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Rafael Roca
IDECO de l’Horta Sud

La inauguració del pou d'aigua potable
(1915): una fita en el procés
de modernització urbana d'Alaquàs
El 2 de maig de 1915, en plena Primera Guerra Mundial, Alaquàs visqué la
que podríem qualificar com una feliç jornada històrica que res no té a veure
amb el conflicte bèl·lic internacional que assolava mitja Europa; ans al contrari, que està relacionada amb la convivència, el progrés i la qualitat de vida
dels habitants d’aquest poble de l’Horta. I és que, durant la vesprada d’aquell
diumenge de primavera, al nostre municipi tingué lloc un esdeveniment de
vital importància per al seu procés de modernització urbana: la inauguració
d’un pou d’aigua potable que facilitava el subministrament del vital líquid a
diversos punts de la població. I no només per al procés de modernització,
sinó també per a la salubritat i la higiene públiques. A més, i a banda de la
inauguració del pou i de les cinc fonts que en dimanaven, aquell mateix dia
fou també col·locada la primera pedra del nou escorxador municipal, conseqüència, sens dubte, de la necessitat de creixement que Alaquàs devia
experimentar per aquelles dates. Tenim coneixement detallat de tots dos
actes –dels quals dins de pocs mesos s’acompliran cent anys– gràcies a les
cròniques periodístiques que, en els dies posteriors, publicaren tres dels diaris de major tirada que aleshores veien la llum a la ciutat de València: Las
Provincias, La Correspondencia de Valencia i El Mercantil Valenciano; la qual
cosa dóna també la mesura de la importància que, als ulls dels habitants la
capital, tingueren aquelles millores.
De la gran significació local de l’acte d’inauguració del pou, ja en donaren
mínimament compte, fa més de trenta anys, Baltasar Escrivà i Quico
Garcia al volum de Quaderns d’Investigació d’Alaquàs per a 1983, en publicar dues magnífiques fotografies i un breu comentari titulat «Dades sobre
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un pou»1. Com es pot comprovar a la primera d’aquelles imatges2, que
degué ser realitzada durant la dècada dels anys vint –i que en 1989 fou
reproduïda en un magnífic llenç per Carme Mateu3–, el pou que s’inaugurà
en 1915 estava situat just enfront del Convent, davant del campanar i apegat
a la reixa que n’envoltava el pati, en el que avui és l’avinguda del País
Valencià, antiga Fillola. Devia tindre uns vuit metres d’altura i estava integrat
per tres cossos: l’inferior i l’intermedi, emblanquinats, eren quadrats; mentre
que el superior, constituït pel dipòsit, era cilíndric. El cos inferior disposava,
en la part que mirava a la Casa del Sant, de porta d’accés lateral i finestra; i
en la part frontal, la que mirava al carrer Major, de dues aixetes i pica. Amb
tot, el que més cridava l’atenció era el gran enrajolat de taulellets del cos
intermedi, en què havia sigut representada la Mare de Déu de l’Olivar.
Pel que fa a l’acte d’inauguració del pou –que, com ja hem assenyalat, tingué
lloc el diumenge 2 de maig–, cal dir que el primer dels diaris a anunciar-lo fou
La Correspondencia de Valencia, que el dijous 29 d’abril de 1915 publicà una
breu nota informativa en què es llegia que la solemne processó en honor a
Sant Francesc de Paula, que no s’havia pogut realitzar el diumenge anterior a
causa de la pluja, se celebraria tres dies després, el 2 de maig; i que «también
se verificará en dicho día el acto inaugural de las fuentes de agua potable en
las calles de la población y la colocación de la primera piedra para el edificio
del nuevo matadero»4. Així mateix, l’endemà, divendres 30 d’abril, varen ser
el Diario de Valencia 5 i Las Provincias 6 els que publicaren, si fa no fa, la
mateixa notícia.
[ESCRIVÀ, BALTASAR, I GARCIA, FRANCESC]: «Dades sobre un pou», Quaderns d’Investigació d’Alaquàs, Col·lectiu «Quaderns
d’Investigació d’Alaquàs», Alaquàs, 1983, p. 149.
2
«Història gràfica», Quaderns d’Investigació d’Alaquàs, Col·lectiu «Quaderns d’Investigació d’Alaquàs», Alaquàs,
1983, p. 147. Aquella fotografia, que també nosaltres reproduïm gràcies a l’amabilitat del seu propietari, José Soler
Lino, s’acompanyava del següent comentari: «En aquest retrat veiem la cúpula de la capella de Sant Francesc de Paula,
el campanar, el pou de la Mare de Déu de l’Olivar i part del reixat del pati del Convent. Aquest pati era quadrat i ple
d’oliveres centenàri[e]s. A dalt del campanar i cúpula es pot veure dues creuetes. El pou acabava d’ésser inaugurat».
3
Al núm. 84 de La Fulla de l’Olivar, corresponent al 8 d’octubre de 1989, fou reproduït aquest mateix llenç com a mostra del «seguit de quadres sobre Alaquàs» que havia pintat i exposat recentment Carme Mateu.
4
La Correspondencia de Valencia (29-IV-1915).
5
La segona part de la notícia que, sota l’encapçalament d’«Alacuás», reproduí el Diario de Valencia (30-IV-1915) deia:
«Además se verificará dicho día el acto inaugural de las fuentes de agua potable en las calles de la población, y la
colocación de la primera piedra para el edificio del nuevo matadero». Aquesta notícia fou reproduïda per José Royo
Martínez a l’article «Noticias de Alaquàs en el Diario de Valencia (1911-1936)», Quaderns d’Investigació d’Alaquàs,
Col·lectiu «Quaderns d’Investigació d’Alaquàs», Alaquàs, 2008, p. 76.
6
Més lacònic, Las Provincias (30-V-1911) anunciava: «Dicho día se inaugurarán las fuentes de agua potable en las
calles de la población, y se colocará la primera piedra del nuevo matadero».
1
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Primer pou d’aigua potable que tingué Alaquàs, inaugurat el 2 de maig de 1915. Darrere podem veure el reixat del pati
del Convent, el campanar i la cúpula de la capella de Sant Francesc de Paula. Fotografia cedida per José Soler Lino.
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Les dades, però, que ens permeten una detallada reconstrucció dels actes
que es portaren a terme durant la vesprada d’aquell 2 de maig són les que
s’extrauen de les tres cròniques periodístiques –anònimes totes tres– ja
esmentades. La més extensa fou la publicada l’endemà, dilluns dia 3, pel diari
Las Provincias, i que porta per títol «Inauguración de las nuevas aguas en
Alacuás. Colocación de una primera piedra». La segona, titulada «Las nuevas
aguas de Alacuás y un nuevo matadero», aparegué també el dia 3 a La
Correspondencia de Valencia. Mentre que la tercera, titulada «En Alacuás.
Inauguración de fuentes públicas. Nuevo matadero», veié la llum el dimecres
5 de maig a El Mercantil Valenciano. Atés l’interés de les tres cròniques, les
reproduïm íntegrament en l’apèndix.
D’aquesta manera, sabem que la cerimònia d’inauguració del pou d’aigua
potable, que havia sigut engalanat amb flors, s’inicià el diumenge 2 de maig
a les 16 hores. També, que el pou fou construït a iniciativa de l’Ajuntament –
que, molt probablement, degué ser el principal patrocinador de les obres– i,
més concretament, de la seua màxima autoritat, l’alcalde, que en aquell
moment era Josep Maria Palop Guillem. Així ho assenyalen tant la crònica de
Las Provincias: «Merced a las felices iniciativas del Ayuntamiento de dicha
villa, y especialmente del activo alcalde»7; com la de La Correspondencia de
Valencia: «El alcalde y el ayuntamiento acordaron construir un pozo en la
parte más alta del pueblo»8; com la d’El Mercantil Valenciano: «El
Ayuntamiento de Alacuás, viendo la necesidad de dotar a la población de rica
y abundante agua, no regateó gasto alguno para llevar a efecto tan importante
mejora»9.
Tal com assenyala el document titulat Revisió i Adaptació del Pla General
d’Ordenació Urbana: 3.1 Evolució Històrica, els treballs de construcció del
«pou de Nª Sª de l’Olivar i d’una xarxa elemental de distribució d’aigua potable»10 s’iniciaren en 1914. I el motiu pel qual fou perforat en aquell punt exacte de la població degué ser doble. En primer lloc, perquè, tal com apuntava El
Mercantil Valenciano, aquella era, aleshores, la part més alta d’Alaquàs, cosa
que se’ns dubte afavoria la distribució de l’aigua fins a les fonts: «Como la instalación está montada en la parte más alta del pueblo, o sea en el Convento,
«Inauguración de las nuevas aguas en Alacuás. Colocación de una primera piedra», Las Provincias (3-V-1915).
«Las nuevas aguas de Alacuás y un nuevo matadero», La Correspondencia de Valencia (3-V-1915).
9
«En Alacuás. Inauguración de fuentes públicas. Nuevo matadero», El Mercantil Valenciano (5-V-1915).
10
Aquest document, mecanoscrit i confeccionat en 1985, es conserva a l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Alaquàs.
Vull agrair a Pascual Cervera que me n’haja facilitat la consulta.
7
8

118

Rafa Roca treball_Maquetación 1 30/07/14 13:15 Página 119

Quadre pintat per Carme Mateu en 1989.
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el agua podrá distribuirse por todas las casas del lugar»11. I en segon perquè,
com varen explicar Baltasar Escrivà i Quico Garcia en 1983, «conten que cridaren a un frare per a què buscara un “manantial”. El frare va indicar el lloc
on calia fer el pou: davant del reixat del Convent»12. És a dir, que, molt probablement, el punt exacte on es féu la punció, que «va ésser realitzada pels polvoriners»13, fou assenyalat per un saurí.
Pel que fa a les característiques del pou, sabem que tenia trenta metres de
profunditat (una informació que coincideixen a destacar tots tres diaris); que
l’extracció de l’aigua es realitzava mitjançant un motor elèctric «de cinco
caballos de fuerza»14; que l’esmentat motor enviava «el precioso líquido» fins
a «un depósito situado a unos diez metros de altura»15, segons Las
Provincias, i «a seis metros sobre el nivel del suelo»16, segons El Mercantil
Valenciano; i que d’allí es distribuïa «a cinco fuentes situadas en distintos
puntos del pueblo»17.
Entre les autoritats i personalitats que varen presidir la inauguració figuraven:
Joan Baptista Valldecabres, diputat a Corts pel districte de Torrent; Josep
Maria Palop Guillem, alcalde d’Alaquàs; Josep Maria Guillem i Salvador Vento,
tinents d’alcalde; Vicent Palop, secretari; mossén Ferran Jiménez Puchades,
rector; dom Martí Mengod, jesuïta; Joaquim Vento, jutge municipal; i Juli
Jiménez, propietari del Castell. A més, cal assenyalar que l’acte degué resultar multitudinari18, ja que comptà amb l’assistència de nombrosos alaquasers
–de «la población en masa, que, llena de entusiasmo, acudió a presenciar la
inauguración de tan importantes mejoras»19, assegurava Las Provincias– i
altres convidats que les cròniques no especifiquen, entre els quals, diversos
representants de la premsa del cap i casal.
Així mateix, la transcendència –local, si més no– de l’esdeveniment també ve
marcada pel fet que la inauguració fou presidida per les «miraculoses» imatEl Mercantil Valenciano (5-V-1915).
[ESCRIVÀ, BALTASAR, I GARCIA, FRANCESC]: «Dades sobre un pou»..., p. 149.
13
Ibidem.
14
El Mercantil Valenciano (5-V-1915).
15
Las Provincias (3-V-1915).
16
El Mercantil Valenciano (5-V-1915).
17
Las Provincias (3-V-1915).
18
Segons la informació que recull el document Revisió i Adaptació del Pla General d’Ordenació Urbana. 3.1 Evolució
Històrica, en 1915 Alaquàs devia tindre unes 550 cases i uns 2.800 habitants.
19
Las Provincias (3-V-1915).
11
12
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ges dels patrons d’Alaquàs: la Mare de Déu de l’Olivar i Sant Francesc de
Paula, que varen ser traslladades, ex professo, «desde casa del clavario y la
capilla del convento citado, respectivamente, al pozo, acompañadas por las
dos bandas de música de la villa»20. Aquest darrer detall, el de la participació
en un mateix acte de les dues bandes de música amb què aleshores
comptava Alaquàs –popularment conegudes com «la Roja» i «la Blava»–,
semblà especialment cridaner per al cronista de Las Provincias, que no dubtà
a comentar: «Esto fue una nota que revela la importancia de la mejora, pues
en éste como en la mayoría de los pueblos donde existen dos bandas, no
tocan jamás en el mismo acto...»21.
Quan tothom es trobava congregat al voltant del nou pou d’aigua potable, «el
cura párroco del pueblo bendijo el manantial, y seguidamente el alcalde don
José María Palop y diputado señor Valldecabres abrieron los grifos de la fuente llamada del Convento, entre las aclamaciones de la numerosa concurrencia
que presenciaba el acto»22 i «los estampidos de las tracas y carcasas»23. La
pólvora festiva, evidentment, no podia mancar-hi. A continuació, els músics
interpretaren diverses peces. En primer lloc, «la banda artística, que dirige el
Sr. Tárrega, acompañada por un coro de mozos del pueblo, ejecutó un himno
alusivo al acto, que fue muy aplaudido». I després, la Primitiva, també coneguda com la del Casino Roig, que estava «dirigida por el señor Forment»24,
«ejecutó selectas composiciones de su repertorio»25.
Gràcies a la informació que reporta El Mercantil Valenciano sabem que l’himne que interpretà la banda artística o del Casino Blau amb acompanyament
de cor portava per títol «Himno de las Fuentes», i que havia sigut «escrito
expresamente para este acto». Sens dubte, ha de ser el mateix himne que,
en 1983, reproduïren Baltasar Escrivà i Quico Garcia precedit del següent
comentari: «Quan es va inaugurar el pou es féu moltíssima festa. Tragueren
algunes “dècimes” i també un himne tret per la gent del Casino Blau»26. La
lletra d’aquell «Himne de les Fonts», que acusa una evident influència de
20
Ibidem. Com a nota eloqüent, cal assenyalar que la crònica del republicà El Mercantil Valenciano obvià la presència
de les imatges dels patrons.
21
Las Provincias (3-V-1915).
22
El Mercantil Valenciano (5-V-1915).
23
La Correspondencia de Valencia (3-V-1915).
24
Las Provincias (3-V-1915).
25
El Mercantil Valenciano (5-V-1915).
26
[ESCRIVÀ, BALTASAR, I GARCIA, FRANCESC]: «Dades sobre un pou»..., p. 149.
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l’«Himne de l’Exposició» que en 1909 varen compondre Josep Serrano i
Maximilià Thous (és possible, fins i tot, que s’entonara amb la mateixa música), diu així:
«Para ofrendar nuestra villa
nuevas glorias al mirar,
luchan las autoridades
con anhelo sin igual.
Al mirar nuestro Neptuno
que sus aguas dan envidia,
y cantan en su mormullo
las riquezas de esta villa.
Que precioso manantial
de caudal de agua abundante,
es la joya la herbolera,
la emperfuma y embelesa.
Ricas y hermosas fuentes,
que a todo el pueblo saneando van,
dando caudales de agua
que es la alegria de Alaquàs.
Suenan ya los clarines,
que por todo el pueblo
sonando van,
dando vivas y vivas,
a nuestro alcalde y autoridad.
¡Viva nuestro alcalde!
¡Viva, viva, viva!» 27.
Malgrat les gestions que he portat a terme, no m’ha sigut possible localitzar
la partitura d’aquesta cançó28. Tanmateix, no perd l’esperança que algun dia
puga aparéixer, i que aconseguim així saber com sonava l’himne que, en tan
solemne ocasió, varen entonar els nostres avantpassats.
Ibidem.
Vull agrair l’ajuda que, en la recerca de la partitura, m’han dispensat Lute Fernández, president de l’UMA, Josep M.
Planells, Paco Rosselló i Vicent Tàrrega.
27
28
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D’altra banda, l’escrit de 1983 també explica que, tot mirant de reüll el nou
pou, situat a tocar del Convent i presidit per un retaule de la Mare de Déu de
l’Olivar, «els del Casino Roig es preguntaven: “Què eixirà, vi o oli?”, i molts
altres comentaris semblants»; i reprodueix una de les «dècimes» que varen
ser cantades aquell dia, i que té novament l’alcalde Palop Guillem com a protagonista:
«A D. José Palop, alcalde,
molt li tenim que agrair,
que mos ha posat les fonts
pa que anem tots a omplir»29.
En paral·lel a tot això, resulta també eloqüent recordar l’escena que, en el
moment de màxima apoteosi –en què devien mesclar-se el soroll de les traques, els acords de les bandes i els visques i aplaudiments del veïnat–, s’esdevingué a les contigües instal·lacions de les monges Oblates, i que posteriorment relatà el corresponsal de Las Provincias, a qui la visió d’aquell quadre
commogué pregonament. Així, al final de la seua crònica, l’anònim periodista
es referia a «un acto que presenciamos en el convento de Oblatas» en els
següents termes: «Las jóvenes allí recluidas, al paso de la Virgen del Olivar,
cantaban unos gozos, mezclándose las argentinas voces que salían por entre
los barrotes de las rejas, a los gritos de entusiasmo del vecindario, a los acordes de las bandas, a los estampidos de la pólvora. Era un contraste que nos
impresionó intensamente»30. Es refereix, evidentment, a les jóvens esgarriades i/o abandonades, generalment òrfenes, que les Oblates acollien a casa
seua i miraven de reconduir a una nova vida.
Acabada la funció musical, arribà el moment dels parlaments, que posarien el
punt i final a aquell primer acte de la vesprada. Sabem que se’n produïren
dos, com a mínim: el del diputat a Corts, Sr. Valldecabres, i el del rector
d’Alaquàs, mossén Jiménez. N’ignorem, però, el contingut. Únicament ens
ha arribat que «pronunciaron discursos elocuentes alusivos al acto, terminando el primero con vivas a Su Majestad el Rey y a España y al pueblo de
Alacuás que fueron contestados unánimemente»31.

[ESCRIVÀ, BALTASAR, I GARCIA, FRANCESC]: «Dades sobre un pou»..., p. 149.
Las Provincias (3-V-1915).
31
Ibidem.
29
30
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Segon pou d’aigua potable d’Alaquàs, finalitzat en 1940. Fotografia cedida per José Soler Lino.
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Aspecte que presentava el segon pou d’aigua potable d’Alaquàs a finals dels anys 40. Al davant, Salvador Tàrrega
Gil «Campana», que feia les funcions de vigilant del pou. Fotografia: Quaderns d’Investigació d’Alaquàs.
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En referència als dos oradors que aquell dia es varen adreçar a la població, es
dóna la circumstància que tots dos varen morir, de manera violenta i prematura, durant l’any 1936 i a conseqüència de la Guerra Civil. Pel que fa a l’aleshores rector d’Alaquàs, Ferran Jiménez Puchades («Gimeno» de primer cognom, segons Pascual Andrés Legua32), havia nascut a la ciutat de València en
1878, i cantà la primera missa en 1902. Encara que desconeixem la data en
què prengué possessió de la rectoria d’Alaquàs, sabem que amb anterioritat
havia estat nomenat responsable de les parròquies de Meliana i Alboraia.
També que era aficionat «a las cuestiones sociales»; que «estos afanes sociales chocaron con gran parte de los caciques de Alaquàs que alguna vez dieron
parte al Arzobispado de Valencia»; i que «por estos y otros motivos tomó la
resolución de renunciar voluntariamente al curato de Alaquàs, retirándose a
Godella, en donde fue capellán del Sagrado Corazón de Jesús hasta la trágica
muerte que le dieron en el picadero de Paterna en 1936»33. Finalment, cal
assenyalar que és molt probable que deixara Alaquàs el mateix 1915, pocs
dies després de la inauguració del pou, ja que l’«última partida de bautismo
firmada por él fue [...] el 8-6-15, según consta en el tomo 27, folio 213, partida
30 del Libro de Bautismos»34.
Pel que fa al diputat a Corts, Joan Baptista Valldecabres i Rodrigo, cal dir que
pertanyia a una de les famílies més opulentes de Quart de Poblet, on havia
nascut en 1862. Durant la seua joventut es dedicà al negoci familiar, que estava vinculat a la indústria ceràmica. Però, portat per la vocació política, als 26
anys esdevingué diputat provincial pel Partit Conservador. Ho fou quatre
vegades pel districte de Sant Vicent-Sagunt, en una etapa que li conferí una
gran preponderància dins dels conservadors valencians; i fou així que, finalment, arribà a presidir la Diputació de València. Amb posterioritat, ocupà els
càrrecs de diputat a Corts pel districte de Torrent (durant els anys 1914-1920)
i senador (1916 i 1923). A més, fou president de la Cambra de la Propietat
Urbana, del Consell d’Administració de la Societat d’Aigües Potables i de la
Junta d’Obres del Port; i membre del Consell d’Administració del Banc de la
Propietat, soci honorari de l’Escola d’Artesans i soci protector de l’Associació
de la Premsa de València. En 1935 ingressà en la Dreta Regional Valenciana
de Lluís Lucia, en la que pràcticament no pogué desenvolupar cap activitat, ja
ANDRÉS LEGUA, PASCUAL: «Los sacerdotes en Alaquàs desde el año 1887», Quaderns d’Investigació d’Alaquàs, Col·lectiu «Quaderns d’Investigació d’Alaquàs», Alaquàs, 1992, p. 44.
33
Ibidem.
34
Ibidem.
32
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que fou assassinat poques setmanes després d’esclatar la Guerra Civil, el 26
d’agost de 1936. Al voltant del seu caràcter i de la seua labor pública, a la
necrològica que li dedicà l’Almanaque de Las Provincias es pot llegir:
«Hombre modesto, [...] de muy buen sentido y de excelente voluntad, su
palabra era siempre escuchada con respeto y muy bien acogida, porque iba
encaminada a resoluciones prácticas. Su patriotismo corría parejas con su
honorabilidad»35.
***
Finalitzada la inauguració del pou, la comitiva s’encaminà a «un campo situado en las inmediaciones del pueblo, donde se celebró la ceremonia de la colocación de la primera piedra del nuevo matadero»36; un escorxador que, cal
pensar, és el mateix que fins a principis de la dècada dels anys noranta del
segle XX estigué dempeus al final del carrer de la Mare Antònia Maria
d’Oviedo, en els terrenys en què avui se situa part del pati del col·legi parroquial Mare de Déu de l’Olivar II37. L’acte allí realitzat, relativament ràpid, consistí en la benedicció –per part del rector– i posterior colgament de la primera
pedra, «arrojándole paletadas de cal el diputado por el distrito, el Sr. Jiménez
y otras personalidades»38; una acció que La Correspondencia de Valencia qualificà com a «cerimonial de rúbrica»39. I així conclogué el segon acte.
***
Anem a pel tercer. A continuació, «acompañados por la imagen de Nuestra
Señora del Olivar, marchó la comitiva a inaugurar las demás fuentes»40, que
devien ser-ne quatre –és a dir, cinc en total, comptant la del propi pou, tal com
apuntaren Las Provincias i La Correspondencia de Valencia–; i això malgrat
que –per error, segurament– El Mercantil Valenciano assenyalà que la comitiva «procedió a la inauguración de tres fuentes, instaladas en distintos puntos
«Don Juan B. Valldecabres Rodrigo», Almanaque de Las Provincias per a 1940, València, 1939, p. 741.
El Mercantil Valenciano (5-V-1915).
37
Probablement, l’enderrocament de l’antic escorxador d’Alaquàs, que deixà de funcionar a meitat dècada dels anys
vuitanta, es produí al voltant de 1993, ja que el primer projecte de reparcel·lació d’aquella zona és de 1992, i la sol·licitud de llicència d’obres de l’edifici que avui ocupa el carrer Amadeo Aguilar és de 1996; i sabem que, després d’enderrocat l’escorxador, passaren diversos anys abans no s’urbanitzara la zona. Vull agrair la informació que, al respecte,
m’han proporcionat Pascual Cervera i Vicent Cardona.
38
Las Provincias (3-V-1915).
39
La Correspondencia de Valencia (3-V-1915).
40
Las Provincias (3-V-1915).
35
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del pueblo»41. Al respecte, cal fer notar que, com el pou, totes les fonts
havien sigut decorades «con guirnaldas de flores»42; i que «en cada una de
ellas se disparó una artística traca»43.
Pel que fa tant a la quantitat com a la ubicació de les diverses fonts, en el
volum de Quaderns d’Investigació d’Alaquàs corresponent a 1992 Ramon
Tarín parlà de «les quatre fonts» públiques que, abans de la Guerra Civil, hi
havia a Alaquàs, i n’assenyalà el lloc exacte on es trobaven: «A partir del
1915, segons els testimonis que hem pogut recollir, de gent major,
s’instal·laren quatre fonts a Alaquàs, distribuïdes en diferents punts perquè la
gent poguera abastir-se d’aigua per cobrir les primeres necessitats»44. Les
ubicacions d’aquelles quatre fonts, segons la descripció que en féu Ramon –
qui també assegurà que «en l’actualitat no queda cap vestigi de tot açò»–,
eren les següents:
1a. «N’hi havia una al carrer de la Verge de l’Olivar, davant de ca Paco “el
Colomo”»45. És a dir, enfront de la vaqueria de Planells, en l’actual núm. 8
del carrer de la Mare de Déu de l’Olivar46.
2a. «La segona es podia trobar al carrer dels Benlliure, enfront de la carnisseria del tio Pasqual “Pistoles”, on el carrer, fent un colze, formava un
racó, que és just on viu actualment “el Catxo”»47. És a dir, al racó que conformen el núm. 17 i el núm. 19 de l’antic carrer de les Eres.
3a. «També al carrer Major hi havia altra font, on hui es troba la casa en
què visqué el tio Francisco “l’Estanqueret”. Abans de construir-se dita
vivenda era un solaret que, per cert, servia a les dones que, aprofitant-se
de l’aigua que portava sempre la sequieta, acudien a llavar la roba»48. En
conseqüència, el punt exacte d’ubicació seria el núm. 44 del carrer Major,
entre el Forn de Pureta i ca Mora.

El Mercantil Valenciano (5-V-1915).
Las Provincias (3-V-1915).
43
El Mercantil Valenciano (5-V-1915).
44
TARÍN, RAMON: «Els pouets i les fonts d’Alaquàs», Quaderns d’Investigació d’Alaquàs, Col·lectiu «Quaderns
d’Investigació d’Alaquàs», Alaquàs, 1992, p. 122-123.
45
Ibidem.
46
Així m’ho confirma Mariló Martí, filla de Paco «el Colomo», a qui vull agrair la seua amabilitat.
47
TARÍN, RAMON: «Els pouets i les fonts d’Alaquàs»..., p. 122-123.
48
Ibidem.
41
42
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4a. «La darrera font que ens consta a nosaltres que quedava al poble,
estava situada al començament de la Placeta del Santíssim, entrant pel
forn de Librada, davant mateix de la casa de Micalet “el Pastoret”»49. És
a dir, a l’actual núm. 6 de la Placeta50.
D’altra banda, l’«Himne de les Fonts» i la dècima dedicada a l’alcalde que
hem reproduït anteriorment no varen ser, ni molt menys, els únics versos que
s’entonaren al llarg d’aquella memorable vesprada. De segur que n’hi hagué
més, com ara els que en 1996 recuperà novament Ramon Tarín, i que varen
ser recitats en passar la comitiva per davant d’una de les fonts: «Quan van
arribar les autoritats a la font que hi havia davant la carnisseria del tio
“Pistoles”, al carrer de les Eres, entre l’enramada de flors i murta que envoltava la font i escrit en un cartó», es van llegir, «entre l’entusiasme de la gent»,
els versets que, «amb la gràcia que el caracteritzava i com a bon torrentí que
era», havia escrit Pasqual Cervera «Pistoles», i que diuen així:
«Don Juan Bautista Valldecabres
nos visita esta fuente
por ser nuestro diputado a Cortes
del distrito de Torrente.
Mas los vecinos, muy amables
y sintiendo de corazón,
gritan en toda ocasión:
¡Que viva el señor alcalde!»51.
***
Com a quart i últim dels actes que es portaren a terme aquella vesprada, cal
assenyalar el berenar –o lunch, tal com el denominaren els articles periodístics– que fou servit a casa de l’alcalde d’Alaquàs; i en què, com indica la crònica publicada pel diari Las Provincias, prengueren un gran protagonisme tant
l’amfitriona de la casa, Maria Medina Cubells, com les jóvens Maria Vento i
Tereseta Ferrando, filles de dues famílies de la localitat, que degueren ser les
encarregades de servir el piscolabis.
Ibidem.
Així m’ho indica Baltasar Escrivà, a qui vull agrair la seua amabilitat.
51
TARÍN, RAMON: «La inauguració de les fontetes d’Alaquàs l’any 1915», Quaderns d’Investigació d’Alaquàs, Col·lectiu
«Quaderns d’Investigació d’Alaquàs», Alaquàs, 1996, p. 122-123.
49
50
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Una imatge del desmantellament i remodelació del segon pou de l’aigua, en primer terme, datada el 21 d’abril de 1957.
Al fons, s’hi veu el campanar del Convent en procés de restauració. Fixeu-vos en les tres persones que hi ha al damunt
de la bastida, i també en què ja hi havia sigut instal·lat el rellotge. A l’esquerra de la foto, es pot comprovar com el
retaule de la Mare de Déu de l’Olivar que figurava al cos intermedi del segon pou acabava de ser encastat a la paret
lateral del Convent. Fotografia: Arxiu particular.
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Aspecte que presentava el pou d’aigua potable després de la remodelació de 1957-1958. Com es pot comprovar, al davant fou construït un xicotet jardinet. Fotografia cedida per José Soler Lino.
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Siga com siga, el cas és que, més enllà de representar el moment de distensió de la vesprada, la importància del refrigeri rau en el fet que fou aprofitat
per un grup de veïns de la població per a expressar al diputat Valldecabres,
màxima autoritat política, el seu malestar per la manca de condicions que reunia el local, «habilitado en la planta baja de las Casas Consistoriales», que feia
les funcions d’escola municipal. La qual cosa convertí aquell en principi relaxat i intranscendent berenar en un acte de reivindicació local. La queixa fou
recollida per dos dels periodistes: el de Las Provincias i el de La
Correspondencia de Valencia, que degueren presenciar els fets directament.
Així, el cronista d’El Mercantil Valenciano obvià la reclamació; i el de La
Correspondencia de Valencia la resumí apuntant: «En el domicilio del señor
alcalde se sirvió un lunch a los invitados. Allí el señor Valldecabres oyó las
quejas de los vecinos para que se habilite un local decoroso para instalar las
escuelas, y ofreció interponer su influencia para ello»52.
Especialment sensible, però, envers aquella demanda es manifestà el redactor de Las Provincias, qui li dedicà una relativament llarga reflexió que ell
mateix qualificà com a «triste, desconsoladora». Així, assegurà donar notícia
d’aquell requeriment «con dolor», ja que «más de cien niños no pueden recibir instrucción por falta de local». El periodista, que degué interessar-se’n
vivament, havia parlat de l’assumpte amb la primera autoritat local: «El alcalde Sr. Palop, a quien animan los mejores deseos, nos lo decía, y hacía la protesta que, terminada la construcción del matadero, dedicará todos sus esfuerzos a que, en un plazo relativamente corto, tengan los niños un edificio donde
puedan aprender a leer y escribir». I féu una descripció detallada de la deplorable situació que els xiquets havien de patir diàriament: «Actualmente, los
niños, en escaso número, acuden a un local habilitado en la planta baja de las
Casas Consistoriales. El edificio, vetusto y mal acondicionado, debe causar a
los niños animadversión. Su actividad y los modernos principios de educación, en armonía con la higiene, requieren un sitio aireado y soleado; un patio
donde puedan jugar, en vez de una habitación donde se les encarcele durante
seis horas al día»53. Sens dubte, les condicions d’aquell baix «habilitat» com
a escola municipal devien ser certament dramàtiques. Altrament, no hauria
estat justificat que el periodista el qualificara com a vetust i mal condicionat;
i que, fins i tot, el comparara amb una presó: «...en vez de una habitación
donde se les encarcele».
52
53

La Correspondencia de Valencia (3-V-1915).
Las Provincias (3-V-1915).
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Així mateix, és certament remarcable que el redactor de Las Provincias finalitzara la seua crònica constatant que el diputat Joan Baptista Valldecabres
«oyó lo que apuntado queda» i «prometió su valioso apoyo». És a dir, deixant
constància gairebé notarial del compromís que aquell dia el representant polític del govern estatal degué contraure amb els veïns d’Alaquàs. I no sols això,
sinó que fins i tot el periodista s’implicà, personalment i/o en nom del diari,
en l’afer, assegurant que «nosotros, por nuestra parte, prometemos defender
desde estas columnas cualquier petición que se haga a los poderes públicos
en este sentido»54. Un comentari que dóna la mesura de com de justa i
necessària devia ser aquella demanda.
Una cosa no lleva l’altra, i les paraules que, poques línies abans, el cronista
del també conservador Las Provincias havia dedicat al diputat a Corts eren
laudatòries en extrem. Eren conseqüència de l’afinitat ideològica que existia
entre Valldecabres i la línia editorial del diari? Eren una estratègia per tal que
el diputat es prenguera amb vertader interés la sol·licitud que li havien traslladat els veïns d’Alaquàs? Siga com siga, el redactor assegurà que «la despedida que se tributó al Sr. Valldecabres fue muy afectuosa y demuestra el cariño y arraigo que ha sabido despertar entre sus electores, por su reconocida
actividad y celo en pro de los intereses del distrito». I és que tot sembla indicar que una comitiva integrada per «todas las personalidades y el vecindario
en masa, figurando entre el gentío muchas y bellas mujeres, que le vitoreaban sin cesar», i que tancaven les dues bandes de música, escortaren
Valldecabres en la seua eixida d’Alaquàs camí de València. I que fins i tot «una
comisión, formada por el alcalde y otras personalidades, acompañaron al
diputado hasta Chirivella»55. En qualsevol cas, el que els fets relatats assenyalen és l’intens esperit festiu que aquell dia regnà pels carrers d’Alaquàs.
***
Abans de finalitzar aquesta repassada a l’acte d’inauguració del primer pou
d’aigua potable que tingué Alaquàs, cal indicar diverses coses. En primer lloc,
que la canalització tardà un mínim de nou anys en començar a arribar a les
cases, ja que els testimonis més antics que he pogut localitzar són de 1924.
Així, a les «Condiciones en las que el Ayuntamiento de esta villa de Alacuás
prestará el abastecimiento de Aguas Potables a los señores abonados» que
54
55

Ibidem.
Ibidem.

133

Rafa Roca treball_Maquetación 1 30/07/14 13:15 Página 134

Aspecte que presentava el dipòsit de l’aigua d’Alaquàs l’1 de juny de 1958, poc després de la seua construcció.
Fotografia: Arxiu particular.
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Una altra imatge del dipòsit de l’aigua al voltant de 1960. En primer terme, el músic José Barberà «el
Fava». Fotografia: Arxiu fotogràfic «Imatges per al Futur» de l’Ajuntament d’Alaquàs.
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figuren al revers de la sol·licitud d’alta d’aigua potable que Baltasar Garcia
Palop, domiciliat a la Plaça de la Constitució, realitzà el 2 de setembre de
1926, i que reproduïm a l’apèndix56, es llig que aquelles condicions varen ser
acordades per l’Ajuntament d’Alaquàs en sessió del 20 de setembre de 1924.
En segon lloc, que, com ja remarcaren Baltasar Escrivà i Quico Garcia en
1983, «a l’obrir la Fillola, el pou obstaculitzava el pas. Aleshores fou traslladat
un poc més endavant, on avui s’hi troba»57; és a dir, on es trobava fa trenta
anys: al final del carrer Major, enmig de la línia que conformen l’Ajuntament i
l’antiga Casa del Sant. Per tant, com que, tal com escrigué en 1992 Ramon
Tarín, «la prolongació de la Fillola [...] va tindre lloc durant la Guerra Civil, encetant-se els primers treballs al final del 1936, sent alcalde d’Alaquàs Toni “el
Pelat”»58; i com que, tant a la inscripció que hi havia al cos intermedi del pou
com a la vora del nom de l’autor dels retaules de la Mare de Déu de l’Olivar
i de Sant Francesc de Paula que varen ser col·locats en aquest segon pou, hi
figura la data de 194059, sembla fora de tot dubte que el «trasllat» –és a dir, la
construcció del nou pou– degué realitzar-se durant els anys 1939-1940.
Encara que oferia un aspecte bastant semblant a l’anterior –dividit com estava també en tres pisos o cossos–, aquest segon pou presentava algunes diferències notables respecte al primer. La més cridanera era que, a la façana
principal del cos inferior –que, remodelat, es va mantindre dempeus fins a
gener de 198960– fou situat un retaule de Sant Francesc de Paula que, encara
avui, es conserva encapçalant la nova font situada en aquell mateix punt61.
Vull agrair a Baltasar Escrivà que m’haja permés consultar aquest document, pertanyent al seu besavi, i que m’haja
autoritzat a reproduir-lo.
57
[ESCRIVÀ, BALTASAR, I GARCIA, FRANCESC]: «Dades sobre un pou»..., p. 149.
58
TARÍN, RAMON: «El trànsit rodat en Alaquàs i prolongació de la Fillola», Quaderns d’Investigació d’Alaquàs, Col·lectiu
«Quaderns d’Investigació d’Alaquàs», Alaquàs, 1992, p. 119-120. En 1981, Josep M. Soriano havia escrit que «la llamada “Fillola”, hoy Avda. del País Valencià y antes de Genovés, no fue abierta hasta la década de los treinta»,
«Alaquàs en el último tercio del siglo XIX: la instalación de las religiosas oblatas en el Convento de la Virgen del
Olivar», Cuadernos de Investigación de Alaquàs, Alaquàs, 1981, p. 102.
59
Tal com actualment pot comprovar-se, a la banda inferior dreta de tots dos retaules figuren dues inscripcions: la que
assenyala quina fou l’empresa que elaborà els taulellets («Azulejos Cayetano Soler. Manises») i la que indica el nom
del dissenyador del retaule i l’any de realització («Vte. Gimeno. 40»).
60
Al núm. 72 de La Fulla de l’Olivar, corresponent al 29 de gener de 1989, fou publicada una fotografia en què es pot
comprovar que la demolició del darrer pou ja estava en un procés molt avançat.
61
Vull agrair la informació que, al voltant de la remodelació d’aquesta zona, m’han facilitat Salvador Estellés i Adrià
Hernández. D’altra banda, al núm. 77 de La Fulla de l’Olivar, corresponent al 9 d’abril de 1989 –i per tal d’il·lustrar «la
ja finalitzada zona urbanitzada just davant de la Casa de la Vila»–, fou publicada una fotografia en què pot apreciarse que el retaule de Sant Francesc de Paula ja havia sigut reubicat.
56
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Com pot apreciar-se a les fotografies que se n’han conservat, disposava
també de dues aixetes i pica; de porta lateral i finestra, a la banda que mirava
a la Casa del Sant; i, a la que mirava a ca la tia Francisqueta, d’abeurador per
a animals. Pel que fa al cos intermedi, a la façana que mirava al carrer Major
lluïa, com el pou primigeni, un retaule de la Mare de Déu de l’Olivar, però diferent al de 1915. Segurament perquè, tal com es llegia a la inscripció situada
a la banda inferior del retaule, l’antic havia sigut destrossat durant la Guerra
Civil. Literalment, aquell text deia: «Pozo de Nuestra Señora del Olivar, construido en 1915 siendo alcalde D. José Mª Palop Guillem. Destruido por las
hordas marxistas, este retablo fue renovado en 1940 siendo alcalde D. J. Mª
Planells, gestores J. Martí, V. Alós, J. Portalés, F. Montalt, M. Montoro, R. Gil
y J. Mª Montoro». La qual cosa fa pensar que, molt probablement, la primera
part de la inscripció –«Pozo de Nuestra Señora del Olivar, construido en 1915
siendo alcalde D. José Mª Palop Guillem»– era la mateixa que figurava a la
part inferior de l’anterior retaule, el del primer pou, i que la fotografia conservada no permet llegir amb claredat. Pel que fa al cos superior de la construcció, estava reservat, com l’anterior, al dipòsit d’aigua.
En tercer lloc, cal remarcar que, tal com apunta el document Revisió i
Adaptació del Pla General d’Ordenació Urbana. 3.1 Evolució Històrica, «a mitjans dels anys 40 [a Alaquàs encara] es mantenia bàsicament la mateixa
infraestructura [de distribució d’aigua], la qual suposava disposar d’un cabdal
d’aigua potable, per habitant i dia, que no arribava als 50 litres»; i que «en
agost de 1943 l’Ajuntament sol·licita al Ministeri d’Obres Públiques la concessió d’auxilis per a la millora de l’abastiment d’aigua potable. Auxilis que no
són concedits»62.
Finalment, cal dir que el segon pou d’aigua potable fou parcialment desmantellat –se’n conservà notablement remodelat, com ja he assenyalat, el cos
inferior amb les dues fonts i el retaule de Sant Francesc, i s’habilità al seu
davant un jardinet– a finals de la dècada dels anys cinquanta, en el moment
en què hom construí, a la banda de darrere de l’Ajuntament, un «dipòsit d’aigua de grans dimensions perquè l’aigua arribara a les plantes més altes, de
1er i 2n nivell, que ja s’havien construït a la localitat»63, i que la pràctica totalitat de la població actual té en ment, ja que fou enderrocat en 2001 per tal de
Revisió i Adaptació del Pla General d’Ordenació Urbana. 3.1 Evolució Històrica (1985), Ajuntament d’Alaquàs.
TARÍN LÓPEZ, RAMON, I LABORDA FERRIOLS, FRANCISCO: «El dipòsit de l’aigua d’Alaquàs (1958-2001)», Quaderns
d’Investigació d’Alaquàs, Col·lectiu «Quaderns d’Investigació d’Alaquàs», Alaquàs, 2001, p. 157-160.
62
63
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Una vista més pròxima del jardinet que hi havia davant del pou després de la remodelació de 1958. Fixeu-vos també
en la tàpia que es veu al fons, i que envoltava el pati del Convent. Fotografia: Arxiu fotogràfic «Imatges per al Futur»
de l’Ajuntament d’Alaquàs.

Aspecte que presentava el pou el Diumenge de Rams de 1967. Entre d’altres, s’hi distingeixen: Martín Llàcer, Pascual
Andrés Legua, José María Sancho, José Montesinos, mossén Vicent Lis, mossén Antonio Sancho, Salvador Montoro
–sagristà–, José María Alfonso –algutzir–, Elies Forment, Francisco Sena Aguilar i el xiquet Josep Tàrrega de ca
Isidreta, que feia d’escolà. Fotografia: Arxiu particular.
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Placa datada el setembre de 1958, i esculpida en homenatge a José María Palop Guillem, l’alcalde que promogué la
construcció de la primera xarxa d’aigua potable a Alaquàs.
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procedir a la remodelació i ampliació de l’edifici de l’Ajuntament. A propòsit
de la demolició, Ramon Tarín i Paco Laborda varen escriure: «El dipòsit, construït sobre quatre grans pilars i amb una alçada de 28 metres, sobreeixia pels
teulats de totes les cases, representant junt amb el Castell-Palau i els campanars de l’església de l’Assumpció i la de l’Olivar un dels quatre vigies
d’Alaquàs. Va subministrar aigua a les plantes altes i finques durant 25 anys,
ja que en 1983 va ser substituït per dos dipòsits de 1.500 i 2.000 m3, situats
al Polígon del Bovalar, parcel·la El Polvorí, que van ser alimentats primer pels
pous del motor de la Vídua (Mare Sagramento), Sant Francesc de Paula, Sant
Pasqual Bailon i Pou Nou»64.
A més, Ramon i Paco també informaven que, en setembre de 1958 i amb
motiu de la inauguració del nou dipòsit d’aigua, es va dedicar una placa commemorativa a l’alcalde que quaranta-tres anys enrere havia iniciat la canalització d’aigua potable a Alaquàs. A la placa –que està signada per «Fco. Prima»
i que, després de diverses indagacions, vaig poder localitzar a les dependències de l’Ajuntament d’Alaquàs65– hi ha representat el bust de Josep M. Palop
juntament amb una branca de llorer. També s’hi pot llegir la següent inscripció: «A D. José Mª Palop Guillem, que, como alcalde, fue el iniciador y patrocinador de las aguas potables en esta villa. Alacuás, septiembre 1958». Seria
de desitjar –i així m’han manifestat els màxims responsables de l’Ajuntament
que ho faran– que, a propòsit del centenari de la instal·lació de la primera
xarxa d’aigua potable municipal, la placa fóra netejada, posada en valor i exhibida en un lloc digne on puga ser contemplada pel conjunt dels alaquasers.
D’aquesta manera, 1958 fou també l’any en què es desmantellà parcialment
el segon pou d’Alaquàs, i en què el retaule de la Mare de Déu de l’Olivar es
traslladà –prescindint de la inscripció inferior abans transcrita, però– a l’edifici
del Convent, concretament a la paret exterior de la capella de Sant Francesc
de Paula, on actualment pot veure’s i on es dipositen les ofrenes florals a la
patrona d’Alaquàs.
***
Com resulta evident, un segle després dels actes de 1915 el municipi
d’Alaquàs i l’estil de vida dels seus habitants han canviat i evolucionat d’una
64
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manera més que notòria. Tant l’aigua potable com la llum elèctrica fa dècades que arriben a les nostres llars; el carrer Major i la resta de vies urbanes
han deixat de ser aquells fangars que tant costava de travessar, a carros i
persones, en els dies d’intensa pluja; la nostra ha esdevingut una societat
mecanitzada i tecnificada; i gaudim d’avanços sanitaris i de comoditats diàries que, en 1915, els nostres avantpassats no podien ni somniar. Cosa que
encara remarca més la importància que la instal·lació d’aquella primera
xarxa d’aigua potable tingué per al progrés del nostre municipi; i l’assenyala
com una fita decisiva, potser la primera, del llarg i complex procés de
modernització urbana que ha permés que en poc menys de cent anys els
habitants d’Alaquàs hàgem passat d’un estil de vida gairebé medieval a un
d’informatitzat.
Tanmateix, no tot han sigut guanys, ja que aquest desenvolupament també
ens ha fet pagar alguna que altra factura (per exemple: les persones hem perdut espais públics en favor de les màquines). A més, l’anàlisi de l’acte d’inauguració del primer pou d’aigua potable que tingué Alaquàs ens ha permés
comprovar com hi ha coses que tampoc no han canviat tant, com ara la
necessitat de continuar reclamant una major inversió en educació i cultura, i
uns espais on els xiquets i xiquetes desenvolupen dignament el seu procés
d’aprenentatge més elemental. Així, si en 1915 varen ser una colla de veïns
els qui sol·licitaren que els seus fills pogueren rebre les primeres lletres en
unes mínimes condicions de llum, ventilació i salubritat, en l’actualitat són
novament un nombrós grup de pares i mares d’Alaquàs, els del col·legi públic
Ciutat de Cremona, els qui continuen adreçant-se als governants i reclamant
per als seus fills i filles –que fa vuit anys que estudien en barracons– una
escola en condicions i digna. Una situació certament lamentable que posa de
manifest les deficiències i les contradiccions del procés de modernització de
la nostra societat, així com l’escàs interés polític que, tant ahir com avui i salvant honroses excepcions, generen l’educació i la cultura.

141

Rafa Roca treball_Maquetación 1 30/07/14 13:15 Página 142

APÈNDIX
INAUGURACIÓN DE LAS NUEVAS AGUAS EN ALACUÁS.
COLOCACIÓN DE UNA PRIMERA PIEDRA66
En el cercano y pintoresco pueblo de Alacuás se celebraron dos actos de verdadera importancia: la inauguración de las nuevas aguas potables y la colocación de la primera piedra del matadero. Merced a las felices iniciativas del
Ayuntamiento de dicha villa, y especialmente del activo alcalde D. José María
Palop, el pueblo cuenta con agua potable, que se extrae de un pozo. Este fue
abierto en la parte más alta de Alacuás, o sea frente al convento de Madres
Oblatas. Tiene, según nos manifestaron, treinta metros de profundidad, y lo
extraen por medio de un motor, yendo a parar a un depósito situado a unos
diez metros de altura, y de allí a cinco fuentes situadas en distintos puntos
del pueblo.
Comenzó el acto a las cuatro de la tarde, asistiendo el activo diputado por el
distrito, nuestro estimado amigo D. Juan Bautista Valldecabres, el alcalde Sr.
Palop, los tenientes de alcalde D. José María Guillem y D. Salvador Vento,
secretario D. Vicente Palop, el cura párroco D. Fernando Jiménez Puchades
y clero de la población, el P. Martín Mengod (S. J.), juez D. Joaquín Vento, D.
Julio Jiménez, otras personalidades y la población en masa, que, llena de
entusiasmo, acudió a presenciar la inauguración de tan importantes mejoras.
Las milagrosas imágenes de Nuestra Señora del Olivar y de San Francisco de
Paula fueron trasladadas desde casa del clavario y la capilla del convento citado, respectivamente, al pozo, acompañadas por las dos bandas de música de
la villa. Esto fue una nota que revela la importancia de la mejora, pues en éste
como en la mayoría de los pueblos donde existen dos bandas no tocan jamás
en el mismo acto...
El pozo fue bendecido por el cura párroco Sr. Jiménez, y siendo abiertos los
caños colocados junto al pozo, entre las aclamaciones de la multitud y los
estampidos de las tracas y carcasas.
La banda artística, que dirige el Sr. Tárrega, acompañada por un coro de
mozos del pueblo, ejecutó un himno alusivo al acto, que fue muy aplaudido.
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El digno diputado Sr. Valldecabres y el virtuoso cura párroco Sr. Jiménez pronunciaron discursos elocuentes alusivos al acto, terminando el primero con
vivas a Su Majestad el Rey y a España y al pueblo de Alacuás, que fueron contestados unánimemente.
La banda Primitiva, dirigida por el señor Forment, ejecutó también selectas
composiciones.
Terminada la inauguración, marcharon todos a colocar la primera piedra del
nuevo matadero. Luego de la bendición por el cura párroco, colocose dicha
primera piedra, arrojándole paletadas de cal el diputado por el distrito, el Sr.
Jiménez y otras personalidades.
Acompañados por la imagen de Nuestra Señora del Olivar, marchó la comitiva
a inaugurar las demás fuentes, que, como el pozo, estaban adornadas con
guirnaldas de flores, disparándose en cada una de ellas una traca.
En casa del alcalde se sirvió un delicado lunch, haciendo los honores la esposa del señor Palop, doña María Medina Cubells, y las bellísimas señoritas
María Vento y Teresita Ferrando.
La despedida que se tributó al Sr. Valldecabres fue muy afectuosa y demuestra el cariño y arraigo que ha sabido despertar entre sus electores, por su
reconocida actividad y celo en pro de los intereses del distrito. Acompañaban
al Sr. Valldecabres todas las personalidades y el vecindario en masa, figurando entre el gentío muchas y bellas mujeres, que le vitoreaban sin cesar. Las
bandas de música cerraban la comitiva.
Una comisión, formada por el alcalde y otras personalidades, acompañaron al
diputado hasta Chirivella.
***
Cerramos esta crónica con dos notas, sentimental una de ellas, y triste, desconsoladora, la otra. Es la primera un acto que presenciamos en el convento
de Oblatas. Las jóvenes allí recluidas, al paso de la Virgen del Olivar, cantaban
unos gozos, mezclándose las argentinas voces que salían por entre los barrotes de las rejas, a los gritos de entusiasmo del vecindario, a los acordes de
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las bandas, a los estampidos de la pólvora. Era un contraste que nos impresionó intensamente.
La otra nota la transcribimos con dolor. En Alacuás más de cien niños no pueden recibir instrucción por falta de local. El alcalde Sr. Palop, a quien animan
los mejores deseos, nos lo decía, y hacía la protesta que, terminada la construcción del matadero, dedicará todos sus esfuerzos a que, en un plazo relativamente corto, tengan los niños un edificio donde puedan aprender a leer y
escribir.
Actualmente, los niños, en escaso número, acuden a un local habilitado en la
planta baja de las Casas Consistoriales. El edificio, vetusto y mal acondicionado, debe causar a los niños animadversión. Su actividad y los modernos principios de educación, en armonía con la higiene, requieren un sitio aireado y
soleado; un patio donde puedan jugar, en vez de una habitación donde se les
encarcele durante seis horas al día.
El Sr. Valldecabres, que oyó lo que apuntado queda, prometió su valioso apoyo,
y nosotros, por nuestra parte, prometemos defender desde estas columnas
cualquier petición que se haga a los poderes públicos en este sentido.

LAS NUEVAS AGUAS DE ALACUÁS Y UN NUEVO MATADERO67
Dos actos, a cual más simpáticos, se celebraron ayer en el cercano y pintoresco pueblo de Alacuás: la inauguración de las nuevas aguas potables y la
colocación de la primera piedra del matadero.
El alcalde y el ayuntamiento acordaron construir un pozo en la parte más alta
del pueblo, con tan feliz éxito que a los 30 metros tropezaron con abundante
filón de agua, que se extrae por medio de un motor, y va a parar a un depósito
perfectamente acondicionado, y de allí a cinco fuentes establecidas en distintos puntos del pueblo.
La inauguración de las aguas se celebró a las cuatro de la tarde, con asistencia del diputado a Cortes por el distrito don Juan Bautista Valldecabres, alcalde del pueblo señor Palop, concejales señores Guillén y Bento [sic], secreta67
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rio señor Palop (don V.), cura párroco señor Jiménez Puchades, el padre
Martín Mengod, S. J., y otras personalidades.
Las imágenes de Nuestra Señora del Olivar y de San Francisco de Paula fueron trasladadas procesionalmente a la orilla del pozo. Este fue bendecido por
el cura párroco, y fueron abiertos los caños a los estampidos de las tracas y
carcasas y a los acordes de la banda de música que dirige el señor Tárrega.
El señor Valldecabres y el señor cura párroco pronunciaron elocuentes frases
alusivas al acto. Inauguradas las fuentes, los invitados se trasladaron al sitio
donde ha de instalarse el matadero, procediéndose, con el ceremonial de
rúbrica, a la colocación de la primera piedra.
En el domicilio del señor alcalde se sirvió un lunch a los invitados.
Allí el señor Valldecabres oyó las quejas de los vecinos para que se habilite
un local decoroso para instalar las escuelas, y ofreció interponer su influencia
para ello.

EN ALACUÁS. INAUGURACIÓN DE FUENTES PÚBLICAS.
NUEVO MATADERO68
El pintoresco pueblo de Alacuás dio el domingo dos notas simpáticas y de
progreso inaugurando cuatro fuentes públicas y colocando la primera piedra
de un matadero.
El Ayuntamiento de Alacuás, viendo la necesidad de dotar a la población de
rica y abundante agua, no regateó gasto alguno para llevar a efecto tan importante mejora, y para ello se ha construido un pozo que mide 30 metros de
profundidad, del que extrae el precioso líquido un motor eléctrico de cinco
caballos de fuerza, llevándolo a un depósito colocado a seis metros sobre el
nivel del suelo.
Como la instalación está montada en la parte más alta del pueblo, o sea en el
Convento, el agua podrá distribuirse por todas las casas del lugar.

68
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Con esta nueva mejora el Ayuntamiento de Alacuás ha municipalizado un servicio público.
***
A las cuatro de la tarde, y con asistencia del diputado a Cortes por el distrito
don Juan Bautista Valldecabres, autoridades y personalidades del pueblo,
prensa e invitados, dio comienzo el acto de la inauguración de las fuentes.
El cura párroco del pueblo bendijo el manantial, y seguidamente el alcalde
don José María Palop y diputado señor Valldecabres abrieron los grifos de la
fuente llamada del Convento, entre las aclamaciones de la numerosa concurrencia que presenciaba el acto.
Un nutrido coro, acompañado por la banda del Centro Musical, entonó el
«Himno de las Fuentes», escrito expresamente para este acto.
También la Banda Primitiva ejecutó selectas composiciones de su repertorio.
Pronunciáronse varios discursos.
Después las autoridades e invitados se trasladaron a un campo situado en las
inmediaciones del pueblo, donde se celebró la ceremonia de la colocación de
la primera piedra del nuevo matadero.
Terminado este acto, se procedió a la inauguración de tres fuentes, instaladas
en distintos puntos del pueblo.
En cada una de ellas se disparó una artística traca.
***
En el domicilio del alcalde fueron obsequiadas las autoridades e invitados con
un espléndido lunch.
La distinguida señora del alcalde, doña María Medina Cubells, hizo los honores de la casa.
La fiesta terminó a última hora de la tarde, regresando los invitados a la
capital.

146

Rafa Roca treball_Maquetación 1 30/07/14 13:15 Página 147

147

Rafa Roca treball_Maquetación 1 30/07/14 13:15 Página 148

148

