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MESTRES TORNERS: UN ESTUDI SOBRE EL
PRESTIGI I DESENVOLUPAMENT DE LA
TORNERIA D’ALAQUÀS

Agraïment:

El nostre agraïment a Paco Tàpia, José Forment Pere i a
totes les persones que han contribuït a la realització d’aquest
treball entre les quals destaquem els últims mestres torners
de l’antiga escola de torneria d’Alaquàs com Estanislao For-
ment el tio Trenislao, Enrique Aguilar el tio Tàpia i Vicent
Aguilar el tio Molla.

Llavors, vaja per davant el nostre reconeixement i
estima per a tots aquests homes que, fidels als seus principis,
feren del seu treball un art.

LA TORNERIA D’ALAQUÀS A PRINCIPIS DE SEGLE

A l’auca dels oficis impressa a la ciutat de València per Miquel Borràs l’any
1572, segons Galiano i Lluch és la més antiga d’Espanya, ja apareix l’ofici de
torner. Ara bé, Alaquàs ja comptava amb una organització de torners suficient-
ment important en el segle XVI. Llavors, existeixen dubtes com el de la població
real i activa del sector, amb quins mitjans comptaven per desenvolupar el seu tre-
ball i si funcionaven els torns amb el clàssic sistema de ballesta reflectida als gra-
vats medievals. Aquests i d’altres interrogants es plantegen sense cap resposta
aclaridora. 

També cal nomenar el cens de Floridablanca (1787) que parla de 67 arte-
sans, malgrat hem de matisar que no sabem si són torners, alfarers, matalafers,
ferrers o tots plegats.

Pasqual Madoz, en el seu Diccionari Geogràfic Estadístic (1844), no ens
aclareix gran cosa. A la seua obra apareix Alaquàs i destaca la indústria perolera
i la fama derivada de la venda dels seus productes en els pobles limítrofs;
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l’absència de referències al sector dels torners ens fa pensar en l’ecassa rellevàn-
cia que hagué de tindre a Alaquàs. 

En aquest sentit no hem realitzat una tasca fructífera en la recerca pels
arxius municipals en les consultes realitzades, ja que la documentació trobada no
arriba més enllà dels anys 1939–40. Ignorem si en altra part existeix qualsevol
tipus de documentació.

Hi ha la convicció, per mitjà de la via oral,  que la torneria d’Alaquàs és
anterior al segle XVI, però són hipòtesis que entren en el terreny de l’especulació
i, per tant, de poc rigor. Consta, a través de la memòria històrica, tan interessant
com enriquidora, una estimable població de torners, a més de nombrosos tallerets
a la fi del segle passat i l’inici d’aquest; de les condicions de treball, els mitjans
de producció, tallers que feren escola, famílies tradicionals de torners i, sobretot,
el prestigi de la torneria d’Alaquàs. Tot un manual d’artesania de la primera mei-
tat de segle. 

Alaquàs és un poble petit que a l’inici de segle alberga poc més de dues mil
ànimes. En 1900 té una població de 2370 habitants. L’estudi contextualitzat de la
seua població activa ens revela una societat laboriosa i dinàmica que es mou din-
tre dels límits prodigiosos d’una artesania quantitativa i qualitativa de primer
ordre: Boters, matalafers, teixidors, adobadors, cadirers, cullerers, alfarers, tor-
ners i d’altres, formen un ventall envejable. Aquests oficis desenvolupats per la
societat alaquasera afegirà un caràcter artesà malgrat la mancança de mitjans i
recursos. La indústria del  moble corbat n’és un bon exemple, d’aquesta precarie-
tat esmentada del primer quart de segle. El sistema d’evaporació de la fusta es
realitza mitjançant basses d’aigua sobreposades damunt un forn tancat on l’ebu-
llició de l’aigua assolia el procés del corbat. Igualment destacable resulta el secat
dels modelatges que es practicaven dins una habitació sense ventilació, amb una
basseta central on s’encenia el foc cada vespre i on s’amuntegaven els complicats
motlles i cèrcols, mitjançant els quals s’aconseguien les extraordinàries figures
acaragolades de la línia corba1.

La memòria històrica popular, tan valuosa i necessària per recuperar el nos-
tre passat, ens situa dins d’una perspectiva de llocs i localitzacions de tallers, tor-
ners, noms i malnoms, de dificultats, d’enginy... És per això que ens hem servit
de la història oral per centrar part del nostre treball.
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1Al voltant dels anys 1922, Maties Llop va establir la primera gran fàbrica de cadires al carrer de
Sant Jeroni. A final dels anys vint, la fàbrica va patir un incendi que sufocaren els bombers de Valèn-
cia, que en aquell temps encara acudien al lloc del sinistre amb cotxes de cavalls. Arran d’aquest suc-
cés, Maties Llop obriria una nova fàbrica al carrer del Doctor Barberà, núm. 5.

L’any 1933, José Benedicto Salfranca, un comptable de Maties Llop, va fundar una nova fàbrica
de cadires al carrer de Conca. Aquesta mateixa fàbrica de corbats esdevindria una torneria especialit-
zada en botons que va funcionar amb règim cooperativista, destacant com a soci José Forment
Parroja.



Les tècniques del tornejat d’aquesta època del primer quart de segle sem-
blen les utilitzades en l’edat mitjana, és a dir, els torns de ballesta. Malgrat
d’ésser el sistema de tornejat més genèric, hi ha referències d’altres que amb
molt d’enginy semblen inversemblants a hores d’ara. Francisco Usedo el tio
Cagó emprava la força d’un burret per moure el torn: Una força generada per la
tracció animal tan utilitzada per les antigues sènies àrabs per a l’extracció de
l’aigua. Posteriorment, la força de tracció animal també s’empraria durant les
freqüents restriccions de la força elèctrica durant l’època dels anys quaranta. Llo-
renç Garcia, s’ajudava d’un ase per moure el torn, mitjançant un enginyós sis-
tema de transmissió compost per rodes i politges.

Ja als anys vint, al casino de la Música Roja, que d’alguna manera era el
centre de la tertúlia local, es parlava d’un torner pertanyent als avantpassats de la
família dels Frances2 (Possiblement el pare de l’avi Miquelet Tàrrega), que torne-
java adreçant la gúbia amb els dits dels peus mentre arrossegava amb una mà la
corda que feia funcionar el torn. Els torners anomenaven aquesta tècnica el sis-
tema de l’assot. Cal dir que aquest home tornejava amb el dit gros del peu els
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2La família França passa per ésser una de les famílies de torners més antiga d’Alaquàs. L’índex
general de l’arxiu de la parròquia de l’Assumpció d’Alaquàs, que data de principis del segle XVIII,
comenta les dates de naixement de Francisco Tàrrega Barberà (1876), Miquelet Tàrrega Barberà
(1853) i Francisco Tàrrega Català (1833). Contràriament, els llibres de batejos d’aquesta època van
desaparéixer durant la guerra civil, la qual cosa en ha privat de la recerca i recuperació de dades
genealògiques més enllà de l’any 1860. És a partir d’aquest moment quan trobem la partida de bateig

Llit clàssic que es va fer per casar-se Salvador Forment el Guai l’any 1903.
Destaca la qualitat del seu tornejat artesà.



boixets d’encaix i els famosos pai–pam, una espècie de ventall molt típic a prin-
cipis de segle, sobretot pels homes de la ciutat que són els que portaven barret de
palla3.

Són aquests detalls, realment asombrosos, els que ens parlen de l’enginy
popular d’uns artesans que solien resoldre les dificultats amb l’única arma que
tenien al seu abast: la intel.ligència. És durant aquesta època, marcada pels pri-
mitius i rudimentaris instruments de treball, quan l’artesania tornera d’Alaquàs
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de Francisco Tàrrega, que va ésser director de la Música Vella d’Alaquàs. En els batejos de 1876
apareix: “En l’església parroquial de la Vila d’Alaquàs, privilegi i arquebisbat de València, dia cinc
de juliol de 1876, jo, en José Ma. Portolés, coadjutor d’aquesta, vaig batejar solemnement a Fran-
cisco Tàrrega Barberà, que va nàixer el mateix dia a les dues de la matinada, fill legítim de Miquel
Tàrrega i de Francisca Barberà. Avis paterns, Francisco Tàrrega i Maria Català. Padrins, José Barberà
i Dolors Maria...” La partida del bateig consta al Quinque Libri, fol. 174.

3Hom acostumava a ficar–se el barret de palla el primer diumenge que treien a la Mare de Déu dels
Desemparats.

Càndido Ferrer Tàrrega (1857–1941). Mestre torner d’Alaquàs. Va ésser un dels torners més antics
del poble. Va treballar fins la seua mort a 1941 amb 84 anys d’edat.



assoleix un prestigi i qualitat extraordinària no superada fins ara. Hem d’aclarir
que el fet de parlar d’una escola de torners a Alaquàs no és una referència a
l’estricte sentit de la paraula, és a dir, a l’edifici físic on es puguera impartir
l’ensenyament, sinó a l’art de l’aprenentatge dins el mateix taller, i que també
sabien transmetre els mestres torners d’aleshores. Durant el temps d’aprenen-
tatge, els mestres torners hi dedicaven tres i quatre hores diàries per ensenyar
l’ofici als aprenents, malgrat aquesta circumstància suposava perdre diners. Açò
era possible perquè la seua concepció del treball era més important que el temps.
Potser que aquest siga el millor llegat que ens han deixat.

El taller escola més antic que hem localitzat ha estat la torneria de Blai
Català Palop el tio Blai, al carrer de València núm. 5, que data de 1885. Posterior-
ment, serà la torneria de Vicent Lino Llàcer el tio Vicent d’Orellets al carrer de
Salmerón (Carrer del cine) on s’ensenyava a tornejar. D’alguna manera, es va
considerar l’escola oficial d’Alaquàs perquè del seu taller van eixir molts bons
torners del poble. Cal dir que aquests torners pertanyien a les famílies de modes-
tes economies que, amb gran sacrifici, obrien llurs propis tallers malgrat les difi-
cultats per independitzar–se. Son les primeres passes d’una societat ingènua
encara no contaminada pel modernisme ni la competitivitat, una societat artesana
humanitzada que creia en l’evolució de la persona a través de la pròpia creativitat.
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Torn primitiu de ballesta. Provist de bancada i barra de suport, amb dos capçals rústics de desplaça-
ment. Possiblement els seus orígens es remunten a l’edat mitjana.



Remarquem la pertinença d’aquest torners a una generació noucentista que
va saber crear el seu propi caràcter dins de la torneria. Entre els homes més vells
que encapçalen el sector destaquem: Miquelet Tàrrega  Català  França (1853),
Càndido Ferrer Tàrrega (l857),  Blai Català Palop el tio Blai (l863), Vicent Lino
Navarro Orelletes (l868),  Francisco Forment Forment Quico l `Ama (1872),
Francisco Peiró Tàrrega Quico Torrom (1872),  Adrià Forriol Boscà (1873), Sal-
vador Peiró Tàrrega  Voro Torrom (1874), Miguel Garcia Palop Micalet  de la
Plaça (1874), Francisco Català Roselló,  Quico el V icari (1875) Salvador For-
ment Barberà el Guai (1875), Francisco Tàrrega Barberà França (1876)  Elies
Gonzàlez Català Elies el Serer (1882), José Barberà Martí  Faba (1886)...
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Cadira feta amb fusta de morera. Tornejat característic del segle XIX.



Deixem ací constància d`algunes famílies de t o r n e r s  d e principis de
segle :

FAMÍLIA  LINO  ORELLETES

Vicent Lino  Navarro
Vicent Lino Llàcer
Jesús Lino Llàcer                                  
José Lino Llàcer
Francisco Lino Llàcer
Vicent Lino Andreu

FAMÍLIA TÀRREGA  FRANÇA

Miquelet Tàrrega Català, 1ª generació  
Miquelet  Tàrrega Barberà , 2ª generació                                                  
Vicent Tàrrega Barberà 
José Tàrrega Barberà 
Francisco Tàrrega Barberà 
Miquelet  Tàrrega  Barberà, 3ª generació                                                                          
Francisco Tàrrega Barberà
José Tàrrega Barberà

FAMÍLIA GARCÍA  DE  CA  BALTASAR

Miquelet Garcia Palop
Miquelet Garcia Serrano
Francisco Garcia Serrano
José Garcia Serrano
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Vicent Lino Llàcer d’Orelletes (1892–1966). Mestre
torner. La seua torneria va ésser una espècie
d’escola oficial d’Alaquàs d’on van eixir molts
excel·lents torners d’Alaquàs i d’altres pobles.



FAMÍLIA BARBERÀ FABA

José Barberà Martí                                                                                                             
José Barberà  Tàrrega
Vicent Barberà Tàrrega

FAMÍLIA CATALÀ EL VICARI

Francisco Català Roselló
Miquelet Català Roselló
Tomàs Català Roselló

FAMÍLIA PEIRÓ TORROM

Quico Peiró Tàrrega
Voro Peiró Tàrrega

FAMÍLIA FORMENT QUICO L`AMA
Francisco Forment Forment
Francisco Forment Ferris
Estanislao Forment Ferris

FAMÍLIA  FORMENT ELS GUAI

Salvador Forment Barberà
Salvador Forment Tàrrega
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José Barberà Martí  el tio Fav a
(1885–1961). Mestre torner especialitzat
en catres d’anar a missa. Pertany a la
generació vuitcentista de mestres torners
d’Alaquàs.



FAMÍLIA FERRER ELS  SANTEROS

Miquelet Ferrer Forment
Miquelet Ferrer Sàez
Fabià Ferrer Sàez  
Mariano Ferrer Sàez
Quico Ferrer Sàez
José Ferrer Sàez

FAMÍLIA  CATALÀ  BLAI

Blai Català Palop  
Vicent Martínez  Usedo
Vicent Martínez Català                               
Quico Martínez  Català
José Martínez Català
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Salvador Forment Barberà el Guai (1875–1944). Mestre
torner i destacat artesà de l’escola tornera d’Alaquàs de
principi de segle.

Blai Català Palop el tio Blai (1863–1931). Mestre torner
destacat per la seua tasca d’ensenyament del tornejat crea-
tiu i artesà a la seua torneria del carrer de València, pels
anys 1890.



FAMÍLIA  PALOP BUTIFARRETA

Julio Palop Ros
Francisco Palop Ros
Julio Palop Montesa
Julio Palop Tàrrega

Dintre d`aquestes famílies de torners, es podien localitzar algunes torneries
especialitzades en diverses varietats del tornejat. Disposem d`alguns exemples:

TORNERIES ESPECIALITZADES EN CATRETS D`ANAR  A MISSA

Adrià Forriol Ros
Francisco Palop Ros
Julio Palop Ros Butifarreta
José Forriol Boscà  Blanca
Francisco Català Roselló  Quico el V icari
José Barberà Martí  Fava
José Barberà  Tàrrega
Vicent Barberà Tàrrega
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Catres d’anar a missa. Tornejats amb fusta de carrasca. Hi podem apreciar la línia artesana a la fi del
segle XIX i principi del present.

Catres propietat de la família Garcia Gil (Foto de l’esquerra) i Peiró Ferrer (Foto de la dreta).



TORNERIA ESPECIALITZADA EN CUBS DE CARRO

Francisco Forment Forment Quico l`Ama 
Blai Català Palop el tio Blai

TORNERIA ESPECIALITZADA EN ELS PAI–PAI

Miquelet Tàrrega Català  França

LES CARACTERÍSTIQUES DEL TORNEJAT

Les característiques del tornejat de principis de segle ha estat la manualitat
fins a l’arribada de la mecanització dels torns, amb poca rellevància en les varia-
cions del tornejat i, conseqüentment, amb una reduïda varietat d’eines de treball.
La gúbia, amb totes les varietats de tamany i l’escarpell gran i mitjà, l’estronsa-
dor, el puntelló, etc.

El torn manual es composa d’un senzill banc de fusta provist d’el capçal i
el punt.

Els torns manuals han estat el sistema tradicional del tornejat i funcionaven
a ballesta o transmissió.

El torn de ballesta és un estri funcional d’alló més rudimentari . Elemental i
senzill, prové de l’enginy popular, complementat  amb una rústica bancada de
fusta i dos capçals mòbils amb una barra que funciona de suport. La ballesta sol
estar fixa al sostre del taller i va unida al pedal o marxa, que és una espècie de
triangle de fusta, per mitjà d’un fil enrotllat a la peça tornejada, fent–la girar al
dret i a l’inrevés.
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Copa de fusta amb relleu de
gran valor artístic. Figura tor-
nejada per al tio Vicent
d’Orelletes. Cal dir que
també era un aficionat als
escacs.



El torn de transmissió es caracteritzava per un sistema que els homes enge-
gaven amb un dispositiu de rodes i politges de diverses mesures i tamanys amb
que es concreten els canvis de velocitat necessaris que necessita cada peça de
fusta per tornejar. La transmissió pot ésser directa o indirecta i pot estar cohesio-
nada a un sols torn o més d’un. Els torns, fins a la incorporació del motor elèc-
tric, disposaven de dues todes petites, una fixa i l’altra anomenada la boja, que
servia per neutralitzar la transmissió quan calia parar el torn.

Tornejaven amb pedal o ballesta els següents torners: Vicent Tàrrega
França, Miquelet Tàrrega França, Pepe Tàrrega França, Francisco Tàrrega
França, Adrià Forriol (Oncle de Pureta), José Forriol de Blanca, Quico el V icari
i Miquelet Garcia de ca Baltasar entre d’altres. 

Pel que fa a la transmissió, citarem als germans Santeros, Fabià, Mariano,
Quico, Miquelet i Pepe; també a Salvador Forment Guai (Pare), Salvador For-
ment Guai (Fill), José Barberà i el tio Blai.

Es podia tornejar a l’aire o al punt. S’anomena tornejar a l’aire quan sols
s’empra un capçal. Tornejar al punt es caracteritza per la utilització del capçal i
el punt que és l’adequat per a les peces de major volum o longitud.
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Una família de mestres torners d’Alaquàs. Vicent Martínez junt als seus fills Alfredo, Quico i José;
amb els dos aprenents Àngel i Manolo Bueno. Al fons, les eines de treball, gúbia ,escarpell, entronsa-
dor, etc.



L’EXPANSIONISME

La llum elèctrica es va instal.lar a principis de la dècada dels anys vint,
éssent la companyia Mijares la primera a fer–ho. Aquesta companyia va ésser
coneguda popularment amb el malnom  de la llum del bufat, per l’escassa opera-
tivitat als seus inicis, car cada vegada que es produïa una tempesta d’aire o pluja,
invariablement, es quedaven a les fosques i amb els torns aturats. Cal dir que
l’energia elèctrica a les cases també era igualment deficient, ja que les bombetes
instal·lades, anomenades de carbó, feien poca llum. Aquest seria el motiu pel
qual sols es van enganxar alguns tallers de torneria a principis, tot i que al poc
de temps es va afegir una altra companyia  coneguda com La Pardala perquè un
dels socis era el tio Pardala. Els problemes de restriccions o talls en l’energia
elèctrica es van subsanar cap a l’any 1930 quan els torners van funcionar amb
una sola companyia. 

Malgrat açò, el sistema manual funcionaria fins els anys quaranta. El torn
de ballesta es va deixar d’utilitzar  a la fi dels anys vint. És evident que amb
l’arribada de la llum elèctrica el sector torner va rebre una forta embranzida,
experimentant una autèntica revolució amb la incorporació dels torns elèctrics i
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Vicent Peiró David el Roig de Tapalà va
ésser un dels mestres torners que van viure
dues èpoques diferents de la toneria d’Ala-
quàs.



d’altres avantatges tècnics com els embarrats de transmissió, els torns mecanit-
zats, copiadores i d’altres. Ara bé, tot això es va produir amb un ordre cronolò-
gic que duraria dècades fins assolir la seua plenitud als anys seixanta, coincidint
amb l’eclosió industrial. 

Tot el temps que va durar la reconversió tecnològica es va caracteritzar per
una certa anarquia administrativa. L’obertura d’activitats és inexistent i les
càrregues fiscals tan sols es limiten a esporàdiques inspeccions per part
d’Hisenda. La recaptació d’impostos es materialitza mitjançant la visita d’un
inspector al mateix taller. La missió de l’inspector d’Hisenda residia en fer un
recompte de la nòmina dels treballadors i, d’acord amb el nombre de treballa-
dors legalitzats, cobrava un cànon. Cal destacar, com a fet curiós, que l’inspec-
tor, abans de visitar els tallers, s’adreçava primer a l’Ajuntament amb el fi de
confeccionar un llistat de tallers que hi havia al poble, circumstància que aprofi-
tava Adrià l’alguatzilet per anar de taller en taller avisant: “Xe, que l’inspector
està a l’Ajuntament...Vegeu d’amagar els xiquets”.
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Estris de cuina: rotllets de la pasta, maces de morters, molinets de xocolate... Torneria del Roig de
Tapalà.



Finalitzada la Guerra Civil en l’any 1939, després de tres anys de convulsió
social, es va estabilitzar la situació laboral arreu de tot el País Valencià. En
aquest moment s’enllesteix l’embranzida del gremi torner. La dècada dels qua-
ranta significa l’inici de l’expansionisme torner, paral.lel amb el ritme econòmic
i el progressiu creixement de la indústria. Aquests fets ens condueixen cap a
interrogants com conèixer el marc del seu desenvolupament social i econòmic a
partir d’eixe moment, la seua força o incidència de cohesió amb la resta d’activi-
tats, o conèixer les xifres de població activa per tal de realitzar un estudi sobre
l’efecte de la progressió dins de la xarxa industrial d’aquesta època.

ELS TORNERS I LA POBLACIÓ ACTIVA D’ALAQUÀS

El padró més antic conservat a l’arxiu municipal es correspon realment amb
dos censos anuals, 1939 i 1940, que ens mostren una població de 3807 habitants
i una població activa de 995. L’estudi realitzat d’aquests censos ens proporciona
una visió més ajustada de la població real d’Alaquàs i la seua incidència sobre la
població activa, situant en 111 la xifra de torners, la qual ens demostra la
importància d’Alaquàs car ocupa el segon lloc en el llistat de percentatges sobre
la població antiga, sols superada pel sector agrícola que comptava amb 220 tre-
balladors.
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Trenca tous. Estri de fusta utilitzat com a suport per evitar l’oscil·lació en el tornejat a l’aire de les
peces petites.



Índex de població activa d`acord amb les xifres dels censos 1939–1940

Activitats Número de persones Percentatge

Llauradors 220 22.91
Torners 111 11.06
Jornalers 88 8.84
Perolers 58 5.82
Obrers de vila 54 5.42
Ebenistes 30 3.08
Religioses4 28 2.81
Blanquers 26 2.61
Botiguers 24 2.41
Forners 22 2.21
Mestres d´aixa 20 2
Carreter 18 1.80
Industrials 17 1.7 0
Cullerers 17 1.70
Fusters 16 1.67
Serradors 14 1.40
Escatadors 14 1.40
Mecànics 12 1.49
Ferrers 10 1
Xocolaters 10 1
Mestres 8 –
Joguiners 8 –
Tramviers 8 –
Carnissers 7 –
Palmiters 7 –
Barbers 7 –
Xofers 6 –
Flauters 6 –
Polidors 6 –
Criats 6 –
Forjador 5 –
Religiosos 4 –
Moliners 4 –
Herbassers 4 –
Planteristes 4 –
Pastors 4 –
Ferroviaris 3 –
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4Les 28 religioses, pertanyen totes a les monges Oblates del convent de l`Olivar segons el cens
de 1940.



Activitats Número de persones Percentatge

Corbadors 3 –
Músics 3 –
Motoristes 3 –
Ordinaris 3 –
Comptables 3 –
Deliniants 3 –
Militars 3 –
Matalafers 3 –
Cigarreres 3 –
Corretgers 3 –
Esmoladors 2 –
Ferradors 2 –
Serenos 2 –
Estanquers 2 –
Esquiladors 2 –
Rectors 2 –
Sabaters 2 –
Llenyaters 2 –
Espardenyers 2 –
Sastres 2 –
Guardes de terme 2 –
Metges 2 –
Advocats 2 –
Llanterners 2 –
Administradors 2 –
Escorxadors 2 –
Cadirers 2 –
Pilotaris 2 –
Cambrers 2 –
Calderers 2 –
Tallistes 2 –
Guardes de sèquia 1 –
Agutzils 1 –
Comadrones 1 –
Secretaris 1 –
Practicants 1 –
Farmacèutics 1 –
Funeraris 1 –
Veterinaris 1 –
Carboners 1 –
Carters 1 –
Manyans 1 –
Població activa 995 –
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La població tornera d`Alaquàs localitzada en els cens de 1939–1940

Carrer Nº

Antonio Garcia  Pinyol Sant Francesc 4
Enrique Aguilar Forment  Tàpia del Convent 13
Francisco Aguilar Forment  Tàpia de la Pau 24
Francisco  Aguilar Forment  Tàpia V. de l`Olivar 24
José Barberà Martí  Fava Sant Josep 9
José Barberà Tàrrega  Fava Sant Geroni 30
Vicent Barberà Tàrrega  Fava Sant Josep 30
Francisco Beta Forment   Santa Fausta Sant Geroni 22
Vicent Forment Casaban Sant Geroni 22
José Escribà Forriols  Sastre Sant Isidre 5
Andrés Fernàndez Garcia de la Pau 2
Manuel Ferrer Català Sant Josep 32
Miguel Ferrer Forment Sant Josep 32
Fabian Ferrer Sàez  Fabià el Santero Sant Josep 44
Francisco Ferrer Sàez  Quico el Santero Dr. Barberà 5
Mariano Ferrer Sàez  el Santero Dr. Barberà 5
Miguel Ferrer Sàez  Miquelet el Santero Dr. Barberà 28
José Ferrer Sàez  Santero València 28
José Ferrer Boscà València 28
Vicent Aguilar Forment  Molla Sant Blai 5
Francisco Forment Forment  Quico l`Ama Convent 15
Hilario Forment Ros  el tio Hilario Ramón i Cajal 6
Jesús Martínez Salas Salmerón 11
Miguel Garcia Palop  Miquelet de la Plaça P. dels Ollers 13
Miguel Garcia Serrano  Miquelet  de la Plaça P. dels Ollers 13
Francisco Garcia Serrano  de la Plaça P. dels Ollers 13
José Garcia Serrano  de la Plaça P. dels Ollers 13
Antonio Garcia Portalés  el Tono Sant Francesc 4
Vicent Ibàñez Lino   el Corralero Sant Francesc 4
Tomàs Ibàñez Lino  el Corralero Sant Francesc 4
Elias Gonzàlez Català  Elies el Serer de la Pau 11
Francisco Lino Llàcer  el Guerra Dr. Barberà 3
Miguel Lino Llàcer  Miquelet d´Orelletes de la Pau 27
Jesús Lino Llàcer   Orelletes Salmerón 6
Vicent Lino Llàcer  el tio Vicent d`Orelletes Sant Josep 30
Vicent Lino Andreu  Orelletes Sant Josep 30
Francisco Lino Sanz  el Bollo del Nord 3
Joaquin Llatas Garcia de la Pau 12
Juan Martínez Martínez  Caraca Dr. Barberà 19
Vicent Martínez Usedo Major 73
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Carrer Nº

Vicent Martínez Català  de ca Blai Major 73
Jesús Medina Medina  Lluís el de l’Agüela Convent 22
Salvador Montoro Forriols  Montoret Venerable Sarrió 6
Salvador Palop Gil  tio Torres Major 70
Julio Palop Ros  Butifarreta València 2
Francisco Palop Ros   Butifarreta Els Benlliures 54
Julio Palop Tàrrega   Butifarreta Els Benlliures 54
Julio  Palop Montesa València 48
Amado Peiró Català de la Pau 33
Vicent Peiró David  Roig de Tapalà Plaça del Santíssim 3
Manuel Ferrer  Català  el  tio Nelet Arbre 3
Luis Ros Martí Sant Geroni 25
Tomàs Català Roselló   el  V icari Plaça de Sant Roc 25
Vicent Rosello Usedo  el Minero València 26
Miguel Tàrrega Barberà   Miquelet de França Sant Hipòlit 23
Francisco Tàrrega Barberà  França del Centre 1
Francisco Alfonso  Tirri Conca 10
José Tàrrega Barberà  França Salmerón 7
Estanislao Forment Ferris  el  tio Trenislao Els  Benlliures 76
Vicente Bartual Martí Els  Benlliures 53
Joaquin Barberà Miguel  Ximo el Senento Convent 6
Vicente Garcia Ruiz Alacant 6
Adrian Forriol Boscà Els  Benlliures 48
Vicente Garcia Garcia Els  Benlliures 15
Vicente Bartual Martí Els  Benlliures 43
José Gil Garcia   Panolla Cadis 4
José Forriols Martínez  Blanca Convent 7
Francisco Ferrer Forment  el Pastoret Major 67
Miguel Barberà Pastor  el Senento Conca 23
Vicent Palop Taberner Conca 26
José Gonzàlez Català Conca 26
José Mas Forment del Forn 3
José Lerma Parra Major 65
Lorenzo Garcia Martínez  el tio Llorenç Major 67
Francisco Forment Portalés Major 84
Vicent Roselló Forment   Barraca de la Pau 3
Miguel Roselló Forment   Barraca de la Pau 3
José Roselló Forment   Barraca de la Pau 3
Jesús Martínez Solaz Salmerón 1
Francisco Sàez Sànchez de la Pau 42
Francisco Peiró Tàrrega  Quico Torrom Salmerón 7
Salvador Tàrrega Palop  el Tabaler Sant Blai 2
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Carrer Nº

Salvador Tàrrega Ros  el Tabaler Sant Blai 2
Pedro Aragall Colomarde Sant Blai 10
Antonio Garcia Portalés Sant Francesc 4
Francisco Marí Cervera Sant Francesc 8
Salvador Forment Barberà  el Guai Sant Hipòlit 19
Salvador Forment Tàrrega  el Guai Sant Hipòlit 17
Daniel Martínez Palóp  Maceta Sant Hipòlit 18
Antonio Escribà Forriol Sant Isidre 5
Manuel Beta Martínez l `Hipólit Sant Geroni 22
Manuel Beta Forment  l `Hipòlit Sant Geroni 22
Manuel Tàrrega  Llàcer  el tio Àngel P. dels Ollers 6
Vicent Roselló Segura València 26
Ramon Ferrer Boscà València 28
Fermín Monzó València 36
José Lino Sanz  el Bollo València 20
Salvador Martínez Boscà València1 9
Francisco Ibàñez Lino  el Corralero V. de l’Olivar 10
Càndido Ferrer Tàrrega  el tio Candido V. de l’Olivar 18
José Cervera Gimeno V. de l’Olivar 27
Ernesto Lerma Parra V. de l’Olivar 33
Salvador Peiró Tàrrega  Voro Torrom V. de l`Olivar 26
Francisco Català Roselló  Quico el V icari P. dels Ollers 12
Miguel Català Roselló  Miquelet el V icari P. dels Ollers 12
Francisco Beta Sena Sant Roc2
Enrique Aguilar Gabarda Sant Roc 6
Lluis Ferrer  el Cajon Sant Geroni 8
José Raga Raga Sant Blai 3
Domingo Forment   el tio Pere Major 63
Vicent Tàrrega Aguilar  el Tarratrai del Nord 2

És curiós observar la concentració de la gran quantitat de torners en deter-
minats carrers. És el cas del carrer del Convent, amb 5; del Dr. Barberà, amb 5;
el carrer de Sant Blai, amb 5; de Salmerón, amb 5; de Sant Francesc, amb 6; de
Sant Josep, amb 6;  de la Verge de l’Olivar, amb 6; de la Plaça dels Ollers, amb
7; dels Benlliures, amb 7; de Sant Geroni amb 7; Major, amb 8; de València,
amb 10 i de la Pau amb 10, per esmentar els més nombrosos.

La dècada dels quaranta es caracteritza per un clar predomini del tornejat
del moble clàssic, tot i que no serà la base estabilitzadora de la producció tor-
nera. Més aviat, la indústria de la joguina  ha estat el suport i l’arrel de l’artesa-
nia tornera durant dècades. Aleshores, malgrat la incidència positiva del moble
clàssic en el sector  torner, durant els anys quaranta seguirà especialitzat amb la
producció de la joguina realitzant bressols de miniatura, armaris, llits, tabaque-
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res, pilastres, estris de cuina, maces, morters, rompes, brocals de botes grans i
menudes, molinets de xocolate, etc.

La producció del tornejat es continuava adreçant a la ciutat de València,
tant als grans establiments expendedors de joguets com als fabricants més
importants del moment, com ara Rafael Campos del carrer de Conca a València,
que tenia una secció de funerària, o la casa Gimeno, al carrer de Sanabril o la
casa Don Julio, un comandant militar retirat per la Llei d’Azaña.
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Ismael Forment el tio Pere tornejant al punt. Als noranta anys encara és capaç de tornejar figuretes
decoratives en miniatura pròpies de museu.



És a partir de la dècada dels cinquanta quan l’expansionisme econòmic
industrial es va accelerar de manera inversemblant, arrossegant al sector torner
amb unes perspectives de treball desconegudes fins aleshores. Els anys seixanta
seran claus per al seu desenvolupament. La torneria assoleix les majors quotes
de població de tota la seua història.

LA DECADÈNCIA

A finals de la dècada dels anys seixanta, el sector torner patirà els primers
símptomes d’estancament. Arran d’aquesta data s’iniciarà una progressiva
decadència de la torneria en Alaquàs després d’uns anys d’esplendor molt bene-
ficiosos, tot i que sembla el tribut que cal retre al procés tecnològic. Dos han
estat els elements d’anàlisi conductors d’aquest retrocés: 

D’una banda la nova tendència implantada al mercat pel moble nòrdic o
colonial, el qual es caracteritza per un disseny en línia recta. L’estil colonial,
com és conegut,  es distingeix per portar tornejada la barra capçalera del llit, té
el peu rodó i despuntat de major a menor. També li hem d’afegir el railit com
altre risc determinant.
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Francisco Aguilar el tio Tàpia amb el seu fill Paco Tàpia al peu del torn. Dues generacions de torners.
Els torns utilitzats al seu taller han estat els darrers que va fer Juanito el Mecànic, pare de Juan Ala-
bau.



D’altra banda, i com a punt de coincidència entre tots els torners del gremi
que han estat consultats,  el principal factor de la decadència és sense dubte
l’aparició del plàstic en el mercat.  Aquest serà el principal detonant que va
desencadenar un panorama ruïnós per al sector torner, a més d’agreujar–lo a
mesura que va guanyant posicions. La decadència es va desenvolupar en les
diverses èpoques amb cicles alternatius de crisi i recuperació. Malgrat la capaci-
tat de readaptació de la torneria a qualsevol de les parcel·les de l’activitat indus-
trial, constituint el sector del joguet i dels elements  decoratius les portes
d’emergència per a la supervivència. Dues dècades després del seu expansio-
nisme, el sector torner feia una nova readaptació dins la indústria del joguet.

L’enfonsament de la xarxa industrial en totes les parcel·les va afectar un
grapat de fabricants de caixetes, plumiers, portallibres, tabaqueres...d’Aldaia;
aquests fabricants, que havien patit la virulència de la crisi, van crear la més tard
popular marca FAMOSA, la qual ha gaudit i va gaudir de molt prestigi.
L’exportació d’aquesta marca de joguines cap a l’exterior, a Europa, va signifi-
car una bona dosi de vitalitat per a la població tornera d’Alaquàs. La torneria de
Vicent Aguilar el tio Molla, especialitzada en els bressols de miniatura, va factu-
rar milers d’aquests bressols per a nines de tamany desorbitat per a la marca
FAMOSA en les primeres expedicions a l’estranger. El seu treball arribaria a
absorbir el treball de moltes torneries del poble. Tantmateix, malauradament, tot
açò sols va significar un parèntesi de reviscolament en l’angoixa del món torner.
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José Forment Pere en plena acció creativa del tornejat a l’aire. Torneria de sistema manual. És l’única
que roman dins del poble.



PRESENT I FUTUR DE LA TORNERIA

En el límit del segle XXI, les perspectives de la població tornera són incer-
tes i inestables. Immersa en una crisi que dura dècades, el sector torner mira el
seu futur amb desconfiança, senzillament perquè s’ha instal·lat amb ell el pessi-
misme. Totes les persones consultades manifesten la mateixa impressió: El futur
passa no tant per la quantitat com per la qualitat i, sobretot, per l’estabilitat del
mercat. Efectivament, la seua capacitat de créixer o sobreviure econòmicament
està lligada al dinamisme que marque el mercat industrial del moble.

La població tornera a hores d’ara s’eleva al voltant de vint–i–cinc torners
dels quals sols vuit practiquen el tornejat manual per treure les mostres. Amb
açò, l’elevada quantitat de mestres  torners dels anys quaranta es redueix a
aquesta xifra, de la mateixa manera qua ocorre amb la quantitat de tallers, desta-
cant, a més, que sols en roman un en funcionament dins el poble, la resta s’hi
troba fora.

Avui el sector torner està agrupat al voltant dels següents tallers: Pepe
Raga, Ximo el Senento, Miguel Panolla, Federico Cases el Pallero, Vicentico
Peiró el Roig, Paco Alfonso Cotino, José Forment Pere, Paco Lino Orelletes,
Vicent Bernat el Sotanero...

Des de l’any 1975, el sector torner viu un estancament visible. Un compàs
davallador en un punt inflexible de l’esqueix humà d’uns homes que somien
amb una porta d’eixida que no acaba d’obrir-se. El progrés de la mecanització
del sector, amb els torns mecanitzats i automàtics, que per lògica hauria de
representar l’alliberament dels sacrificis de la persona ha suposat el contrari,
actuant com una corda estranguladora al coll de moltes economies.

Com entendre aquest problema? Potser senzillament perquè fins ara les per-
sones han estat al servei de la màquina i no la màquina al servei de les persones
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Miguel Gil Panolla practicant el tornejat artesà que sobreviu al pas del temps i de l’evolució tecnolò-
gica.



com caldria. Els torners, artesans amb recursos econòmics molt modestos, es
troben abocats a fer inversions astronòmiques per seguir el ritme imposat pel
mercat industrial. Aleshores, per assolir l’amortització dels crèdits i fer rendibles
les màquines, cal un alt potencial de producció que sols poden oferir unes quan-
tes firmes importants i que, a canvi, ofereix un nou ritme de treball i la total
dependència, actuant com una hipoteca sobre la petita família tornera.

Però hi ha més. A tots aquests problemes cal afegir un altre factor de risc:
La inestabilitat del mercat tan tendent als canvis d’estil o de disseny que pot aca-
bar amb l’aixeta dels beneficis, cosa que ha significat la caiguda de tants torners.

Afortunadament, a hores d’ara s’aprecien símptomes d’un cert reviscola-
ment envers els seus orígens, és a dir, la qualitat de l’artesania manual que tant
de prestigi va donar al poble d’Alaquàs a principi de segle i que a més articula
amb pressupostos més aviat modestos. És possible que l’animació del moble
castellà, provençal i anglés siga un factor beneficiós per al sector, cosa que no
ens mostra quin és l’hipotètic futur de la població tornera d’Alaquàs. El pano-
rama és prou confús i planteja molts interrogants. Possiblement el seu futur
passe pel tornejat manual  que està en vies d’extinció, car aquest tipus de torne-
jat no necessita de grans inversions per a la seua viabilitat. Potser l’únic incon-
venient es trobe en la futura manca d’artesans. Ara bé, tot açò són especulacions
sobre un futur que no sembla llunyà.

De qualsevol manera, els interrogants de reflexió són presents. Cerquem els
elements d’anàlisi que han contribuït a l’aturada de les expectatives, al mateix
temps que cerquem les errrades històriques que han motivat l’extinció de la
família tornera d’Alaquàs. Pot haver certa correlació entre el progrés tecnològic
i competitiu i l’artesania creativa tradicional.

En aquest sentit, Paco Tàpia, un dels darrers artesans que pertany a la
darrera generació de torners, es mostra crític i matisa: “Seria injust parlar d’un
sols component com l’únic culpable, però sí hem de reconèixer que la revolució
tecnològica de mitjans de segle va ésser la mort de molts oficis tradicionals mal-
grat que les causes foren molt complexes. L’impacte de la mecanització sobre
els antics instruments de treball del sector torner és cert que va significar per als
homes l’alliberament de molts esforços i sacrificis, creant alhora unes condi-
cions de treball més fàcils. Però, ha estat açò la solució de tots els problemes?
Estem ara millor que abans? Si és així caldria preguntar–se si millor i en quin
sentit, en el nivell de vida o en l’aspecte humà i creatiu? Aixó per no dir la satis-
facció personal. El dia que es va decidir per mitjà de la tecnologia que la mà
d’obra estava de sobra, va significar la ruïna total moral i material de l’home
perquè va estar l’errada històrica. Si la revolució tecnològica ha de comportar
una societat materialista i deshumanitzada que anul·le la creativitat de l’home
reduint-lo a un simple robot, jo no estic gens d’acord amb aquesta classe de pro-
grés, perquè eixe dia deixarem d’ésser persones per esdevenir fòssils en una
societat morta.
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Torns de diverses èpoques. Cal apreciar la importància de les seues característi-
ques en cada procés d’evolució.

Fig. 1. Torn de ballesta.

Fig. 2. Torn elèctric.
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Fig. 3. Torn hidràulic copiador.

Fig.4 Torn automàtic.
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