximo i el meu iaio eren molt amics; els dos eren caçadors i solien anar 
a caçar a la masia de les Ventes de Miracamps, que estava més amunt de la 
Mediera. Eren les millors escopetes del poble…». (Fernando Martí Llopis).

En la modalitat de colombaire s’inclou el mestre d’obres Antonio Martí Ma-
teu, Toni el Pelat i, Francisco Cervera Marí, El Jesuso.

Un detall a tindre en compte és el tradicional joc 
de pilota al carrer d’on van sorgir grans pelotaris, 
tant a nivell local com provincial. Entre els pelota-
ris dels anys vint figuren alguns obrers de vila: és 
el cas de Jesús Cervera Sáez, el tio Jesuso, fou 
un dels millors punters del seu temps en el joc 
de pilota al carrer. Segons escriu Virgilio Bessó 
Orti, Patilla, en el seu article «El juego de pelota 
en la calle», referint-se al tio Jesuso: «Jesús Cer-
vera fue uno de los mejores punteros. Jugando 
infundia mucho respeto al público. pues tenía la 
bravura de un toro de casta. Hay una frase, de 
él, jugando a la pelota , que se hizo muy popular: 
“No es menegeu, aguanteu-la”».

Imatge 59. El tio Nelo el Caguero carregat amb l’escopeta en companyia 
del seu fill Manolo. Imatge de 1932.

Imatge 60. Paco el Senento retratat amb 
el seu gos.
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Altra de les modalitats esportives que va encimbellar una vertadera bogeria 
fou el futbol, sobretot durant el període de la postguerra, amb la formació 
del Frente de Juventudes, embrió de l’actual C.D. Alaquàs que, segons José 
Andreu Ferrando, Pardala63, en el seu article «50 años de historia del fútbol 

Altre dels jugadors de pilota mencionat per Virgilio Bessó, Patilla, va ser l’obrer 
de vila Joaquín Cervera, El Mustio del que diu: 

«Joaquín Cervera, El Mustio, tenía un brazo de hierro. Si hubiese sido un 
jugador regular, habría llegado a ser una gran figura; pero era muy irregular. 
El día que estaba acertado, no tenía enemigo».

Imatge 61. Cap a 1950 es fundà l’equip de futbol «Estreno», on jugaven alguns obrers de vila. D’esquerra a dreta hem iden-
tificat a José Ramon Peiró; Vicent Cervera, Lecue; Francisco Alfonso, Tirri; Alfonso Navarro, Calitos; Francico Forment, el fill 
del Mestrico; Julio Forriol, del forn de Librada; Juan Marí Solves; Jaime Campos, Rateta i Francisco Cervera, Paco el Roget.

63 Jose Andreu Ferrando era fill de Francisco Andreu Bou i Dolores Ferrando Peiró. Essent nét per línia paterna de Fran-
cisco Andreu Morell i Encarnació Bou Furió. I per línia materna de José Ferrando Lavandero, natural de Quart de Poblet 
i de Dolores Peiró Soriano. Al cens de 1860 la prosàpia del seu iaio patern apareix constituïda al cens de 1857 per: 
Pasqual Andreu Cervera natural d’Aldaia, de 50 anys, tratant, casat amb Antònia Morell Mauricio, de 55 anys, natural 
d’Alzira i amb 6 fills: Antònia Andreu Morell, de 26 anys, fadrina; Francisco Andreu Morell, de 20 anys, fadrí; Manuel 
Andreu Morell, de 18 anys; Teresa Andreu Morell, de 16 anys; Carmela Andreu Morell, de 13 anys i Pascual Andreu 
Morell, de 2 anys. Dintre de la línia de parentesc amb José Andreu Ferrando s’inclou el mestre d’obres Daniel Pallardó 
Andreu, qui era cosí del seu pare i oncle seu.



133

en Alacuás. Recuerdo-homenaje», es va fundar en 195064. En tots dos equips 
mencionats tindran un gran protagonisme molts dels obrers de vila del po-
ble. Entre ells podem citar a Gasparo, El Rata, José Cervera Marí, Pepet, qui 
va abandonar el futbol arran l’accident que va patir en l’obra (va caure d’un 
segon pis). Vicent Cervera Gimeno, Lecue, José Cervera Gimeno, Picanya i 
José Sena Portalés, Pepito el Tomato, que temps avenir es convertirà, junt al 
seu germà Paco, en un dels promotors locals més important del poble. Fins 
i tot s’inclouen dos presidents: Vicent Barberà Pastor, El Senento, president 
del C.D, Alaquàs als anys setanta i José Cervera Marí, Pepet, qui fou també 
president de l’Alaquàs en 1975.

Imatge 62 (A). José Cervera, Pepet, jugador de l’equip 
Frente de Juventudes. Retrat de 1948.

Imatge 62 (B). José Sena Portalés, durant la seua etapa 
de jugador de l’Alaquàs.

64 Extret de les Noces d’argent de l’equip C.D.Alaquàs, publicat en 1975, p. 28.
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«La bandera que es féu quan s’inaugurà el camp de futbol «El Rosal», la 
vaig fer jo. La tela i els fils els vaig comprar en València. El dibuix el féu el 
tio Vicent Torralba, el pare d’Elios, i jo la vaig cosir i brodar jo a soles en 
casa, i el dia de la inauguració vingueren tots a per mi a ma casa amb la 
música». (Teresa Garcia Tàrrega, La Perica).

Imatge 63. Teresa Garcia Tàrrega, 
La Perica, a la porta de sa casa el 
dia que van inaugurar la bandera 
del C.D. Alaquàs. Al seu voltant 
s’hi troba el tio Pepe Faba, José 
Andreu Ferrando, Pardala, Pepito 
Sena, El Tomato, la tia Delma, 
l’àvia materna de Les Periques, 
Salvador Vilanova, el primer al-
calde d’Aldaia en la democràcia, 
Consuelito de ca Bolà (la padrina) 
amb teula i mantellina, la tia Car-
men, La Roja, i Maria, La Faba, la 
que viu en Montserrat.


