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Ramón Tarín López

La família Alòs i l’alqueria 
de Bàrtol

INTRODUCCIÓ

El llinatge Alòs ja ha estat tractat en anteriors treballs relacionats amb el ves-
sant artesanal de la majoria dels seus membres, i últimament de forma cir-
cumstancial i desordenada, ja que es tractava només d’assenyalar, de rapa-
fuig, una sèrie de trets o detalls d’alguns dels membres més destacats de 
la família, sense haver d’esbadellar els seus orígens amb fil de vint, perquè 
ens faltava, entre altres coses, alguns detalls molt substancials per poder 
enllestir un treball molt més complet i rigorós que ens permetera ensumar les 
diferents branques familiars que constitueixen l’arbre genealògic de la família 
Alòs. Fins ara, només teníem al nostre abast les declaracions del tio Sebastià 
i del tio Pepe Alòs en el context de les entrevistes preliminars que li vam fer 
a tots dos amb motiu del nostre treball «Els mestres d’aixa d’Alaquàs» on hi 
especulava la procedència dels seus avantpassats.

En primer lloc hem prioritzat dues qüestions bàsiques: datar l’arribada al poble 
del primer membre de la família Alòs, que es degué documentar entre l’any 
1839 i 1840, per una raó molt senzilla: la primera persona que apareix al Llibre 
index de batejos en la parròquia d’Alaquàs, és Vicent Alòs Pròsper, que naix 
en 1840. Una data fonamental que constata com en eixe temps el matrimoni 
ja es troba domiciliat en Alaquàs. En canvi, Concepció Alòs Pròsper, la filla 
major de Vicent Alòs Baixauli (1811-1877) i Josefa Pròsper Chulià (1813-), no 
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Josep Carratalà Orti, Milagros Alòs Cervera, Consuelo Gomis Serrador, Paquita Roig Cervera (dona de Paco Xata).
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apareix en l’index de batejos de l’any 1839, un detall amoixador per poder 
deduir que el matrimoni va aveïnar-se al poble després de nàixer la seua filla. 
L’altra qüestió prioritària ha estat focalitzar l’indret de la casa materna on va 
conviure el nucli familiar i així poder acaronar el posterior seguici generacional 
del llinatge Alòs.

Apuntant en aquesta mateixa línia, hem rescatat alguns episodis de l’entrevista 
que li van fer al tio Pepe Alòs en sa casa de Godelleta el 14 de novembre de 
1993. «Al taller vingué un dia un senyor molt major, que li deien Alòs i jo que 
vaig interessar-me li vaig preguntar: Escolte, vosté pot dir-me si el cognom 
Alòs de nosaltres, perquè hi havia dubte si venia de Catalunya o del País Basc, 
perquè entre els Bascos també hi havia hagut un Alòs... I este home em va 
dir: No, nosaltres procedim de Catalunya1. Quan el rei Jaume arribà ací, portà 
el cognom Alòs, i s’instal·là en una alqueria d’ací de València. Jo crec que, 
inclús em digué el nom de l’alqueria, però jo no me l’anotí. I l’home va afegir: 
“Des de l’alqueria els Alosos es van escampar per molts pobles de l’horta». 

Tirant de les constants recerques realitzades per l’arxiu parroquial de l’església 
de l’Assumpció, així com pel Registre Civil de Paiporta, a més d’altres fonts 
orals o aportacions testimonials que ens han servit per a engrunar nous in-
drets de recerca, hem de valorar especialment, l’allau de dades facilitades 
per Ramon Alòs Barberà tan imprescindibles per engegar el present treball 
de forma raonable. Així doncs, arribat a aquest punt, podem dir que hui dis-
posem de noves informacions fonamentals, com és el nom de l’alqueria, la 
localització d’una altra branca de la nissaga Alòs estesa entre les localitats de 
Paiporta, Picanya i Alaquàs; un reguitzell clapejat de metodologia i memòria 
que ens han ajudat a filar millor l’encast definitiu de les diferents branques 
que conformen l’arbre genealògic de la família Alòs al llarg de sis generacions.

1 Segons recull la pàgina www.Blasonari.net, l’origen del llinatge Alòs, abraça versions molt diferents. De tot 
aquest mostrari citarem només quatre interpretacions que defineixen molt bé la seua complexitat: 1ª- Mossén Jau-
me Febrer cita en llurs Trobes al capità Raimundo Alòs, que des de Catalunya acudeix a la conquesta de València, 
servint al Rei en Jaume I. Es troba en la presa de la ciutat de Xàtiva pel que el Rei el deixa com hereu d’aquesta. Els 
cavallers templers el van nomenar governador d’Alcalà de Xivert (Castelló), com u dels seus pobladors. Establit a 
Vinaròs, els seus descendents van crear les branques del Regne de València. 2ª- Daniel d’Alòs i Arregui, Vescomte 
de Bellver, natural de Pamplona i originari de Moià (Barcelona), va ingressar en l’Orde de Santiago en 1889. 3ª- 
Alòs, noble llinatge català. Llurs solars del Rosselló, de Barcelona i de la vila de Berga, són molt antics. Branques 
d’aquestes cases van estendre el cognom per Aragó, València i Balears. 4ª-Dels Alòs de València, mereix especial 
atenció Marcos Antonio Alòs i Olrraca, qui va nàixer a la mateixa ciutat en 1597. Fou teòleg i predicador eminent de 
l’Orde de Trinitaris deixant un nombrós legat d’escrits d’obres morals i teològiques.
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L’ALQUERIA DE BÀRTOL: NOTES D’APROXIMACIÓ 

A pesar de no haver trobat cap pista en les referències documentals apor-
tades pel llibre «Col·lecta» de 1840, sobre la localització de l’alqueria on re-
sidien els comuners Vicent i José Alòs amb la seua família, sabem que es 
tracta de l’alqueria vulgarment coneguda com l’Alqueria de Bàrtol2 , gràcies al 
testimoni d’Amparo Ortí Alòs, l’Abaejera, dona nascuda en l’any 1933, i néta 
d’un antic habitant de l’alqueria: Joaquín Alòs Tarazona:

«M’agüelo Ximo, va viure en l’alqueria de Bàrtol molts anys. De xicoteta 
vaig estar algunes voltes en l’alqueria perquè nosaltres teníem un camp en 
l’alqueria de Maroto i mon pare que era esporgaor, tenia ací un viver d’arbres 
fruitals i de quan ens tocava anar a mi i a la meua germana Elvira amb ma 
mare, a desbrotar les plantes, i quan acabàvem la faena a voltes anàvem a 
l’alqueria de Xirivelleta a visitar a mon tio Daniel que vivia allí, i altres voltes, 
2 Les primeres pistes que vam rebre de l’alqueria de Bàrtol, ens les va proporcionar Teresa Alòs Chardi, la dona de 
José Mª Planells.
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s’allargàvem a peu fins a l’alqueria de Bàrtol per visitar a la tia Elvira la Gorrera 
que en eixe temps encara vivia allí; ací parlaven de les coses de la família que 
va viure allí. En fí totes eixes coses… Ma mare en contava que al costat de la 
casa de m’agüelo Ximo hi havia una porteta que eixia a la séquia de Bàrtol, i 
ací, rodejada de canyes i arbres, hi havia una pica xicoteta amb una pedra de 
rodé que era el lloc on anaven a llavar la roba les dones de l’alqueria. Recorde 
que en l’alqueria de Bàrtol hi havia quatre cases molt grans: dos miraven cap 
a València (part sud-est de l’alqueria), una altra que mirava cap al Ràfol (part 
sud-oest de l’alqueria), que era la casa on vivia Elvira la Gorrera3, que encara 
era família nostra, i altra casa que donava cap al nord. A l’alqueria hi havia un 
forn redó, un pouet i una pica molt gran de pedra. Cada casa era independent 
i tenia un corral». 

3 El malnom de Gorrera es deu al fet que aquesta dona confeccionava tot tipus de gorres i barrets per a una botiga 
que hi havia davant de la plaça de bous de València. Elvira Tarazona Moreno la Gorrera, fou un dels últims habitants 
de l’alqueria de Bàrtol. Cap a 1950, es traslladà a viure a la localitat de Picanya.
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A més dels elements descrits per Amparo Ortí Alòs, sabem que l’alqueria de 
Bàrtol disposava d’una capella i una ermiteta emplaçada fora dels murs de 
l’alqueria. Segons conten algunes veïnes que encara viuen prop de l’alqueria 
Bàrtol, els diumenges venia un capellà (possiblement en Vicent Alòs Tarazo-
na), de València, en tartana, per a celebrar la missa en l’alqueria. 

L’antiguitat d’aquesta alqueria queda reflectida en l’arquitectura dels seus 
murs disposats en forma de fortalesa, la qual cosa ens fa sospitar que pogués 
tractar-se d’un antic enclavament pertanyent als primers assentaments regis-
trats a la rodalia de la ciutat després la conquesta de València pel rei Jaume I. 
D’origen medieval, l’alqueria Bàrtol va ser fundada probablement al segle XIV. 
La disciplina arquitectònica emprada en les restes de l’edifici presenta en el 
seu conjunt la morfologia pròpia de l’alqueria musulmana4. Situada als límits 
de l’estació del metro València-Sud, l’alqueria de Bàrtol va pertànyer, al segle 
XVIII, a la Duquessa d’Almodòvar5, una de les cases més importants de la 
noblesa valenciana6, que ostentava 134 «cahizadas» de regadiu (804 faneca-
4 Consulteu, Caminando por la vega de la Torre. Edificios, nombres y lugares para la memoria (Zona sur de Valéncia), 
de José Gonzalbo Rodrigo.
5 El ducat d’Almodóvar del Río fou creat per Carles III Rei d’Espanya, mitjançant el decret de l’11 de juliol de 1780. 
Historia Genealógica de Casa Real  Portuguesa, tom, 11, p.321
6  La residència oficial de la duquessa d’Almodóvar ha estat el palau dels Català de Valeriola  a  la ciutat de València, 
situat a la plaça de Nules núm. 2,  edifici on va nàixer Josepa Domènica Català de Valeriola l’1 de novembre de 1784.  
Segons recull el llibre d’Irene Ballester La duquesa d’Almodòvar, va finir el 7 de febrer de 1814 i està soterrada a la 
capella de Sant Antoni Abat de la catedral de València, lloc amb benefici sepulcral per la família Català de Valeriola 
des del segle XV.
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des): 358 fanecades a l’alqueria de Bàrtol, i 446 fanecades a l’alqueria de les 
Penyetes, al terme de Xirivella. Al llibre «Patró de comuners de la séquia de 
Benàger i Faitanar» de 1935, figura Juan García Mustiales, com a propietari 
de les 358 fanecades d’horta que tenia l’alqueria de Bàrtol7.

Actualment, l’alqueria de Bàrtol es troba assolada i en un estat d’abandó la-
mentable; només quedà d’empeus dues portes d’entrada i una part consi-
derable de mur quadrangular que envoltava els més de tres mil metres de 
superfície que abastava el recinte.

El passat 2 de maig de 2015, ens vam reunir, Josep Carratalá Orti (besnet de 
l’avi Ximo Alòs Tarazona), el seu cosi Vicent Ortí Cervera (parent de la familía 
dels Blaiets) i l’autor d’aquest treball, per entrevistar a peu de camp a Salvador 

7 Juan García Mustiales, probablement un fill de Bernardo García Daroqui, també posseeix terres al terme d’Alaquàs, 
de fet, al llibre d’actes de la séquia de Benàger i Faitanar de 1908, ja figura com Alet Cavaller per aquesta localitat 
durant els biennis 1908-1910 i 1911-1912.
8 Al llibre «Padró de propietaris de 1935», figura Salvador Bermell com arrendatari de 8 fanecades i tres quartons 
de terres de l’alqueria Bàrtol. Al llibre «Col·lecta» de 1840, figura el comuner Vicent Bermell pagant un sequiatge 
de 42 fanecades.
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Bermell Villena8, en la casa que té a pocs metres de l’alqueria de Bàrtol, donat 
que la família Bermell Villena encara conserva i conrea terres al voltant dels 
murs que tanquen les runes d’aquest emblemàtic l’edifici. 

Unes setmanes abans, s’havia plantat Josep Català en l’alqueria a soles, per 
adreçar-se al tio Voro qui, en principi, va pegar-li un estufit quan va demanar-li 
si ell encara havia conegut l’alqueria sense assolar «D’ací, no treuràs res» -di-
gué-, perquè volia fer-li veure, que allò que Josep desitjava conéixer, no tenia 
cap valor i que era una pèrdua de temps. El recel del tio Voro, era un recel 
ben justificat pels constants espolis registrats amb tota impunitat. Després de 
diverses anades i vingudes de l’amic Josep a l’alqueria, aquest llaurador, que 
fou l’últim habitant de l’alqueria, es va mostrar més obert al diàleg en aquesta 
ocasió i ens va contar una pila de coses entre les quals cal destriar el dia que 
va decidir abandonar l’alqueria després de caure-li damunt la sostrada del 
canyís mentre dormia. Una volta finalitzada la conversa vam visitar les runes 
de l’alqueria, on vam comprovar la desfeta irracional d’aquesta joia del nostre 
patrimoni que fins temps molt recent (1970) formava part de la nostra iden-
titat paisatgística. Una concepció personal molt coincident amb la descripció 
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que fa Josep Carratalà: «Recorde la primera volta que hi vàrem anar junts, el 
meu cosí Vicent i el seu fill Guillem, bambant pels camins séquies i fraus fins 
que la van localitzar. Recorde que vaig dir: “allò ha de ser” i en acostar-nos, 
una dona ens va començar a escridassar darrere una tanca metàl·lica, que ta-
llava el camí tot just al costat de l’alqueria. Una alqueria, la de Bàrtol, realment 
espectacular i impressionant per la grandària i la factura, tot i que ara és tan 
sols un grapat de runes recobertes de brossa, deixalles i oblit.» 

Eixe dia, el tio Salvador ens va mostrar amb exactitud la distribució dels habi-
tatges, les antigues quadres adossades sobre el mur de la part occidental de 
l’alqueria9, les pallisses i corrals, senyalant els diferents espais de l’alqueria; la 
cantarera amb moltíssimes capes de calç... A través de l’enfainat recorregut 
vam poder conéixer els dos sellers fets de forma circular i revestits de taule-
llets, actualment desapareguts pels constants robatoris. Els tres pouets exis-
tents que abastaven d’aigua als seus habitants; les restes visibles de l’ermita 
i la capella situades fora del recinte; la porta d’accés localitzada a la part me-
ridional de l’alqueria per on entraven els carros. Tota una arruixada de detalls 
que ens va captivar... 

9  Segons Salvador Bermell Villena, a l’alqueria hi havia dotze cavalleries de llaurança. 

Imatge 6. Arcades interiors que precedien  al vestíbul pel qual s’accedia al corral. Van ser enderrocades a la dècada 
dels seixanta. Fotografia Josep Carratalà.
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El tio Voro, no va poder dissimular la seua emoció al rebre, davant de l’antiga 
capella, una fotografia10 original de l’alqueria de Bàrtol que ens va facilitar 
Josep Carratalà. La fotografia està documentada en 1949, però, creiem que 
fou feta molts anys abans, per una raó molt senzilla: en eixe temps ja havia 
mort l’avi Joaquim Alòs Tarazona. Així doncs, molt possiblement se situa 
cap a 1910 data que coincideix amb l’època en què l’avi Ximo Alòs exercia la 
venda ambulant per les diferents alqueries de l’horta de València. De fet se’l 
pot veure davant de l’alqueria, al costat del seu carro arrossegat per l’haca 
blanca que tenia aleshores.

A través d’aquest històric document gràfic, podem observar la vella façana de 
l’edifici sobre el qual s’estructuren dos cases amb diferents nivells d’alçada. 
La casa de l’esquerra correspon a la residència oficial de Bernardo García 
Daroqui11 (propietari i senyor de la hisenda a finals del segle XIX), amb les 

Imatge 7. Aspecte que tenia l’alqueria de Bàrtol a principis de segle XX.

10 Fotografia capturada en  internet per Guillem Orti. 
11 A finals del segle XIX, en aquesta part noble de l’edifici on solia estiuejar la Duquessa d’Almodòvar, va viure Vicent 
Tarazona Climent, parent de Joaquim Alòs Tarazona, i avi patern de José Tarazona Baviera, l’home de Pilar Ferrer, 
la filla del tio Tomàs l’Esporgaor.
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respectives dependències d’aplicacions i usos diferents: la cuina comú dels 
habitants de l’alqueria o l’andana destinada a la cria dels cucs de la seda. La 
casa de la dreta era uns dels habitatges destinats als treballadors i estatgers13 

i al capdamunt de la mateixa, s’acaronava la xicoteta torre en forma de campa-
nar on s’allotjava la típica campaneta que es feia servir al migjorn. A la citada 
torre s’accedia per mitjà d’una escala addicional adossada a la part darrera de 
l’habitatge. Segons Josep Carratalà Ortí, aquesta era la casa on visqué el seu 
besavi Joaquim Alòs Tarazona. És a dir, la casa natalícia dels primers membres 
del cognom Alòs: Vicent, Ramon, Josep i Carmel Alòs Baixauli. Al fons del re-
trat s’hi pot apreciar la sostrada de l’ermita per damunt del forn morú.

Imatge 8. Josefa Dominga Català de Valeriola i Lujan, 3a duques-
sa d’Almodóvar del Río (1764-1814)12. Antiga propietària de les 
terres de l’alqueria de Bàrtol.

12 Extret  de la pàgìna 2, httpe://www.google.serarch?.q = la+duquesa+de+almodovar+del+rio&bw=10.
13 Creiem que els germans Vicent i Josep Alòs actuaven com encarregats de les terres del senyor en el llibre 
Col·lecta de 1840.

Imatge 9. Palau dels Català de Valeriola situat a la plaça de Nules 
prolongació del carrer del comte d’Almodóvar. Fotografia R. Tarín.
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Segons el tio Salvador, en eixe temps hi havia set arrendataris que 
s’encarregaven de l’explotació de les terres de l’alqueria. Els citats arrenda-
taris tenien dret sobre algunes dependències per a guardar l’utillatge o altres 
elements identificats amb les tasques agrícoles.

Imatge 10. Runes de l’escala exterior per pujar a la torreta. Fotografia Josep Carratalà.

ANTECEDENTS DE LA FAMÍLIA ALÒS

Les primeres referències documentals sobre els membres més antics del 
llinatge Alòs, es remunten a la primera meitat del segle XIX, i es focalitzen 
al llibre «Cobratori del sequiatge de la mil·lenaria séquia de Benàger i Faita-
nar», datat en 1840. Al citat llibre, «Col·lecta» com també s’anomena, figu-
ren els comuners Vicent Alòs14 (1811-1877) i José Alòs, pagant un sequiatge 

14 Interpretem que es tracta de Vicent i José Alòs tot i com que no figura el segon cognom existeix la possibilitat què 
fóra el mateix pare qui figura al citat document, donat que també s’anomenava Vicent Alòs. Altre dubte raonable és 
que en 1840 el seu fill Vicent ja vivia a Alaquàs.
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15 En aquesta zona de l’Horta Sud, la noblesa i el clergat més notable de la ciutat, estenia llurs dominis fins als 
límits de la localitat de Paiporta: Marqués de dues Aigües, Marqués de Caudiel, Marqués de l’Almunia, Marqués 
de la Regalia, Marqués de Malferit, Marqués de Tamames, Marqués de l’Escala, Marqués de Gandara, Marqués de 
Mirasol, Marqués de Torrecilla, Marqués del Tremolar, Comte de Parcent, Duquessa de Tamamés, Gerardo Estellés, 
Vicente Lasala, Joaquim Mercader, Clergat del Patriarca, o el mateix Cabildo de València. La irrigació de les seues 
heretats es canalitzava  per mitjà de les diferents desviacions de les séquies secundàries i antics braçals com: el 
braç de Navelluga (actualment de Cunyat), braç de Ferrer, braç d’Argamassa, bracet de la partida dels Caps, braç 
de Bàrtol, braç Fondo, braç Nou, de Sisé, Seté, Vuité, etc.  

cadascú de «12 cahizadas» (72 fanecades), situades en «las alquerias de 
los cinco brazos de Faytanar». Aquestes alqueries estaven emmarcades a 
la part occidental de l’Horta de València, en el tram divisori de la séquia de 
Faitanar, que limitava el terme de València amb el terme de Picanya, des de 
l’alqueria de Cuñat fins al braç de Bàrtol15. 

De nou, cal citar els llibres cobratoris del sequiatge que es conserven a l’arxiu 
de la Comunitat de Benàger i Faitanar, pertanyents a 1855-1864, com a font 
documental, per a constatar la presència dels comuners Ramon Alòs Baixauli 
propietari d’una fanecada i mitja al Camí de València (terme de Xirivella), i Vi-
cent Alòs Baixauli, propietari de tres fanecades i mitja; una fanecada i mitja al 
Camí de València i altres dues fanecades a la partida del Xiprer. 

D’altra banda, el cens de població d’Alaquàs de 1857, és un document molt 
més antic i determinant en el qual figura Vicent Alòs Baixauli formant part 
de la Junta Municipal encarregada d’elaborar el citat cens, a més d’aparèixer 
aveïnat al poble amb tota la seua família i exercint l’ofici de mestre d’aixa tal 
i com s’hi pot observar en el padró general d’habitants d’Alaquàs dintre de la 
secció 1a.

Número de las Personas

203 Vicente Alós Baixauli, de 46 años, casado, constructor de carros
204 Jossefa Prósper Chuliá, de 44 años, casada
205 Concepción Alós Prósper, de 18 años, soltera 
206 Vicente Alós Prósper, de 16 años, soltero
207 Josefa Alós Prósper, de 14 años, soltera
208 Sebastián Alós Prósper, de 12 años, soltero
209 María Alós Prósper, de 10 años, soltera
210 José Alós Prósper, de 8 años, soltero
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Imatge 11. Pàgina del llibre Col·lecta de 1840 on figura «les alqueries dels cinc braços de Faitanar». 
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Imatge 12. Pàgina on apareixen els comuners Vicent i Josep Alòs. 
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211 Luis Alós Prósper, de 5 años, soltero
212 Francisco Alós Prósper, de 2 años, soltero 

El text destriat del padró general d’habitants que acabem de citar, confirma 
la presència del patriarca de la família Alòs, molt integrat en la societat i amb 
una certa influència en la jerarquia municipal d’aleshores, ensems amb els fills 
que té el matrimoni així com l’edat de tots ells. Fet que coincideix amb la do-
cumentació encimbellada a través del «Llibre index de batejos (1700-1930)» 
que es conserva a l’arxiu parroquial de l’església de l’Assumpció d’Alaquàs, 
on consta l’any de naixement de cadascun dels fills de Vicent Alòs Baixauli i 
Josefa Pròsper Chulià nascuts a Alaquàs com s’hi pot observar en el següent 
quadre:

Vicent Alós Prósper   1840
Josefa Alós Prósper   1842
Sebastià Alós Prósper   1844
Maria Alós Prósper   1846
José Alós Prósper   1850
Luís Alós Prósper   1852
Francisco Alós Prósper   1855

LÍNIA GENERACIONAL DE LA FAMÍLIA ALÒS - BAIXAULI

Gràcies a les dades facilitades per Ramon Alòs Barberà, sabem que tots dos 
germans Vicent i Ramon Alòs Baixauli, es van casar amb dos germanes natu-
rals de la localitat de Xirivella, i van instituir dues branques del cognom Alòs-
Pròsper: una que es va establir al poble d’Alaquàs, on va fundar al llarg dels 
anys una nissaga de mestres d’aixa molt reconeguda al poble, i altra que es 
va instal·lar a l’antiga alqueria d’Alòs, 16situada al terme de Xirivella, entre els 
límits de la séquia de Benàger i el Camí de les Alqueries, lloc on desenvolu-
parà tota la vida la tasca de llaurador. 

16 L’alqueria Alòs estava integrada en l’entorn físic i paisatgístic que envoltava l’antic Partidor de les cinc Jorna-
des, lloc d’on es distribuïen les respectives Tandes de l’aigua. El territori irrigat per aquest Partidor, formava part 
d’una extensa superficie que abastava, des del Partidor de la Creu Blanca fins a l’alqueria i terres del Marqués del 
Tremolar, situada a la partida de la Foia, al terme de Vistabella. Tal com indica el capítol XXVII de les Ordenances 
de la séquia  de Benàger i Faitanar, el tandeig de l’aigua es distribuïa de la següent manera «y de toda dicha agua 
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que cae del Molino de Alacuás haga gracia general en el lugar acostumbrado, primeramente partirá, o abrir el Roll 
del Palmar de la cual agua parta de dicho Partido dando un tercio, que es el que ha de tirar el Roll, del Palmar a los 
regantes  del Camino de Ensamarra, y el otro tercio dará a los Regantes de la partición de Napastora, a los Regantes 
del Partidor dicho del Puente del Ciprer, parte de los Regantes de Benàger (Partida del Dijous), a los Terratenientes 
y Regantes del Censal de Torrent; esto és a la Tanda de la Alqueria, así como a los Regantes de la Tanda de les Ca-
diretes». El tandeig de l’aigua tenia una clara divisió: quan l´aigua venia cada dia, la distribució de les tandes entre 
cadascun dels cinc braços que la formaven, es realitzava amb el següent criteri: el tandeig designava una jornada 
d’aigua a cadascuna de les cinc partides en torn correlatiu, començant  sempre per la Pastora. El torn girava, de dalt 
a baix, en aquest ordre: diumenge, Pastora, dilluns Xiprer, dimarts, Cadiretes, dimecres Martina, dijous Dijous, di-
vendres Pastora, i dissabte Xiprer. Com que a la partida de la Pastora li tocava regar en diumenge  dues voltes cada 
tres setmanes, per tal que aquest sistema de distribució de l’aigua no perjudicara sempre al mateix braç, el tandeig 
preveia un element equitatiu: el torn de les tandes es canviava tots els anys en la primera pluja caiguda «després 
de Sant Miquel, i no en altra data». La raó d´aquesta secular tradició, n’és una raó ben aviat senzilla: en una època 
de pluja ningú té la necessitat de regar i per tant es podia triar el dia de tanda sense possibilitat de perjudicar cap 
dels regants. Tot i això, la tanda de regatge començava sempre per la Pastora. L’aigua sempre es prenia a l’eixida 
del sol de cada dia i es tenia present que havia d’ésser quan aguaitava el sol per l’horitzó, sinó «quan  es veia tota 
la coca» com diuen els llauradors. Vegeu el treball de Ramón Tarín López Drets i regadius de l’horta de Picanya p. 
109, Picanya 2000. 
17 Segons ens consta la colla d’agramadors que desenvolupava aquesta antiga tasca estava formada per Francisco 
Gil Mateu Quico el Capdell, Isidro Martínez el tio Salao, Vicent Alfonso Vicent la Burra, Miguel Ferrer Gil, Micalet el 
Pastoret i Francisco Ferrer Gil, Quico el Pastoret.

L’alqueria d’Alòs estava constituïda per un únic edifici de magnífica factura de 
dos altures i estructurat sobre tres cases orientades cap a la ciutat de Valèn-
cia, de patí sencer, corredor central, i l’andana a la part superior de l’habitatge. 

L’alqueria també disposava d’un pouet ubicat davant de la casa del tio Ra-
mon Alòs, i una era on es trillava el blat i s’agramava el cànem.17 A principis 
del segle XX, l’alqueria Alòs estava habitada per tres famílies: la família 
de José Alòs Sena, el tio Pepe el Nano, que vivia a la casa que es troba 
apegada a la coberta d’un xicotet habitacle on es guardaven les eines agrí-
coles, la família de Ramon Alòs Palop, que era la casa del mig, i la família 
de Francisco Roca Ruiz, el tio Paco l’Alqueriero, que era la casa que estava 
situada davant de la cebera. 

Així doncs, al poble d’Alaquàs, hi havia dues branques d’Alòs, i les dues pro-
cedien del matrimoni format per Vicent Alòs, natural de Sant Martí de Valèn-
cia, i Teresa Baixauli, natural de Benetússer. Van tindre almenys quatre fills: 
Vicent, Ramón, José i Carmelo Alòs Baixauli. Pel que fa a la tercera branca 
que pertany a José Alòs, hem de matissar que no hem trobat cap pista que 
puga capgirar i atansar l’avinentesa d’enllestir els trets més rellevants de la 
seua trajectòria personal i familiar. En canvi, hem localitzat, de forma docu-
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Imatge 13. Aspecte que oferia l’alqueria d’Alòs en 1995. Fotografia R. Tarín.

Imatge 14. Panoràmica general de l’alqueria d’Alòs. Fotografia R. Tarín.
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18 No hem aconseguit localitzar documentació sobre la trajectòria personal de Vicent Alòs Pròsper, ni de les seues 
germanes, Concepció i Josefa Alòs Pròsper. 
19 Al cens de 1860,Vicent Alòs Baixauli, el major dels germans barons, apareix compartint l’ofici de mestre d’aixa 
amb el seu pare i el seu germà Sebastià, encara que no tenim cap pista de la seua trajectòria posterior. Segons 
Paco Alòs Valls, el seu avi Francisco Alòs Pròsper, també treballà de carrero en Alberic durant els anys que va viure 
en la citada localitat.
20 En l‘entrevista que li vam fer en 1993, el tio Sebastià afirmava que el seu avi patern visqué al Carrer Major 
d’Alaquàs, al costat d’en Francisco Forment Serrano el Mestrico.
21 Segons el tio Sebastià Alòs, els carlistes tenien la seu en un casinet que hi havia al Carrer Major, conegut poste-
riorment com el Casino  dels Galgos.

mental, a través d’una partida de naixement que es conserva a l’arxiu del 
Registre Civil de Paiporta, un quart germà de nom Carmelo Alòs Baixauli, 
domiciliat al carrer del Forn de Paiporta de qui parlarem més avant, ja que 
va instituir una quarta branca del llinatge Alòs estesa entre les localitats de 
Paiporta, Picanya i Alaquàs.

MEMBRES DE LA FAMÍLIA DE VICENT ALÒS BAIXAULI

En primer lloc abordarem amb detall un breu relat d’aproximació entorn a la fi-
gura del mestre d’aixa Vicent Alòs Baixauli, patriarca artesà, i primer membre 
de la família Alòs, que va instaurar l’ofici de carrero al poble, a més d’atansar i 
engrunar el respectiu seguici generacional de cadascun dels descendents del 
llinatge Alòs al municipi d’Alaquàs18. 

Vicent Alòs Baixauli de Sant Martí de València, es va casar (possiblement l’any 
1838), amb Josefa Pròsper Chulià de Xirivella. Fruit del seu matrimoni van nàixer 
8 fills tal i com ja citàrem adés. Sabem que tots els fills barons, Vicent, Sebastià, 
José, Lluís i Francisco Alòs Pròsper, van treballar de carreros a Alaquàs19.

Sebastià Alòs Pròsper. Treballà sempre de carrero a l’obrador del seu pare20, 
llevat del període de la guerra entre isabelins i carlistes, on va militar en el bàn-
dol carlista ostentant el càrrec de tinent21. Casat en 1873 amb Teresa Martí-
nez Forment, natural d’Aldaia, amb la qual tindrà sis fills barons i tres filles: Te-
resa (1874), Sebastià (1876), Sebastià (1877), Francisco (1879), Maria (1880), 
Sebastià (1881), Sebastià (1882), Teresa (1883) i Vicent Alòs Martinez que va 
nàixer en 1885. De tots els fills només va sobreviure Sebastià Alòs Martinez, 
qui va continuar la tasca de mestre d’aixa que exercí el seu pare, en la mateixa 
Placeta dels Ollers. També va ser alcalde d’Alaquàs en 1926. La casa pairal 
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on va tindre ubicat el taller de carros, Sebastià Alòs Martinez, disposava d’un 
corraló i un portalà que donava a un solar (actualment retolat carrer de Santa 
Cecília), que confrontava amb la drecera del carrer de l’Arbre. 

22 Segons consta al cens de 1857, és fill de José Mestre Soriano, de 42 anys, oller jornaler, casat amb Maria Casabán 
Martí, de 42 anys, 3 fills: José Mestre Casabán, 18 anys, fadrí, jornaler oller, Maria Mestre Casabán, de 13 anys, 
fadrina, Leandro Mestre Casabán, de 10 anys, jornaler i Francisco Mestre Casabán, de 4 anys. Temps a venir, aquest 
darrer fill (era parent matern dels germans Aliaga d’ací del poble), serà militant  del partit carlista d’Alaquàs. Al 
llarg de la seua trajectòria, Leandro Mestre Casabán, arribarà a crear  una nissaga de boters, tant a Ontinyent com 
a Alaquàs. Durant els primers anys treballa de boter al port de València i viu a la plaça dels Ollers a la mateixa casa 
on anys més tard tingué el taller de carros el mestre d’aixa Sebastià Alòs Martínez. Eixa casa tenia un corralot amb 
un portalà que donava al carrer de Santa Cecília. Vegeu el treball de Ramón Tarín i López “Els Aliaga: una família  
de boters i aladrers establerta a Alaquàs a principis de segle. Quaderns d’Investigació d’Alaquàs, 1999. p. 139-141.
23 En 1860 el llinatge Mestre es troba constituït pels següents membres: Maria Soriano Català, de 68 anys, vídua (al 
cens de 1857 apareix com «propietària del rajolar d’Alaquàs»), amb 7 fills: José Mestre Soriano, de 45 anys, casat, 
Maria Mestre Soriano, de 43 anys (no consta el nom del marit), amb 2 fills: José Martí Mestre, de 13 anys, jornaler 
oller, Teresa Martí Mestre, menor (de menys d’un any), Francisca Mestre Soriano de 36 anys, casada amb Gaspar 
Sanz Sena, de 38 anys, jornaler, 2 fills: Gaspar Sanz Mestre, d’11 anys i Francisco Sanz Mestre, de 4 anys, Teresa 
Mestre Soriano, de 31 anys, fadrina, Dolores Mestre Soriano, de 30 anys casada amb José García Cervera, de 30 
anys, llaurador, 2 fills: Dolores Garcia Mestre, de 3 anys, Estanislà Garcia Mestre, d’1 any, Ramon Mestre Soriano, 
de 29 anys, oller jornaler (al cens de 1857 figura com «fabricante de ladrillos»), casat amb Francisca Forment Coll, 
de 25 anys (sense descendència) i Gayetana Mestre Soriano de 27 anys, casada amb Francisco Peiró Tàrrega, de 23 
anys, jornaler oller, i amb un  fill: Francisco Peiró Mestre, menor, (de menys d’un any).

Imatge 15. El mestre d’aixa Sebastià Alòs Martínez. Fotografia Família Alòs.

Aquest corraló és on es feu la casa Pep Ferrer el Pastoret. Com a tret cu-
riós afegirem que en aquesta mateixa casa va viure en 1870, el mestre boter 
Leandro Mestre Guzmán22, membre molt actiu del partit carlista23.
Sebastià Alòs Martinez (1882-1933), va succeir al seu pare en la construcció 
de carros. Casat amb Cecília Haro Tarín (1883-1956). Va tindre cinc fills i una 
filla de nom: Cecília (1904-1933), Sebastià, Vicent, Francisco, José i Manolo 
Alòs Haro. En principi, tots cinc germans van arribar a treballar junts en la 
construcció dels carros, en l’antic obrador de la casa materna, fins a la mort 
del seu pare ocorreguda el dia 22 de gener de 1933 a l’edat de 51 anys.
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Imatge 16. El mestre d’aixa Sebastià Alòs Martínez i la seua dona Cecília Haro Tarín. Retrat de principis 
de segle XX, fet als estudis de Fotografia Moderna de José Pérez. Plaça del mercat núm. 49 de València. 
Fotografia Família Alòs.
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Sebastià Alòs Haro (1907-1993). Fou l’últim mestre d’aixa del poble. Arran 
la mort del seu pare en 1933, se separà dels seus germans i es traslladà 
al nou obrador del carrer de Santa Cecília on treballa en solitari. Casat amb 
Pasqualeta Pons Gil, tingueren 4 fills de nom: Cecília, Conxin, Pasqualeta i 
Sebastià Alòs Pons. 

24 En l’acta del dia 6 de febrer de 1940 consta com  segon tinent alcalde d’Alaquàs.
25 És nomenat alcalde d’Alaquàs el 18 de juliol de 1943.

Imatge 17. Vicent Alòs Haro. Fotografia Família Alòs.

Vicent Alòs Haro (1911-1951)24. És el tercer dels sis germans i va treballar en 
l’obrador familiar durant un llarg període. Va finir de fadrí el dia 24 de febrer de 
1951 a l’edat de 40 anys.

José M.ª Alòs Haro, el tio Pepe Alòs. Nascut el 25 de febrer de 1912, des-
envolupa la tasca de mestre d’aixa, des de 1921 al 1951. Durant aquest pe-
ríode alterna l’ofici amb el càrrec d’alcalde d’Alaquàs al bienni 1943-194425. 
Cap a 1951 deixa l’antic ofici dels seus avantpassats i es trasllada a viure 
a la localitat de Godelleta. Casat amb Teresa Latorre Latorre, natural de 
Godelleta, tingueren 4 fills: Pepe, Sebastià, Vicent i Paco Alòs Latorre. «De 
m’agüelo Sebastià, recorde que essent jo un xiquet, contava que la terra del 
clot de Butgeret la van traure per a fer el Castell». (José Alòs Haro) 
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Francisco Alòs Haro. Nascut a Alaquàs l’any 1914, va treballar de mestre 
d’aixa durant uns anys, al costat dels seus germans, en el taller carros que 
tenia la família a la Placeta dels Ollers. Casat amb Francisca Forment Pròsper, 
el matrimoni va tindre 4 fills: Paco, Pepe, Blai i Amparo Alòs Forment. Va ser 
nomenat alcalde d’Alaquàs el 12 de maig de 1945.

Manuel Alòs Haro. Nascut a Alaquàs el dia 10 de març de 1918 és el més 
menut dels germans. Va dedicar-se a les tasques del camp, «Nosatros teniem 
un camp al Terç que el comprà mon pare al Marqués de la Casta». Casat amb 
Maria Moret Montalt, tingueren 6 fills: Manolo, Francisco, Mª Teresa, Cecília, 
Vicent i Matilde Alòs Moret.

José Alòs Pròsper. Mestre d’aixa. Segons el tio Pepe Alòs, cap a 1885 
s’estableix a la localitat d’Alberic, lloc on va obrir un taller de carros. «Ho recor-
de perquè, essent jo un xiquet, vingué a casa ja fet un agüelet26». Va contraure 
matrimoni en 1878 amb Maria Gil Lerma27 filla major del matrimoni format 
per Francisco Gil Soriano Quicarra nascut en 182328 i Maria Lerma Forment, 
nascuda en 1827. No sabem els fills que van tindre29. 

Lluís Alòs Pròsper, el Carrero. Va seguir l’ofici del seu pare a la mateixa casa 
materna del carrer Major. En 1873, contrau esposalles amb Assumpció Palop. 
Va tindre almenys un fill de nom Lluís Alòs Palop, nascut en 1874. Sabem que 
aquest mestre d’aixa era casat amb Virtudes Ferrando Tarín, natural de Xiva. 
Un fill d’aquest matrimoni era Luís Alòs Ferrando el tio Lluisset (1902-1987), 
qui també va conrear la tasca dels seus avantpassats fins que deixà l’ofici de 
carrero, per obrir al mateix taller, el popular Bar Alòs.
26 José Alòs Haro, dintre de l’entrevista feta el 14 de novembre de 1993. 
27 Maria Gil Lerma  naix en l’any 1853, essent néta per línia paterna de Franncisco Gil Quicarra, i Francisca Soriano, 
i per línia materna de Vicent Lerma Puig i Maria Forment Català.
28 Pertanyia a una antiga nissaga de perolers. En 1860 aquesta família estava constituïda per Francisca Soriano 
Peiró, vídua de 63 anys, Francisco Gil Soriano, de 36 anys, oller, casat amb Maria Lerma Forment, de 34 anys, i amb 
3 fills: Maria Gil Lerma, de 7 anys, Francisca Gil Lerma de 4 anys, Francisco Gil Lerma, de 2 anys (posteriorment 
naixeran Tomàs en 1864, i  Emilio Gil Lerma), Paulino Gil Soriano, de 21 anys, oller, fadrí, Antonia Gil Soriano, de  
36 anys, casada amb Mariano Peiró Català, de 36 anys, oller, i amb  4 fills: Francisco Peiró Gil, de 12 anys, Antonia 
Peiró Gil, de 6 anys,  Mariano Peiró Gil, de  4 anys i Francisca Peiró Gil d’1 any,  Francisca Gil Soriano, de 31 anys, 
casada amb Francisco Català Soriano, de 42 anys, i amb 1 filla: Teresa Català Soriano de 3 anys: Mateo Gil Soriano, 
de 30 anys, oller, casat amb Maria Barberà Coll, de 28 anys, i amb 2 fills: Assumpció Gil Barberà, de 2 anys i Miguel 
Gil Barberà d’1 any.
29 Al llibre «Index de batejos de 1700-1934», consta el naixement de Maria Gil Alòs datat en 1881, Eliseu Gil Alòs en 
1881 i María Gil Alòs 1885. Creiem que són fills del mestre d’aixa José Alòs Pròsper.
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Francisco Alòs Pròsper. Mestre d’aixa segons el relat de la família, va emigrar 
a Orense, i després d’uns anys d’estada en terres gallegues, es traslladà a 
Alberic. En aquest municipi de la Ribera Alta, contrau matrimoni amb Lorenza 
Tormo Llopis, natural d’Alberic. El matrimoni va tindre cinc fills, dos xics i tres 
xiques: Vicent Alòs Tormo, Jose Mª Alòs Tormo, Lorenza Alòs Tormo, nascu-
da el 21 de setembre de 1901, Rosario Alòs Tormo (1906) i María Alòs Tormo 
(1906). Sembla que a finals de mil huit-cents o principis de segle XX, la família 
tornà de nou a Alaquàs. Malgrat de no poder documentar l’arribada exacta al 
poble del mestre d’aixa Francisco Alòs Pròsper, sabem que al llibre de batejos 
de 1906 ja figura el naixement de Rosario i María Alòs Tormo, les filles més 
xicotetes del matrimoni.

Vicent Alòs Tormo (1886-1959)30, el fill major de Francisco Alòs Pròsper i 
Lorenza Tormo, treballà al poble de carrero. Casat amb Pilar Garcia Garcia, una 
mestra que feia escola per a xiquets al carrer Major, enllà pels anys quaranta. 

Imatge 18. El mestre d’aixa Lluís Alòs Palop. Imatge 19. El mestre d’aixa Lluis Alòs Ferrando, el tio 
Lluisset del bar d’Alòs.

30 En l’acta de Constitució  Provisional  de la Comissió Gestora del 27 d’abril de 1939, figura com regidor de 
l’Ajuntament d’Alaquàs al costat del seu parent Vicent Alòs Haro. «Alaquàs, Alcaldes i Regidors (1812-2012)»- de 
Joaquín Llorens Vila i Pilar Llorens Latorre, Quaderns d’Investigació d’Alaquàs, 2014.
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31 A la partida de naixement consta que és fill de Vicent Alòs Tormo, natural d’Algemesí i d’Innocència Garcia Garcia, 
natural d’Andehuela (Terol),  batejat en l’església de la Santa Creu de València, essent nét per part paterna de 
Francisco Alòs Pròsper i  Lorenza Tormo Llopis i per part materna de Valentin Garcia Belós i Dolores Garcia Cervera. 
32 Segons el «Llibre de batejos de 1900-1934», és fill de José Mª Alòs Tormo, natural d’Alberic, i de Rosa Valls Bayà, 
essent net per línia materna de José Valls Micó, i d’Ana Maria Bayà Caselló, naturals de l’Olleria.
33 Maria Alòs Pròsper, era la tercera filla de Vicent Alòs Baixauli i Josefa Pròsper Chulia.

El matrimoni va tindre almenys un fill de nom Vicente Miguel Alòs Garcia, nas-
cut el dia 14 d’agost de 192031. Aquest mestre d’aixa, tenia el taller de carros 
al número 10 de la carretera de Torrent, davant de l’obrador del tio Lluisset. 

José Mª Alòs Tormo, el tio José Mª l’Agutzil, contrau noces amb Rosa Valls 
Bayà, natural de l’Olleria. Del seu matrimoni naixeran 3 fills de nom: José Mª. 
Alòs Valls nascut el 10 de desembre de 192232, Paco Alòs Valls i Rosa Alòs 
Valls, nascuda en 1929. Arran d’establir-se al poble, treballarà els primers 
anys de carrero amb el seu germà Vicent, fins que només acabar-se la gue-
rra, entra a treballar d’agutzil a l’Ajuntament d’Alaquàs, càrrec que exercirà al 
llarg del període de 1940 a 1965. Va finir el 27 de febrer de 1973.

Maria Alòs Pròsper33 es va casar en 1874 amb José Mª Guillem Fluixà (1842), 
el tio Pepe el Paternero «de la casa Redona». Van tindre una descendència 

Imatge 20. José M.ª Alòs Tormo, el tio José Mª l’Agutzil. Fotografia Família Alòs.



193

de 7 fills: Maria Guillem Alòs (1875)34, Isabel Guillem Alòs (1876), José Mª 
Guillem Alòs, el tio Casola (1877)35, Virtudes Guillem Alòs (1879), Francisco 
Guillem Alòs36, el tio Paternero (1880), Luís Guillem Alòs (1884) i Miguel 
Guillem Alòs, nascut en 1889.

SEBASTIÀ ALÒS HARO, EL DARRER MESTRE D’AIXA D’ALAQUÀS

En memòria de l’últim mestre d’aixa del llinatge Alòs, transcrivim l’article de 
Ramón Tarín i López «La mort del darrer mestre d’aixa d’Alaquàs», publicat en 
la fulla de l’Olivar del dia 19 de setembre de 1993:

«El passat 29 de juny va morir el darrer mestre d’aixa del poble: Sebastià Alòs 
Haro. El tio Sebastià fou l’únic mestre d’aixa que es va mantenir al peu del 
seu ofici fins a la seua jubilació, treballant amb els carros a pesar dels esdeve-
niments socials i tecnològics, que marcaren la decadència d’aquesta activitat 
enllà pels anys seixanta.

En una època caracteritzada per la revolució tecnològica en el món laboral 
amb constants canvis d’estructura i reconversió de les xicotetes i grans in-

34 Maria Guillem Alòs es casà amb Batiste Portalés Gil, en 1901 i van tindre 7 fills: Maria Portalés Guillem (1903), 
Francisca Francisqueta Portalés Guillem, (1906), Batiste Portalés Guillem (1907), Virtudes Portalés Guillem (1911), 
Teresa Portalés Guillem, (1013), Jose M.ª Portalés Guillem (1915) i Mª Dolores Portalés Guillem (1917).
35 Es va casar amb Maria Alfonso Bartual en l’any 1904.
36 Va contraure matrimoni amb Assumpció Medina Bessó en 1909.

Imatge 21. El mestre d’aixa Sebastia Alòs Haro. Fotografia Família Alòs.
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dústries tradicionals per adaptar-se al nou ordre de producció que estimulava 
el mercat de treball, brindant sucoses cotes de beneficis, el tio Sebastià, fou 
l’home que va saber sobreviure a eixa amarga polseguera que ha anat aca-
bant amb tots els antics oficis que un dia no massa llunyà, foren l’eix d’una 
economia fonamental per al desenvolupament del nostre poble.

Amb la seua mort, es tancà un capítol important d’una llarga tradició fami-
liar que sempre ens ha endinsat, en l’entranyable món de la farga, el foc i 
l’enclusa, el mall i la maça. Tot un testimoni d’esforç i amarga suor que tant 
ens havia captivat de menuts i que a hores d’ara ja forma part d’un patrimoni 
del nostre passat.

Al tio Sebastià el coneixia molt bé perquè nosaltres tancàvem el carro quasi 
davant del seu taller quan Vicent Bonillo i jo anàvem a repartir l’herba pel po-
ble. L’última volta que el vaig veure, fou amb motiu d’una entrevista que li vaig 
fer (pocs mesos abans de morir), relacionada amb el seu antic ofici. Volia que 
em contara coses de la seua feina; com es feia un carro? Quins elements inte-
graven cada procés? Quina classe de ferramentes utilitzaven per al treball...?

Fou un dissabte d’aquest darrer hivern; un dia plujós i trist com la boiro-
sa nostàlgia. El tio Sebastià m’aguardava impacient i il·lusionat escalfant-
se al caliu d’una estufa. El tio Sebastià havia complit vuitanta-sis anys i 
era un home molt vellet amb problemes d’audició. Tants anys de soroll a 
l’enclusa, l’havien llastimat els oïts. Mentre espolsava les teranyines dels 
records, el tio Sebastià reia feliç com un xiquet. A vegades li embargava 
l’emoció. «Tenia jo nou anys quan vaig ficar-me a treballar al taller de ca-
rros de mon pare. Mon pare estava invàlid i havia d’ajudar-se d’una cadira 
per a caminar... Però era molt valent... Al taller n’hi havia treballant no 
manco de quinze homes. Mon pare vivia a la placeta dels Ollers i el taller 
donava al carrer de l’arbre».

«Mon pare em deia que jo anava a ser el millor mestre d’aixa del poble i als 
catorze anys em tirà a l’enclusa. Aleshores no hi havia les màquines d’ara i la 
fusta es treballava amb l’aixa… Amb l’aixa es feien les espigues dels raigs de 
la roda. Es pot dir que amb l’aixa es feia tot...». El tio Sebastià m’ensenyà amb 
orgull la vella aixa. Una ferramenta rudimentària arraconada al corral semblava 
descobrir-nos el secret d’una altra època.



195

37 Creiem que va finir relativament jove.
38 Ramon  Alòs Palop, fou Alet Cavaller per Alaquàs durant el bienni 1937-1938.
39 Era filla de Vicent Alfonso Garcia i de Antonia Peiró Gil.
40 Al «Llibre index de batejos» figura el naixement de Josefa Alòs Alfonso, nascuda el  dia 8 de febrer de 1917.

Tres hores de xarrada amb el tio Sebastià, ens omplí de goig ambdós. Tres ho-
res de reviscolar els mil detalls de l’ofici, passaren sense adonar-se. Quan va 
concloure em regalà un dibuix que ell mateix havia fet amb tots els elements i 
quantitats de peces de cadascuna de les parts del carro; un dibuix gràfic que 
jo guarde com un document històric d’un valor inapreciable.

El tio Sebastià se n’ha anat embolcallat del l’isolat silenci de les coses senzi-
lles. Se n’ha anat sense la sorollosa polseguera dels actes rendits als grans 
personatges. Però tot açò no importa massa, el tio Sebastià pertanyia al cos 
social d’eixa majoria de persones anònimes que s’inclouen dins de la lletra 
menuda amb què s’escriu la història dels pobles. Descanse en pau».

ELS MEMBRES DE LA FAMÍLIA DE RAMON ALÒS BAIXAULI

Segons les dades facilitades per Ramón Alòs Barberà, producte de les àrdues 
i constants consultes que va fer pels llibres de batejos que es conserven a 
l’arxiu de la parròquia de la Salut de Xirivella, relatives al seu avi Ramon Alòs 
Pròsper, són les següents. Ramon Alòs Baixauli, natural de Sant Martí de 
València, llaurador, i Maria Pròsper Chulià, de Xirivella, van tindre quatre fills: 
Maria, nascuda en 187237, Ramon, Juan i Teresa Alòs Pròsper . 

Ramon Alòs Pròsper es casà en 1876 amb Josefa Palop Forriol. Van tindre 6 
fills de nom, Josefa, Ramon, Maria, José, Francisco i Teresa Alòs Palop. 
Josefa Alòs Palop (1879-1956), la filla major, era casada amb José Moret Ortí. 
Van tindre 3 fills: José Moret Alòs, Maria Moret Alòs i Vicent Moret Alòs. 
«José es quedà fadrí, Maria es casà amb José Estreder Medina, i Vicent es va 
casar de molt major amb Lola Ortíz Alabau». (Ramón Alòs Barberà).

Ramon Alòs Palop38, naix a l’alqueria d’Alòs el 17 de juliol de 1880 i va morir 
el el 29 de setembre de 1947. Al llarg de sa vida, va dedicar-se a l’agricultura 
i a la venda ambulant de vi i oli pels carrers de València. Casat en 1909 amb 
Assumpció Alfonso Peiró la Moruixa39, i domiciliats al carrer dels Benlliure nú-
mero 58. Del seu matrimoni van nàixer 4 fills de nom40: Ramon, Assumpció, 
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Vicent, i Francisco Alòs Alfonso, Blanco. «La meu família baixava cada set-
mana (el dilluns) a València a la venda ambulant de vi i oli i per molt de temps 
també els diumenges anàvem a vendre a Xirivella. Tots els membres de la 
família des de ben menuts han ajudat mon pare en la venda, tenint compte 
del carro, pujant comandes a les cases, etc.41».

Ramon Alòs Alfonso (1910-2001). En la seua joventut fou músic de la banda 
de la Música Blava. Va treballar al llarg de 40 anys a la botiga del carrer Guillem 
Sorolla de València. Casat amb Elvira Barberà Gil de ca Morimos (1911-1991), 
el matrimoni tingué només un fill: Ramon Alòs Barberà, nascut el dia 6 de 
maig de 1943.

Assumpció Alòs Alfonso (1915-1958), festejà amb Vicent Alòs Haro, però no 
arribà a casar-se. Va finir als 43 anys.
Vicent Alòs Alfonso (1917-2003), va tindre també una botiga de queviures 
que li va comprar el seu pare. Va contraure matrimoni amb Carmen Alfonso, 
tingueren 2 fills: Mari Carmen i Vicent Alòs Alfonso. 

Francisco Alòs Alfonso, Blanco (1921-1991). Es dedicà a l’agricultura; va con-
traure matrimoni amb Amparo Folgado Roselló d’Aldaia, van tindre 2 fills: 
Francisco i Amparo Alòs Folgado. 

41 Vegeu Quaderns d’Investigació d’Alaquàs de l’any 2000, p. 169.

Imatge 23. Ramon Alòs Alfonso. Fotografia 
Ramon Alòs.

Imatge 22. Ramon Alòs Palop.
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Maria Alòs Palop era casada amb Pasqual Gil Soriano, Pasqual el Fariner. 
D’aquest matrimoni van nàixer: Pasqual (1906), Ramón nascut el 4 de febrer 
de 190942, María de la Natividad, nascuda en 1911, i María Magdalena, nascu-
da el 26 d’agost de 1917. Les dues últimes eren fadrines. Pasqual Gil Alòs, es 
casà l’any 1932 amb Cecília Alòs Haro i tingueren una filla. Tant la mare com 
la filla van morir ben aviat (Cecília va finir el 7 de maig de 1933 als 28 anys), 
i Pasqual es tornà a casar amb una filla del tio Batiste, Culpelut43 que li deien 
Isabel Portalés Guillem nascuda en 1905, i tingueren un fill de nom Pasqual 
Gil Portalés, que es casà amb Rosario Medina. D’aquesta unió van nàixer 
dues filles Rosario i Maruja Gil Medina. (Ramón Alòs Barberà).

José Alòs Palop, contrau matrimoni en 1912 amb Maria Alfonso Peiró la mo-
ruixa44 ; tingueren 2 fills: Vicent el Moruix, nascut en 1913 i José Mª Alòs 
Alfonso nascut el 22 de desembre de 1918. Aquest fill va morir en el front 
durant la guerra. Vicent Alòs Alfonso el Moruix, es casà amb Rosalia Fernán-
dez Hernández, natural de Villacid del Campo (Valladolid), tingueren 2 fills: 
Celsa, nascuda el 30 de març de 1943, i José Alòs Fernández, nascut el 23 
de febrer de 1956.

42 Al «Llibre de batejos de 1909», consta que és fill de Pasqual Gil Soriano i María Alòs Palop, essent nét per línia 
paterna de Pasqual Gil Peiró i Magdalena Soriano Sena. I per línia materna, de Ramon Alòs Pròsper  i Josefa Palop 
Forriols. 
43 Joan Baptiste Portalés Gil, Culpelut (1874) es va casar  amb Maria Guillem Alòs (1875) «de la casa Redona» l’any 
1901, i van tindre 7 fills: Maria Pilar (1903). Isabel, 1905, Francisca, Francisqueta (1906), Baptiste (1907), Virtudes 
(1911), José Mª (1915), Mª Dolores,1917) i Teresa Portalés Guillem.

Imatge 24. Cecília Alòs Haro 1905-1932. Fotografia Família Alòs.



198

Imatge 25. Detall de l’esquela de Cecília Alòs Haro. Document cedit per 
la Família Alòs.
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Teresa Alòs Palop, es ficà monja i va ser una de les fundadores de les mon-
ges Doctrineres.
Francisco Alòs Palop. Passà la seua infantesa i joventut a l’alqueria d’Alòs. 
En 1918 contrau matrimoni amb Salvadora Montalt Alfonso. Van tindre una 
descendència de tres fills: Maria Alòs Montalt, que es casà amb Ramón Palop 
de ca Libro i tingueren un fill de nom Ramon Palop Alòs. Salvadora Alòs Mon-
talt, es quedà fadrina. Francisco Alòs Montalt es casà amb Encarna Boronat 
d’Aldaia i tingueren dos filles: Encarna i Matilde Alòs Boronat.

Juan Alòs Pròsper es casà amb Joaquina Sena Gil en 1877. Tingueren 4 fills: Juan 
Alòs Sena, que se n’anà a viure al costat de la ferreria que tenia el tio Camilo a 
l’antiga Carretera de Torrent; Marina Alòs Sena, casada amb Marcos Sena Mas, i 
amb una filla, Marina Sena Alòs, nascuda 30 de setembre de 191345, Matilde Sena 
Alòs, que es ficà de monja al convent de les monges Doctrineres i José Alòs Sena.

Juan Alòs Sena. Es va casar dues vegades, amb la primera dona, Josefa Segu-
ra Marí (una filla del tio Mariano el Tartanero46, es va casar en 1913 i tingúe 4 
fills: Josefina, Fina, (1914); Juan, nascut el 21 de desembre de 1917, Francisco, 
Paco Xata, nascut el 30 de desembre de 192547, i Alfredo Alòs Segura; i amb la 
segona dona, Dolores Garcia Casted, va tindre 2 fills: Vicent i Lolita Alòs García. 

44 Al llibre «Padró de la séquia de Benàger i Faitanar» de l’any 1935 figura José Alòs Palop com arrendatari  de 5 
fanecades de terra de regadiu: 2 en la partida del dijous i 3 a la partida del Terç. Entre els 20 arrendataris alaquasers 
que treballen les 55 fanecades que posseeix en José Martí Martí (ciutadà de València), en les diferents partides 
del terme d’Alaquàs, també apareix Francisco Alòs Palop amb una fanecada localitzada en la partida del Dijous.
45 És néta per línia paterna de Francisco Sena Forriol i Maria Mas Garcia. Essent néta per línia materna de Juan 
Alòs Pròsper i Joaquina Sena Gil.
46 Mariano Segura Soriano el tio Mariano el Tartanero naix en 1861. Fill legítim de  Mariano Segura March, d’ofici 
arrier, i de Maria Soriano Sena, contrau matrimoni en 1886 amb  Teresa Marí Català amb la que tindrà 5 filles: 
Teresa, Josefa, Virtudes, Maria i Concepció Segura Marí. 
47 Francisco Alòs Segura contrau matrimoni amb  Francisca Paquita Roig Cervera el dia 14 de setembre de 1957.

Imatge 26. Francisco Alòs Segura, Paco, el Xata, durant la seua época de 
jugador de futbol del Alaquàs C.F. Retrat dels anys cinquanta.
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48 Segons recull al «llibre de batejos», José Sena Aguilar va nàixer el dia 26 de desembre de 1917. Que és fill legítim 
de Pasqual Sena Sena, Pasqual el Quinqui, i de Maria Aguilar Alòs, Maria la Grilla, i nét per part paterna de Pasqual 
Sena Casted i Francisca Sena Guasp, i per línia materna de Francisco Aguilar Cubells i Teresa Alòs Pròsper. Creiem 
interessant incloure la presència documentada de la família de l’avi Pasqual Sena Casted al cens de 1857 que 
consta dels següents membres: Pasqual Sena Serrano, de 46 anys, llaurador, Maria Casted Bellogue, de 37 anys, 
Pasqual Sena Casted, de 12 anys, Salvadora Sena Casted, de 8 anys i Francisca Sena Casted, de 6 anys.

José Alòs Sena (1893-1958), era el més menut de tots els germans i va viure 
sempre en l’alqueria d’Alòs. El tio Pepe el Nano era casat amb Adriana Moret 
Tarazona (1894-1961). Tingueren 5 fills: José nascut en 1922, (va finir l’11 de 
desembre de 1940 a l’edat de 18 anys), Miguel (1929-1995), Adriana, Teresa i 
Juan Alòs Moret. El tio Pepe el Nano mor el dia 27 de febrer de 1958. 

Teresa Alòs Pròsper, era casada amb Francisco Aguilar Cubells (1860). Van tin-
dre 3 filles de nom: Sor Visitación Aguilar Alòs (1886-1957), Maria Aguilar Alòs48 
(1891) i Matilde Aguilar Alòs (1892). Avis paterns: Francisco Aguilar Serrador i 
Teresa Cubells Bessó de l’alqueria del Pollastre (Xirivella), casats en 1858.

Imatge 27. José Alòs Sena, el tio 
Nano. 

Imatge 28. Maria Aguilar Alòs, la Grilla. Mare 
de José, el Quinqui, en una imatge de 1912.
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MEMBRES DE LA FAMÍLIA DE CARMELO ALÒS BAIXAULI

Carmelo Alòs Baixauli, és el quart fill localitzat fins ara del matrimoni que 
acabem de citar, i representa la tercera branca del llinatge Alòs que es troba 
instituïda entre les localitats de Paiporta, Picanya i Alaquàs. El primer docu-
ment que hem trobat relacionat amb el quart membre de la família Alòs, ha 
sigut a través de l’acta de naixement de Joaquin Alòs Roselló, datada el 19 
de març de 1892. Gràcies a l’esmentada acta de naixement, sabem que és fill 
de Joaquim Alòs Tarazona, de 30 anys, llaurador, i Trinitat Roselló Montesa, 
naturals de Sant Martí de València i domiciliats al carrer del Forn de Paipor-
ta49. Així mateix sabem que és nét per línia paterna de Carmelo Alòs Baixauli 
i de Josefa Tarazona Coma, naturals de Sant Martí de València50, i domiciliats 
també a la localitat de Paiporta. 

Imatge 29. Aspecte actual de l’alqueria de Bàrtol. Fotografia R. Tarin.

49 Creiem que Carmel Alòs Baixauli i la seua família hagué d’abandonar l’alqueria de Bàrtol envers 1868, donat que 
el seu fill, Vicent Alòs Tarazona, va nàixer a Paiporta en 1870 
50 Els habitants de l’alqueria de Bàrtol, depenien de l’església Sant Martí de València per a casar-se o batejar-se. 
Amb motiu de constatar diferents dades sobre alguns membres de la família Alòs, hem visitat  la citada parròquia 
amb un resultat poc afortunat, ja que segons el capellà de l’Església, no existeix cap document anterior als anys 
quaranta, perquè van desaparéixer durant la Guerra Civil. Així mateix, hem intentat dirigir nostra recerca per l’arxiu 
Municipal de l’Ajuntament de València, ubicat al palau del Marqués de Cervelló, amb un resultat també infructuós.
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Carmelo Alòs Baixauli i Josefa Tarazona Coma, van tindre una descendència 
de 7 fills51: tres xics: Carmelo, Joaquim i Vicent Alòs Tarazona, i 4 xiques: 
Josefa, Amparo, Ramona i Rosa Alòs Tarazona. Amparo i Ramona, van ser 
monges de Sant Vicent de la Roqueta de València, i Rosa es ficà monja de 
clausura en el convent de Sant Carmel de Castelló. Josefa Alòs Tarazona, la 
tia Pepeta, era casada amb Estanislao Tarazona Peris de l’alqueria de Baix, va 
tindre 4 fills: Vicent, Pedro, Amparo i Salvador Tarazona Alòs. Amparo es casà 
amb Federico Tarazona Ortí, natural de l’alqueria de Coma. Va tindre 2 filles: 
Amparo i Matilde Tarazona Tarazona, mentre que Salvador fou un escultor 
molt notable especialitzat en la imatgeria i la restauració. «Moltes imatges de 
l’església de Paiporta, les feu ell52» (Amparo Ortí Alòs l’Abaejera).

Vicent Alòs Tarazona. Nascut el dia 28 de febrer de 1870, el pare Vicent Alòs 
de la Immaculada Concepció, ingressa en l’Orde dels Escolapis del carrer 
de Carnissers de València el 8 de desembre de 1884 on pren els hàbits 
religiosos a l’edat de 14 anys. Passat el període de noviciat és traslladat a 
Estella (Navarra) per cursar els estudis filosòfics i teològics, i posteriorment 
ho farà a San Pedro de Cardeña (Burgos), completant així la seua formació 
intel·lectual i religiosa. El 8 setembre de 1891 rep les Sagrades Odres del 
sacerdoci i és destinat a l’Institut que té l’odre a Alzira, lloc on desenvolupa 
les tasques de director i professor impartint les matèries d’Humanitats a 
més d’oficiar les misses en l’església de Sant Agustí. En aquesta localitat 
viurà fins la seua mort, llevat dels dos anys que va estar a la casa-col·legi 
dels pares escolapis del Grau de València. El pare Vicent Alòs Tarazona va 
finir el 15 de novembre de 1940, a l’edat de 70 anys i 55 de vida escolàpia53. 
Està soterrat a Alzira. 

En 1889, Carmelo Alòs Tarazona apareix domiciliat al carrer de Sant Antoni 
número 16 de Paiporta. Casat amb Mariana Muñoz Martínez, natural de Pi-
canya, es dedicarà tota la vida a administrar una botiga d’ultramarins. Sabem 
que el matrimoni va tindre almenys 3 fills: Carmelo Alòs Muñoz, qui va estar 
treballant en la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social de València, «La 

51 Dades facilitades per Amparo Ortí Alòs, l’Abaejera, durant l’entrevista que li vam fer el  el 22 de gener de 2015.
52 Segons Matilde Ribarrocha Tarazona (una néta d’Amparo Tarazona Alòs), les obres atribuïdes a Salvador Tarazo-
na Alòs, són el Crist, el Cor de Jesús i la Puríssima.
53 Traducció de la nota necrològica del pare Vicent Alòs de l’Immaculada Concepció publicada en Ephemerides 
Calasanctianae, facilitada pel pare José Duart. 
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Imatge 30. Altar major de l’església de Sant Joaquim, al convent dels Escolapis, on celebrava la missa el pare Vicent 
Alòs Tarazona. Fotografia R. Tarín.
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Imatge 32. Corredor lateral del claustre, on el pare Vicent va compartir els estudis i la la medita-
ció durant la seua etapa de noviciat. Fotografia R. Tarin.

Imatge 31. Claustre de l’antic convent dels Escolapis del carrer de Carnissers de València. Foto-
grafia R. Tarín.
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54 La Caixa de Prevenció Social fou edificada durant la dictadura de Primo de Rivera, i ben aviat aquest edifici va ser 
batejat per la ironia popular com la «Casa del Xavo» per la moneda de deu cèntims que pagava la classe treballa-
dora de quota a la Seguretat Social. Extret de wikimapia.org/…/
55 A l’acta de naixement de Vicent Alòs Muñoz es pot llegir «En Paiporta a las tres de la tarde del dia 6 de febrero 
de mil ochocientos ochenta y nueve, ante D. Jorge Ciscar, Juez municipal, y D. Vicente Besó Secretario, compareció 
Carmelo Alòs Tarazona, natural de Valencia mayor de edad, casado, labrador, domiciliado en este pueblo, calle de 
San Antonio número 16, presentando con objeto de  que se inscriba en el Registro civil un niño llamado Vicente Alòs 
Muñoz . Que es nieto por linea paterna de Carmelo Alòs Baixauli y de Josefa Tarazona Coma, naturales de Valéncia, 
mayores de edad, casados y domiliciados en en este pueblo. Y por linea materna de Juan Muñoz Ribarrocha, natural 
de este pueblo, difunto, y de Mariana Martínez Serrador, natural de Picaña, mayor de edad, viuda y domiciliada en 
este pueblo». «Registre Civil de Paiporta», secció 13, tom 17, Foli 74.
56 Segons la família, aquesta filla primogènita del matrimoni, degué morir de molt xicoteta, ja que mai han sentit 
parlar d’ella a casa segons Amparo Alòs Ortí l’abaejera, es tracta d’una germana de llet que va adoptar la iaia 
Pepeta, la mare de la seua àvia Trinitat. 

casa del Xavo» que deien 54; Vicentica Alòs Muñoz, que va morir a l’edat de 
16 anys, i Vicent Alòs Muñoz55.

Vicent Alòs Muñoz (1889-1968), treballà en les tasques del camp al llarg de sa 
vida. Casat amb Francisca Tarazona Baviera (1890-1961) el matrimoni va tindre 
una descendència de 2 fills: Francisca Alòs Tarazona i Vicent Alòs Tarazona.
 
Joaquín Alòs Tarazona (1860-1940), abandona el camp i es guanya la vida 
venent abadejo en Paiporta. Casat amb Trinitat Roselló Montesa, natural de 
l’alqueria d’Aigua Molls, el matrimoni va tindre 5 fills: Mª Mercedes Alòs Pa-
llardó56 nascuda el dia 15 d’agost de 1889. Joaquim Alòs Roselló, nascut el 
19 de març de 1892, Carmen Alòs Roselló, nascuda el 29 de desembre de 
1893, Daniel Alòs Roselló, nascut l’11 de febrer de 1897 i Elvira Alòs Roselló 
nascuda en Picanya el 14 de gener de de 1900. Cap a 1898, s’estableix amb 
la família a Picanya, lloc on es dedica a vendre abadejo, tollina, sabó, ciris, i 
tota classe de gènere en la tendeta que va tindre al carrer de Sant Francesc, 
cantó amb el carrer de Torrent. Aquesta tenda de queviures, era coneguda al 
poble com «La tenda de Ximo de Bàrtol»   

«El pare de m’agüelo Ximo, que es dedicava a treballar les terres de l’alqueria 
de Bàrtol amb uns cavalls que tenia, i un dia el van llogar per a portar rajoles 
amb el carro fins a la plaça de bous de València que en aquell temps s’estava 
fent, i m’agüelo Ximo i el seu germà Carmelo, que encara eren fadrins, van 
estar algun temps portant rajoles des del rajolar de Paiporta fins a la plaça de 
bous de València. Un germà de m’agüela Trinitat, que li deien Benardino Rose-
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57 Al llibre «Col·lecta» de 1840 figuren 5 comuners d’aquesta nissaga de nom: Isidro Roselló, Manuel Roselló, José 
Roselló, Maties Roselló i Francisco Roselló. Cadascú paga un sequiatge de «2 cahizadas» 12 fanecades. En 1880 
Benardo Roselló Montesa figura amb la mateixa quantitat de fanecades.
58 L’antiga fàbrica de seda «la Botifora» estava emplaçada en Patraix, i va ser fundada per Santiago Lluís Dupuy de 
Lomé en l’any 1836. En aquesta fàbrica van treballar més de tres-cents treballadors, la majoria dones procedents 
d’alqueries veïnes o localitats com Paiporta i Picanya. Entre les dones de Picanya s’hi trobava la meua sogra Josefa 
Serrador Moreno Pepica la Monsorrina.
59 La cerimònia religiosa la va presidir l’oncle patern del nuvi, el pare Vicent Alòs Tarazona, rector i professor dels 
Escolapis de València.

lló Montesa57, també estigué transportant rajoles molt de temps per a la cons-
trucció de la plaça de bous de València. M’agüela Trinitat, que era de l’alqueria 
d’Aigua Molls, tenia una germana que li deien Josefa, que treballava en una 
fàbrica de seda de València, puig en aquesta fàbrica, varen fer el sombrero 
i les sabates de seda natural per a la reina Victoria Eugènia de Battenberg, 
quan es casà amb el rei Alfonso XIII58. Però tornant a m’agüelo Ximo, després 
d’acabar la faena de la plaça de bous, el seu pare els va comprar una botiga 
d’ultramarins en Paiporta, i és aleshores quan se n’anaren tots de l’alqueria i 
es ficaren a viure en Paiporta. M’agüelo Ximo i el seu germà Carmelo es dedi-
caren a vendre abadejo en el poble, i m’agüelo Ximo, que era molt espabilat, 
decidí vindre a Picanya per què així no es feien la competència l’un a l’altre, 
de manera que el seu germà Carmelo es quedà en Paiporta i ell s’envingué a 
Picanya. A part de la tenda, m’agüelo Ximo anava a vendre per les alqueries 
de l’horta de València abadejo i tota classe de saladures amb un carro i una 
haca blanca que tenia. Es per això, que l’origen del malnom Abaejera, que te-
nim totes les germanes al poble, es deu a que m’agüelo Ximo venia abaejo». 
(Amparo Ortí Alòs l’Abaejera).

Joaquim Alòs Roselló (1892-1939) (el fill major de Joaquim Alòs Tarazona), 
es casarà a Picanya59 el set de maig de 1921 amb Teresa Planells Raga, de 
24 anys, fadrina, natural de Picanya i veïna d’aquesta. De la unió naixeran 4 
fills: Joaquim Alòs Planells, Teresa Alòs Planells, Jacinto Alòs Planells i Ángel 
Alòs Planells. 

Carmen Alòs Roselló, va contraure matrimoni amb Pasqual Ortí Ortí, natural 
de Torrent. Tingueren una descendència de 7 fills tot i que dos dels fills van 
finir de xicotets; Carmen i José Ortí Alòs, que va morir als 6 mesos de nàixer. 
Van sobreviure: Pasqual Ortí Alòs, Carmen Ortí Alòs, Trini Ortí Alòs, Amparo 
Ortí Alòs i Elvira Ortí Alòs. 
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Daniel Alòs Roselló, era casat amb Carmen Ciscar Martí, natural de Picanya. 
Van tindre 3 filles: Carmen Alòs Ciscar, Francisca Alòs Ciscar i Elvira Alòs 
Ciscar. Daniel i la seua dona van viure en l’alqueria Xirvelleta, situada propera 
a l’estació València-Sud, i a pocs metres de l’alqueria de Rocatí. Actualment 
aquesta alqueria es troba enderrocada, només queda l’espigat fumeral que 
s’albira, a mà esquerra de la via de l’AVE, en direcció a València.

Elvira Alòs Roselló, era casada amb Salvador Jesús Rocatí, de Picanya. No 
tingueren descendència. Salvador Jesús Chardí era germà de Carmen Je-
sús Chardí, la dona d’Antonio Moreno Usedo, un fill de Francisco Moreno 
Pròsper Quico Cubella natural de Picanya, i María Usedo Ferrer la Pitxera, 
natural d’Alaquàs. Aquest home, junt amb el seu germà Francisco Moreno 
Usedo, eren propietaris d’una fàbrica de pells que hi havia a l’Olivereta. 

Imatge 33. Joaquín Alòs Roselló. Fotografia cedida per Empar Alòs Gómez. Fotografia cedida per Empar Alòs.
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Un dels carrers d’aquest barri es troba retolat amb el nom de Francisco 
Moreno Usedo60.

Joaquin Alòs Planells era casat amb Teresa Chardí Biot, natural de Picanya. 
De la seua unió naixeran: Mª Teresa Alòs Chardi, (la dona de José Mª Planells 
Cervera), i Enriqueta Alòs Chardí.

Teresa Alòs Planells es va casar amb Manuel Lázaro Montesa, de Picanya. 
Van tindre 4 fills: Manuel Lázaro Alòs, Teresa Lázaro Alòs, Joaquín Lázaro 
Alòs i Carmen Lázaro Alòs.

Àngel Alòs Planells, era casat amb Milagros Cervera Nuevalos, natural 
d’Aldaia. El matrimoni va tindre una filla: Milagros Alòs Cervera (la dona de 
Luís Ortí Gallats de la drogueria Orti d’Alaquàs).

«Jo sóc néta de Joaquim Alòs Rosellò, i en casa he sentit contar moltes 
coses de m’agüelo, perquè era un home que participava en tots els actes 
culturals del poble: Fou músic de la banda de Música del Canyot i també ixia 
en el teatre que es feia a Picanya en aquell temps» (Milagros Alòs Cervera)

Jacinto Alòs Planells (1928-2002), era casat amb Consuelo Gomis Serrador61. 
Del seu matrimoni van nàixer 3 filles, Goretti Alòs Gomis, Xelo Alòs Gomis i 
Amparo Alòs Gomis.

«Abans de morir el meu marit, sempre deia que tenia família en Alaquàs i que 
els Alòs d’allí eren parents seus. També solia contar que el seu avi Joaquín 
Alòs Tarazona i un germà seu, que vivien en una alqueria de l’horta de Valèn-
cia, es van establir, el seu iaio a Picanya, i el seu germà a Paiporta, i cada ú en 
el seu poble, es dedicaren a vendre abadejo molts anys. Al meu sogre li deien 
Joaquin Alòs Roselló i va ser regidor de l’Ajuntament de Picanya durant els 
últims mesos de la República62. Era un home molt sabut encara que no tenia 
estudis. Era un home que llegia molt i sempre que podia li agradava escriure 
60 Francisco Moreno Usedo, naix en l’alqueria de Cubells (actual alqueria del Pollastre), en l’any 1872. En aquesta 
alqueria conviu la seua família al llarg de quatre anys amb una tia paterna de sa mare: Mª Rosa Usedo Montalt, 
la dona de Vicent Cubells Lerma, l’avi del tio Micalet el Curro, Antonio i Francisco Moreno Usedo, eren oncles de 
Josefa Serrador Moreno, la tia Pepica la Monsorrina, sogra de Ramón Tarín  Lòpez.
61 De l’entrevista feta a Consuelo Gomis Serrador, el 16 de juny de 2014 .
62 Segons consta en les Actes Municipals de l’Ajuntament de Picanya  (21-1-1936 / 25-5-1937), Joaquim Alòs Rose-
lló, fou regidor des del 26 de febrer de 1936, fins al 22 de juliol  del mateix any.
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poemes perquè era un home molt amant de la poesia. Tots els seus fills con-
serven una còpia dels versos que li va dedicar a la seua dona quan va morir.
El meu sogre Joaquín, no se si arribà a treballar en la Tabacalera de València, 
però sé que tenia molt bones relacions allí, de fet sigué un dels fundadors 
de la Casa del Tabaco en Picanya, que van començar a edificar un grapat 
d’homes del poble durant la República, en un camp que hi havia al costat 
del cementeri vell de Picanya, que és el solar on s’ha fet ara la part nova del 
cementeri. Això es féu en règim de cooperativa, i el meu sogre Joaquín era 
el síndic que s’encarregava d’organitzar totes les coses relacionades amb les 
obres de l’edifici. Ell fou també el primer fundador del Sindicat del Tabaco, 
però com vingué la guerra i ell va morir tan jove, tot allò es pergué abans 
d’acabar-se l’obra». (Consuelo Gomis Serrador)

Alqueria de Bàrtol i entorn. Revisión Simplificada del Plan General de Valencia. Catálogo de Bienes y Espacios Prote-
gidos de Naturaleza Rural. Ajuntament de València.
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