
RAMÓN TARIN LÓPEZ 

LA CONSTRUCCIÓ DEL CAMÍ NOU DE 
TORRENT I LA INAUGURACIÓ DEL TRAMVIA 
DE CAVALLS, ELS ESDEVENIMENTS MÉS 
IMPORTANTS DEL SEGLE XIX EN LES VIES DE 
COMUNICACIÓ D'ALAQUÀS. 

1. CONSTRUCCIÓ DEL CAMÍ NOU DE TORRENT SEGONS LA 
MEMÒRIA D'ISIDRE MIQUEL I CASANOVA, ANTIC CRONISTA DE 
LA VILA DE TORRENT 

Per començar, cal dir que les dates de l'obra i construcció del Camí Nou de 
Torrent, la principal via de comunicació que uneix Alaquàs amb València era 
un assumpte que ens preocupava en Quaderns des de feia temps per allò que 
anomenem dosi de curiositat històrica. La conscienciació que les obres de 
construcció del camí nou de Torrent i el tramvia de cavalls havien començat 
al mateix temps per tal de dotar de millor infraestructura les comunicacions 
urbanes va resultar una realitat poc encertada per la nostra part, atés que entre 
una i altra obra van passar vora trenta anys. 

Els nostres càlculs estaven basats en les reiterades voltes que apareixien 
les cites en la memòria de les monges Oblates, fent referència als viatges que 
feien a Patraix en tartana, on mencionaven el camí de la rambleta com l'utilit-
zat en els desplaçaments. Llavors, si partim de la base que estem parlant de la 
fi del segle passat i no hi ha cap al·lusió al Camí Nou de València, arribem a 
la lògica conclusió que l'esmentada carretera no hi estava feta en aquell 
temps. 

D'altra banda, la manca de documentació rigorosa que ens servira de 
referent per al nostre treball ens va fer consultar a tota una generació de per-
sones del poble nascudes a principi de segle. El resultat no va poder ésser 
més negatiu: ningú no havia vist mai fer el Camí Nou de Torrent, quan ells i 
elles havien nascut la carretera ja estava feta. Tot açò embolicava més la nos-
tra tasca de recerca. 

Però, el passat mes de juny de 1998, amb motiu de la visita a la biblioteca 
municipal de Torrent, el bibliotecari i col·laborador de Quaderns d'Investiga-
ció d'Alaquàs José Ramón Sanchis Alfonso ens va facilitar un llibre clau per 
al nostre treball anomenat "Torrens, 1988-90". Es tracta d'un llibre que 
aborda la investigació i estudi de Torrent i la comarca. Aquesta publicació de 
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l'Ajuntament de Torrent recull treballs de diversos autors. Al nostre cas, ens 
va interessar el treball "Memòria sobre la vila de Torrent" de Isidro Miquel i 
Casanova, antic secretari de l'Ajuntament de Torrent, que va desenvolupar el 
càrrec durant el període 1843-1868. 

Isidro Miquel i Casanova va nàixer al carrer de l'Ermita, núm. 8, el 12 de 
desembre de 1814. Va estudiar la carrera de Filosofia i Lletres a la Universi
tat de València i, quan va acabar la carrera, va opositar per a secretari de l'A
juntament de Torrent, càrrec del qual va prendre possessió l'1 de març de 
1843. Home profundament religiós, al llarg de la seua vida va desenvolupar 
un paper important en la política local des del partit carlista on estava afiliat. 
A través de la seua lectura es desprén el seu conservadurisme i llurs crítiques 
als liberals. Al capítol XVI, jutja el pacte de Vergara i critica l'actitud del 
general Maroto com una traïció, qualificant la revolució del 68 de desastrosa 
i destructiva. 

A partir dels fets de 1868, és destituït del càrrec i es va retirar de la funció 
pública. El 29 de setembre del mateix any, va començar a escriure la seua 
memòria, partint de l'any 1841, com queda ratificat al capítol XXVII, anome
nat "Obras públicas realizadas desde el ano 1841", és a dir, una crònica dels 
darrers vint-i-set anys. 

El 17 de gener de 1884, mentre viatja per la línia València-Bunyol, li 
arriba la mort entre les poblacions de Xiva i Xest a l'edat de 69 anys. 

L'abundant documentació d'obres públiques ressenyades per lsidro Miquel 
i Casanova en la seua memòria al llarg de tan gran període de temps (1841-
1880) tenen un valor històric incalculable. Ara bé, de tota aquesta obra, 
nosaltres destacarem tan sols una per la vinculació tan fonamental que té amb 
Alaquàs i que es correspon al capítol XIII anomenada "El puente del 
barranco u el camino de tercer orden de Mislata a Torrent". 

Fins la primera meitat del segle XIX, les vies de comunicació d'Alaquàs 
amb la ciutat de València es limitaven a uns camins estrets i enfangats pels 
quals hom transitava de manera tan lenta i pèsima que els senyorets que 
venien a estiuejar al carrer dels senyorets es queixaven amb raó de la inco
moditat del viatge. La mateixa sort compartien els llauradors i la gent del 
poble que es desplaçaven amb tartana o cabriols a la ciutat, tot i que aquests 
ho feien més resignats. 

L'única via d'accés a València era el Camí Fondo, que es dividia en dos 
ramals al motor de Samarra, en la mateixa pujada dels fondos. La gent que es 
desplaçava a València a peu solia agafar el camí de Samarra, donat que 
aquest camí, que passava pel cementiri vell de Xirivella, accedia de forma 

-114-



més directa a Mislata. Els carros i les tartanes giraven a la dreta i continua-
ven transitant pel camí Fondo de la Rambleta o camí de València avant que 
discorria paral·lel a l'alqueria del Castell. En aquest punt, el camí se subdivi-
dia en dues direccions des d'on es girava cap a la part meridional envers l'as-
sagador de l'alqueria de Cunyat des d'on es dirigien cap a Patraix. Seguint 
camí avall, des de l'alqueria de Castell i després de travessar Xirivella pel 
carrer major, el camí donava a la mateixa creu de Mislata. 

El Camí Vell de Torrent canalitzava tot el trànsit procedent del Camí d'Al
daia, avui carrer del Dos de Maig, i comunicava amb el Camí de Torís, 
actualment carrer de Conca, éssent la via més antiga de comunicació amb 
Torrent. Ara bé, sembla que per a desplaçar-se a Torrent, la gent d'Alaquàs 
emprava un camí de traçat més directe, que naixia al carrer Nou i passava 
per les terres del desaparegut hort de Cabot, desviant-se per l'escorxador de 
pollastres, hui inutilitzat, travessaven el llit del barranc fins accedir a la 
població per una rampa habilitada l'any 18501. 

El poble de Torrent també patia les mateixes precarietats en la xarxa de 
carreteres. La comunicació es feia a través de camins sovint intransitables: 
l'antic Camí de Toirent abans de la remodelació, accedint a la capital per 
Patraix; el Camí de les Alqueries a la part oriental del barranc de Torrent que 
travessava l'horta; i el Camí Vell d'Alaquàs que enllaçava ToiTent amb Ala
quàs, Xirivella i Mislata. Les galeres i tartanes de Silvestre Fernández el tio 
Mosqueta utilitzaven aquestes rutes fent el servei públic de Toirent a Valèn-
cia2. 

Però aquests camins sovint quedaven inservibles per les constants avingu-
des d'aigua del barranc que deixaven pràcticament aïllada la població. La 
construcció del pont i la carretera de tercer ordre que enllaçava Ton-ent i Mis-
lata amb la ciutat va significar l'eliminació de moltes dificultats de comunica-

1 L'any 1850, el governador civil de la província de València Melchor Ordónez, home de gran 
activitat, mamprén una visita general a tots els pobles de la província, allargant el sojorn a Torrent 
atès que la seua família estiueja eixe any a la mateixa població. Com que l'estiueig es repetirà en 
anys successius, el governador inspeccionarà amb major amplitud i deteniment les necessitats d'ús 
públic més acuciants de la població, fruit de les quals serà l'acord de diverses resolucions en cl servei 
públic que milloraran les necessitats dels seus habitants. A tal efecte, proporciona una brigada de 
tres-cents homes durant tres mesos. Entre els treballs realitzats s'hi troba la reparació dels camins 
d'entrada al poble, construint una rampa en el barranc del Camí d'Alaquàs (Miquel i Casanova, I. 
"Memòria sobre la Vila de Torrent, pag. 83 i 86). 

2 El servei públic de transport en tartana a Alaquàs estava realitzat pel tio Mariano el Tartaner, 
que tenia l'exclusiva d'aquest servei. Aquest home vivia al Camí Nou de Torrent, on hui es troba el 
bar Patricio. La casa disposava d'unes grans dependències que van ésser transformades en cotxera i 
estable per albergar els cavalls d'arrosegar el tramvia quan la companyia va adquirir els drets d'a
quests serveis de tartanes absorbint a tot cl personal. 
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ció, per això la gran importància que va tindre. 

La part que Isidre Miquel dedica en la seua memòria a la construcció del 
Camí Nou de Torrent és més aviat breu, atés que no ultrapassa les quatre 
pàgines, hi resumeix les circumstàncies i vicissituds que van precedir a les 
esmentades obres. 

Transcrivim íntegrament el text de la memòria: 

PUENTE DEL BARRANCO Y CAMINO DE TERCER ORDEN DE MIS-
LATA A TORRENT 

Hacía muchísimos años que los vecinos de esta villa soñaban en la cons-
trucción de un puente en el barranco, pero consideraban que era empresa 
demasiado costosa para poderla sobrellevar la población. También se dese-
aba con ansia el camino de esta villa a Valencia pero todo ello no pasaba de 
buenos deseos que se desvanecían en la imposibilidad de poderlos llevar a 
efecto. La experiencia, pues, nos ha demostrado que jamás debemos descon-
fiar de nada, porque con frecuencia sucede que muchas veces sin pensarlo 
se proporcionan las cosas por cualquier incidente el más insignificante y 
surten el maravilloso efecto que, proporciona con la mayor facilidad lo que 
con ansia apetecemos. 

Así pues ha venido a suceder en la construcción del camino de esta villa a 
Mislata y del magnifico puente del Barranco. 

En el año 1854 siendo alcalde de esta villa Gaspar Este ve y Martínez y en 
uno de los domingos del mes de febrero, se nos dio aviso que el Señor 
Gobernador de la provincia que lo era Don Ramón de Campoamor con 
varios amigos y con ellos el Barón de Cortes , sujeto muy conocido en esta 
población por haberse criado o pasado su niñez en la misma, venían a esta 
villa con el objeto de tener un almuerzo en el monte del Vedat y con el fin 
de obsequiarles y hacerles un recibimiento decoroso se preparó la música y 
salimos a la entrada del pueblo. Es de advertir que el camino estaba bas-
tante malo porque había llovido algunos días antes pero el día era hernioso, 
claro y sereno y respiraba primavera. Llegó la comitiva con varios carrua-
jes muy bien aderezados y los recibimos con mucha alegría tocando la 
música, y en esta forma los acompañamos hasta el monte , pues no se para-
ron en parte alguna, cuando llegamos serían más de las once de la mañana 
y ya estaba en el mismo un fondista de Valencia que sin duda se había ade-
lantado mucho, porque ya lo tenía todo preparado. 

Al ir nosotros a despedirnos del Señor Gobernador nos invitó y obligó a 
que le acompañáramos y tuvimos que acceder y se verificó el almuerzo, 
tocando la música mientras duró esta comida. Concluido quiso el Goberna-
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dor, el Señor Barón y otros dar un paseo por el monte , a quienes acompa-
ñamos, mostrándose satisfechos de la amenidad del sitio, por sus vistas y 
perfume de las hierbas aromáticas de que abunda la referida altura. Es de 
advertir que estaba anunciada la elección de diputados provinciales para 
últimos de dicho mes, y había cierta cuestión sobre el candidato en este 
partido. Siguiendo el paseo, el Señor Gobernador indicó cdgo sobre la elec-
ción para que estuviéramos preparados. Llegados a la torre del telégrafo se 
puso a mirar el Señor Gobernador hacia Valencia y como hacía un día des-
pejado y estaba tan clara la atmósfera parecía que Valencia se tocaba en la 
mano y se vuelve de repente al alcalde y le dice: Señor Alcalde, Valencia 
esta muy cerquita de aquí y nosotros hemos invertido mucho tiempo en 
venir; ¡Qué lástima no se construya un camino real, cun pronto se vendría! 
A lo cual contestó el Señor Alcalde: mire VS. en la mano de este señor, diri-
giéndose al Barón de Cortes, está la construcción del camino que V.S. dice. 
Hagámosle Diputado por este partido y con el interés que en ello se tomará 
y con la ayuda y buen deseo de V.S. haremos el camino y un puente en el 
barranco. A lo que contestó el Gobernador: por mi parte estoy conforme y 
crea usted que me saca de compromiso. Ahora todo está en V.S. El Barón 
jamás había figurado en política, y estaba muy lejos su pensamiento de 
introducirse en ella, porque le guiaban otros instintos, más instigado en ese 
mismo momento por el. 

Alcalde, y alentado por el Señor Gobernador consiente en serlo, y he aquí 
en un momento un candidato improvisado. Todo se quedó arreglado y se 
empezó a trabajar en este sentido, vino la elección y quedó elegido diputado 
por este partido el Barón de Cortes. A los pocos días de tomar posición de 
su cargo se presentó el Sr: Barón en esta villa como comisionado especial 
por el Si: Gobernador para presidir una junta de los alcaldes y síndicos de 
los pueblos de Alaquàs, Aldaya, Xirivella y Torrent para tratar sobre la 
construcción del puente y camino de esta villa a Valencia. 

Conformes todos con las bases expuestas se extendió la correspondiente 
acta haciéndose constar la necesidad y utilidad de la obra, y el Barón se 
encargó de presentarla al Señor Gobernador para que le diese curso rápido, 
y acertado y verificado se nombró al momento por el Señor Gobernador en 
perito a Don Alejandro Buchaca, director de caminos para que levantase el 
plano de la referida carretera y puente y con su memoria y presupuesto la 
presentase. A los pocos días ya se ven en esta villa a los operarios con sus 
banderolas y demás aparatos para formar dicho plano, y en muy poco 
tiempo lo dejaron concluido y en disposición de pasar el expediente a la 
superioridad; pero ¡desgracia fatal! Viene en esos momentos la revolución 
del mes de julio de 1854 y queda todo paralizado, sin hablarse ya en más de 
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dos años de semejante obra del puente y camino. Ocurre la contrarrevolu-
ción en el mes de julio de 1856 y vuelven a entrar en el poder muchas de las 
autoridades que cayeron en el año 1854 que se afiliaron al naciente partido 
llamado de la Unión Liberal y con esta mutación se volvieron a hacer algu-
nas gestiones para dar impulso a dicho expediente, pero poco o nada pudo 
conseguirse y estuvo también paralizado. 

Verificada la elección de diputados a Cortes fue elegido el Barón de Cor-
tes que ya jugaba en política y se le encargó de nuevo que no olvidase el 
referido expediente y así lo prometió y cuando S.M. la reina estuvo en 
Valencia en el año 1858 la acompañó el Señor Ministro de Fomento que 
estuvo alojado en casa del Barón y con esta oportunidad le habló acerca del 
expediente encareciéndole la necesidad y utilidad de la referida obra, y esto 
dio motivo a ponerse otra vez en curso el expediente, pero se mandó pasar 
al cuerpo de Ingenieros para que lo revisasen y dieran su dictamen, más 
sufrió la consecuencia de ser desaprobado el plano levantado por Don Ale-
jandro Buchaca, pero en cambio tuvo la ventaja de que se mandó el levanta-
miento de un nuevo plano al cuerpo de Ingenieros. Con este motivo se bus-
caron personas influyentes y se le habló al Jefe de los mismos para que se 
activase lo posible y se le diese el curso conveniente para su pronta termina-
ción, lo que se ejecutó cual deseábamos y se elevó al Gobierno para su 
aprobación. En estas circunstancias se encontraba diputado a Cortes por 
este distrito Don Alfonso Navarro con bastante ascendiente en el Gobierno 
y como el expediente estaba muy bien instruido y en turno, interpuso su 
grande influencia y quedó aprobado por el Gobierno, mandándose llevar a 
efecto a la subasta para la ejecución de la referida obra, la cual acto 
seguido se verificó, quedando rematado en favor de Don Francisco López 
Alcami y otros, dentro del término marcado en las condiciones de la con-
trata procediendo a su ejecución comenzando por la apertura de los profun-
dos cimientos del puente en el día 16 de noviembre de 1862, a cuyos 
cimientos les dio más de treinta palmas de profundidad. La obra continuó 
sin la menor interrupción , abriendo al propio tiempo, aunque más lenta-
mente, la caja del camino, y solo un incidente imprevisto que causó perjui-
cios de mucha consideración a los contratistas, vino a suspender por cortí-
simo tiempo la obra del puente. El hecho fue que durante el mes de abril y 
parte de mayo de 1863, después de construidos los machos, se colocaron las 
grandes cimbrias de madera para la construcción de los arcos del puente y 
estaba terminada esta operación y apunto de comenzar la obra, ocurrió de 
repente en el día 29 de mayo de 1863 una copiosa lluvia con grandes aveni-
das de agua por el barranco que subió hasta las cornisas de las pilastras 
de dichos arcos que ya estaban construidos y como hasta el piso del 
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barranco habían entrelazadas varias piezas de madera para el sosteni-
miento de las cimbrias, que chocaban con la corriente, no pudieron resistir 
su fuerza y serían sobre las diez de la mañana hizo un movimiento y al 
momento se tumba todo el armazonado de las cimbrias cayendo al agua, 
cuya corriente con un ímpetu lo deshizo todo, arrastrando la corriente todas 
sus maderas cada una por un lado, las que pudieron recogerse de allí a 
pocos días con pérdida de algunas, en los pueblos de Picanya, Paiporta, 
Massanassa, Catarroja y algunas fueron a parar a la Albufera donde desa-
gua este barranco 

Reunidas todas estas piezas se empezó de nuevo la colocación de las 
cimbrias inviniendo en todo ello más de dos meses. Es de advertir que en el 
acto en que hizo el primer movimiento la cimbria para su desprendimiento, 
había algunos hombres curiosos que miraban la corriente del barranco, 
colocados en los maderos de la misma, y fue un milagro que tuvieran tiempo 
para salvarse y no ocurrió desgracia alguna. 

El puente quedó concluido y dado al tránsito público a principios del año 
18653 y continuó la construcción del camino con bastante actividad que-
dando terminado y dado al tránsito público en el año siguiente de 1866. 
Esta obra fue de mucho gasto ya por la expropiación de los terrenos que 
traviesa la vía, cuya mayor parte son de huerta, ya también porque la obra 
del puente es de muchísima consideración. 

3 Als arxius de la Comunitat de Regants de Picanya, es corserva un memorial relacionat amb la 
nova carretera de València a Torrent on diu: "En la ciudad de Valencià en el dia 3 de noviembre del 
año mil ochocienlos sesenta y cinco, reunides en casa del infraescrito Sindico Escribano del llustre 
Común, los señores Vocales electos de la Acequia de Benácher y Faytanar, se procede a dar lec-
tura al memorial de don José Ramon Serra y Ros y Nicolas Ferrer y Peiró, en el cual manifiestan 
que el ingeniero director de la nueva carretera de Valencia a Torrente, no había construïda las 
correspondientes alcantarillas para dar riego a las 18 hanegadas de tierras en el término de Ala-
cuás propiedad del señor Marqués de la Casta, solicitud que se debe de elevar al gobernador de 
Valencia para que este dicte las oportunas órdenes para que se construyan las susdichas alcantari-
llas en el tramo de la citada carretera". 
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2. LA INAUGURACIÓ DEL TRAMVIA DE CAVALLS DE VALÈNCIA 
A TORRENT 

Els tramvies van arribar a València a través de la Societat Catalana de 
Crèdits, a la qual l'Ajuntament de València va atorgar la concessió del primer 
tramvia valencià el 27 de setembre de 1875. El 18 de gener de 1876, es van 
iniciar les obres de la línia que deuria unir la ciutat amb el Grau. Realitzades 
en menys temps del previst, van ésser inaugurades el 23 de juny del mateix 
any, constituint l'acte tot un esdeveniment social. 

El 1878, un grup de valencians i veïns de la ciutat de València, van acor-
dar la creació d'una societat que poguera realitzar alguns projectes de tram-
vies urbans i de vapor, a més de mitjans de comunicació que contribuiren al 

Expedient del projecte per a la contracció del tramvia de cavalls de València 
a Torrent. Informe sol·licitat per José Bort en 1889. 
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desenvolupament dels interessos mercantils, agrícoles, industrials i forestals 
del País Valencià, per a la qual cosa fundaren l'entitat anònima d'accionistes 
Societat Valenciana de Tranvías,que es va constituir el 16 de gener de 1885, 
essent el primer president el marqués de la Colomina i ocupant el càrrec de 
director Joan Navarro Reverter. Una de les primeres accions de la compan-
yia va ser l'adquisició de les línies de tramvies de circumval·lació i de l'inte-
rior de València o Diagonal, fundades en 1875 a través de la Societat Cata-
lana de Crèdits. En un curt espai de temps, l'entitat es va fer amb nombroses 
accions de diverses línies, a més de fundar d'altres a l'interior de la ciutat. 
Tot i això, el projecte més ambiciós de la Societat Valenciana de Tramvies 
consistia en dotar a la capital d'una xarxa de tramvies i ferrocarrils que faci-
litaren les comunicacions amb els nuclis de població pròxims. És per això 
que va adquirir la concessió de la línia de tracció animal València-Torrent, 
fundada en 18954. 

El primer informe per a la construcció del tramvia de cavalls València-
Torrent es va redactar l'any 18895, presentat per José Bort Babiloni el 5 d'oc-
tubre, aprovant el projecte de nova línia el 8 d'octubre de 1889. El projecte 
seria impulsat i finançat pels germans Vicent i José Pla Ibáfiez de València, i 
va quedar conclòs sis anys després d'ésser aprovat. 

Efectivament, el dia 22 d'abril de 1895 van finalitzar les obres de la nova 
línia de tramvia de tracció animal. Revisada la línia pel personal facultatiu 
que l'havia d'aprovar, la línia es verifica per a uns dies en què assistiran auto-
ritats, corporacions i premsa que afegiran a l'acte molta importància. 

La línia del tramvia tenia un reconegut de 9,5 km, arribant a 11 km per 
les revoltes d'entrada i eixida de València i Torrent. El traçat de la línia com-
prenia els següents punts: Presó Model, Mislata, Xirivella, Alaquàs i 
Torrent. La via estava situada a la part esquerra de la carretera de València i, 
per a millorar el trànsit, es va eixamplar un metre el camí, mereixent menció 
especial el pont de Torrent, que va rebre la col·locació de les corresponents 
voreres protegides per baranes de ferro a ambdós costats, cosa que va supo-
sar l'augment de tres metres l'amplària del pont de Torrent, que permetia una 
circulació fluida atés que la via sols ocupava un metre d'espai. 

Sota la direcció del mestre d'obres Carmel Lacal es va construir un gran 
edifici per a les cotxeres a l'entrada de Torrent. L'edifici de tipologia rectan-
gular es dividia en tres crugies amb capacitat per a 26 carruatges, destacant 

4 Dades facilitades per Esteban Gonzalo Rogel. 
5 A l'exposició TORRENT I LA SEUA PREMSA ENTRE DOS SEGLES relega la data del pri-

mer informe a 1891. No obstant aixó, i pel que la referència als projectes d'obra de la via Torrent-
València, hem d'assenyalar que entre l'abundant documentació que hem trobat als arxius de la Dipu-
tació de València sols apareix l'expedient núm. 2375 de 1889. 

-122-



E
l 

tr
am

vi
a 

de
 T

or
re

nt
 a

 p
ri

nc
ip

is
 d

e 
se

gl
e.

 C
al

 o
bs

er
va

r 
la

 c
là

ss
ic

a 
ve

st
im

en
ta

 d
el

s 
vi

at
ge

rs
. 

-123-



la crugia central que es prolongava 8 metres envers els extrems. En un d'a
quests extrems s'hi trobava la porta d'entrada als carruatges i a l'altre el llava-
dor dels cotxes amb tots els accessoris. Per a les quadres dels cavalls s'havia 
construït un edifici immediat, de dos tramats amb cabuda per a 56 cavalls i 
una andana destinada a magatzem de garrofes i pinsos, a més de la pallissa, 
que estava aïllada per previndre possibles incendis. Entre les quadres dels 
animals i les cotxeres, s'obria un gran pati on estava l'abeurador dels cavalls. 

El material mòbil estava composat de dotze cotxes tancats, dues jardine-
res i un imperial. Els darrers i huit dels primers pertanyien a la casa Falcón 
d'Anglaterra i els altres quatre tancats restants havien estat fabricats per un 
enginyós industrial valencià anomenat Vicent Lladró. Aquest mestre d'aixa 
va fabricar un tipus de carruatge semblant al nord-americà predominants a 
l'època, cosa que va fer possible el contracte de futurs carruatges amb els 
propietaris de la línia de tramvia de Torrent: els germans Pla. 

El divendres 26 d'abril de 1895 es va inaugurar el tramvia de cavalls. 
Com estava previst, gran multitud de personalitats valencianes van precedir 
l'esdeveniment reunides al mateix domicili dels germans Pla, al carrer de 
Guillem de Castro, d'on va partir la comitiva a les quatre de la vesprada7. 

Per a recórrer l'itinerari, els propietaris de la línia havien disposat deu cot-
xes per als 300 convidats a l'acte. Entre les nombroses personaütats assis-
tents a l'acte s'hi trobaven el president de l'audiència Provincial Alonso 
Ordóñez, el magistrat García Giner, el marqués de Cáceres, el comte de Tré-
nor, el pintor José Benlliure o el regidors de l'Ajuntament de València, a més 
dels representants de la premsa. 

A les quatre i quart es va posar en marxa la caravana de deu carruatges, 
que arribava a Mislata a les quatre i mitja; a Alaquàs, a les cinc menys deu 
minuts; arribant a Torrent a les cinc en punt. A cada poble on passa el tram-
via, els esperen les comissions dels ajuntaments acompanyats del veïnat que 
s'afegeixen als expedicionaris. Però de tots els pobles va ésser Torrent qui va 
congregar la major quantitat de gent, esperant l'arribada dels tramvies l'A-
juntament en Ple amb l'alcalde i més de mil persones. Després que els invi-
tats van visitar les cotxeres i quadres, es va procedir a la benedicció de la 
línia per part del rector de la basílica de Torrent el pare Tamarit, acompanyat 
pel senyor vicari i diversos sacerdots. Una vegada finalitzat l'acte religiós, 
els convidats van recórrer amb els tramvies els principals carrers de la vila, 
fins que els actes van acabar a les set de la vesprada. 

Per tal de no perjudicar tant als tartaners de Torrent com als d'Alaquàs, 
que prestaven el servei públic aleshores fins a València, els germans Pla van 

7 Las Provincias, en l'edició del 26 d'abril de 1895. 
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comprar els cavalls i contractaren als esmentats tartaners i als seus empleats 
per conduir el tramvies. 

Els horaris de servei del tramvia es regularen d'acord amb el següent 
ordre: 

Eixides de Torrent des de les cinc de la matinada fins a les set de la ves-
prada amb servei cada quinze minuts; eixides de València des de les sis de la 
matinada fins a les vuit de la vesprada, també amb intervals de quinze 
minuts. 

La línia es va dividir en quatre trajectes amb els següents preus: De 
València a Mislata, 10 cèntims; de València a Xirivella, 15 cèntims; de 
València a Alaquàs, 20 cèntims i de València a Torrent, 25 cèntims. 

A la fi del segle XIX, els transports públics van patir una forta crisi 
econòmica, no sols per la competència entre les diverses companyies, sinó 
per la implantació de l'òmnibus elèctric. La Societat Valenciana de Tramvies 
va arribar a la suspensió de pagaments en 1896. La depresió va ser aprofi-
tada per una altra empresa francesa anomenada Compagnie Generales des 
Tramways Electriques de Valence, Societé Lyonnaise, constituïda a Lyon el 
22 de març de 1898. Aquesta companyia va acoseguir el primer lloc en la 
compra de la línia de tramvia València-Torrent. 

Aleshores, el 26 de juliol de 1900, el tramvia elèctric va substituir al de 
cavalls. 

Hi ha diferents criteris entre l'Almanaque de Las Provincias de 1943 i les 
cròniques de Victoriano Andrés López aparegudes a Torrens 1999 (pag. 55), 
en allò relacionat amb les dates de substitució. Mentre Las Provincias assen-
yala 1898 com a data, Victoriano Andrés la situa en 1900. 

Particularment, encara es pot aportar un element de discòrdia: el meu 
sogre, que va nàixer l'any 1906 i que gaudeix d'una excel·lent memòria, 
conta que va arribar a conéixer el tramvia de cavalls quan tenia deu anys, és 
a dir, l'any 19168. Segons afirma, el tramvia de cavalls estava arrossegat per 
dos animals, un per cada part de la via, i efectuaven el canvi d'animals on 
hui es troba el barri de Sant Josep a Xirivella. Els cavalls que arrossegaven 
el tramvia procedent de València s'enganxaven a la part contrària del vagó 
del tramvia de Torrent i els de Torrent a València, de manera que cada 
carruatge tornava al punt d'eixida. A més, precisa que l'últim tramvia de 
cavalls que va circular va ser el que anava al cementiri de València i que va 
deixar de funcionar al voltants dels anys vint, cosa que coincideix amb la 

8 A través de la consulta que hem realitzat a la família Fernández Mosqueta respecte al fet que ens 
pertoca, hem pogut conéixer que es tracta d'una mesura de caràcter transitori que es va haver de 
prendre davant les freqüents restriccions del subministrament elèctric a l'època. 
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realitat del moment, atés que aquest tramvia de tracció animal es va substuir 
en 1923. 

El 1917 es va constituir a Lyon la companyia de tramvies i ferrocarrils de 
València, essent president José Maria Villalonga, L'empresa es va expansio-
nar al mateix temps que absorbia altres mitjans de transport urbà, cas de la 
Societat dAutobusos SA. Amb el predomini de l'autobús sobre el tramvia 
elèctric, el tramvia de Torrent-València va deixar de funcionar l'any 1964. 

A la fi de 1959, amb motiu del rodatge d'una pel·lícula, l'antic tramvia de 
cavalls va eixir del museu i ficat a l'escenari urbà d'Alaquàs per unes hores. 
La productora Aspa havia triat Alaquàs per a rodar unes escenes de la 
pel·lícula "Salto a la gloria", basada en la biografia de l'il·lustre científic 
Santiago Ramón y Cajal, que interpretava Adolfo Marsillach. Durant dos 
dies, Alaquàs va esdevenir una mica Hollywood, on els alaquasers podien 
presenciar a prop els assatjos amb els potents focus de llum. Les actrius es 
maquillaven en l'improvisat saló del bar de Picolo i la gent podia veure des 
del carrer les sessions de maquillatge. Per a recrear l'ambient de l'època, van 
llogar el cavall de Lluis Setesquenes pel que van pagar cinc-centes pessetes. 
El cavall, una haqueta andalusa de cua llarga anomenada gitana, havia d'a-
rrossegar el vagó del tramvia, situat al crueament de les vies a l'alçada de les 
oliveres del tio Medina, fins a la parada que hi havia a la casa dels Sotanos, 
lloc que ara ocupa la CAM. El trajecte sols durava cinc minuts i, en l'escena, 
el personatge de Ramón y Cajal eixia de casa del tio Segonero amb un maletí 
de la mà per agafar el tramvia. 

La pel·lícula es va estrenar en febrer de 1960 amb gran èxit. 
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