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Vaig nàixer l'any 14, el
12 de juny, en el carrer
Fondo que ara li diguem de
València, però als huit dies
els meus pares compraren
una casa al carrer de Sant
Jeroni, a esquenes de la
tenda de ca Lopepe, huí
Ferreteria Beltran. 

Mon pare era Salvador
Moret Lladró, i tenia un
germà que li deien Vicent.
Era ferrer i vivia en el carrer
Fondo. Ma mare, Maria
Palop Ruiz, era germana del
tio Salvoret de ca Martí, que
vivia en el carrer Benlliure, al costat de cal tio Tenensio i enfront del  Cullerer. 

Morí un germà als 14 anys, quinze dies abans de nàixer jo. Tenia tres germa-
nes, totes majors que jo: Doloretes, casada amb Pepe Roig, Maria que vivia al
carrer de Sant Jeroni, i Nativitat. De la meua quinta recorde que n'érem 35 i en
quedem vius 2, i 4 desaparegueren en guerra: Manolo Peiró Malili; Batiste, germà
de Conxeta la de Sabó; Felip, germà de Voro de ca Felip, i Vicentico Català, que
se n'anà a Veneçuela en acabar-se la guerra. De la mateixa quinta eren Francisco
Gil Panolla, casat amb Maria la de Votos, Lluís Forment, casat amb Eliseta la de
Mauro; Emilio Català el Carro; Juan García de ca Panera…De dones, n'eren
també de la quinta Isabel de Ronda, casada amb el Pelaet segon; Paquita la Pelà;
Amparito  la Rioja casada amb Francisco Cagapolidos; Conxeta la Xamorra,
Pureta la de Bocaos…   
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Mon pare portava vint anys treballant en el grau de València, en una bodega
de vins, i  fent ja d'encarregat. S'ho deixà, perquè el tio Elies, que era l'ordinari
d'Alaquàs, es posà malalt i com que no podia atendre-ho bé li proposà a mon pare
passar-li la seguida. En la casa del carrer Sant Jeroni teníem també les quadres
pels animals i els tres carros. 

A escola no arribí a anar mai. Era un xiquet de cinc anys i ja havia de fer de
gos. Què què és això?. Havia d'anar darrere del carro, i tindre compte de què
ningú furtara o fera malbé la mercaderia que transportàvem a València. Per a mon
pare treballava un carreter que li deien Pepe Rius el Xato d'Aldaia, pare de Toni
Rius, el jugador de futbol tan conegut que arribà a jugar en 1ª divisió. I en
moments de més compromís li ajudaven els meus cosins, Salvoret i Pepe Martí.
Però com que teníem tres carros i mon pare necessitava ajuda, prompte haguí
d'espavilar-me. De fet, als 9 anys ja anava a València i venia jo a soles, portant un
carro. I veges que feies, havies d'espavilar. 

Recorde que les Catequistes ens feien moltes encomanes. La mare Josefa em
tenia molta estima. Com que jo era un crio, quan havia de carregar el carro m'a-
judaven 4 o 5 doloretes. Una volta, quan estaven fent-se la casa, haguí de carre-
gar en València uns quants matalàs, i quan tornava en el carro vora riu, per la
presó de les dones, s'acostaren dos, tiraren mà d'un matalàs i arrancaren a córrer.
Peguí darrere d'ells plorant i rabiant, però al poc vaig caure en el compte que, dis-
tanciant-me del carro corria el perill que me'n furtaren més. Total, que em passí
plorant tot el viatge de tornada que faltava. I a l'arribar a les monges i explicar
plorant el que m'havia passat, la madre Josefa volgué acompanyar-me a casa i li
digué a mon pare: "Alerta que rinyes al xiquet, massa home és per a la faena que
fa". Em volia molt la madre Josefa, em donava un grapat de caramels i em deia
"Anem a resar". Volia que jo estudiara per a capellà…  

En els carros dúiem a València el gènere acabat dels tallerets de torners, que
eren la majoria dels que hi havia a Alaquàs. Ho portàvem a l'estació del carrer de
Xàtiva, o a la d'Aragó, o als magatzems; a casa Gil recorde que portàvem calces.
Xe, anàvem  allà on ens manaven. De València portàvem encàrrecs de subminis-
tres de tot tipus: carbó de cok de les calderes del gas per als ferrers, o de pi, per
a les dos carboneries que hi havia al poble: la del tio Maties en el carrer Benlliure,
i la del carrer fondo; fardells de suro per a la taponeria del Rei; fardells de culle-
res planes en brut, per a que les treballaren els torners…Cobràvem 10 pessetes si
el viatge era a València, 12 si era al Grau i, per exemple, 8 si era a Mislata.
Podíem dur 1000 quilos però en eixe cas feien falta dos cavalleries. A voltes
fèiem viatges que se n'eixien dels compromisos més habituals; recorde que seria
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allà per l'any 22 i a Alaquàs encara no teníem farmàcia, i una que n'hi havia a
València, a la plaça dels patos, obrí una sucursal al carrer Benlliure, en la casa que
temps després es posaren a viure els Llunes, una família de molts fills que el pare
era militar, casa que molts anys després comprà donya Catalina la Practicanta; el
dependent era de València i es posà a viure en la mateixa farmàcia, i férem tres
viatges per a portar-li els mobles. A mi em donà 3 pessetes de propina….La
farmàcia del carrer Major, l'obrí don Fernando 3 o 4 anys després.

Encara recorde els tallerets que hi havia per aquells anys, d'abans la guerra: la
torneria dels germans Lino: Vicent, Pepet, Jesús i l'altre que li diem el Guerra, en
front del cine Ideal; Salvador Soriano al carrer de Sant Jeroni, que feia llits de tor-
neria; Elies Forment l'home de la tia Brígida, que en el carrer del Convent feia
catrets per assentar-se les dones que anaven a l'església; els flauters del carrer de
la Pau; Cervera el Mustio també era flauter; Carceller i Lluís Bessó el Blaiet
tenien en el carrer València un talleret de necessers i plomiers; els germans
Mendoza en la fillola d'Aldaia feien neveres i tapes de wàter; feien llits en el
carrer de la Puríssima dos forasters que eren socis de Llépol germà de Bienvenida
del carrer Sant Jeroni, en front de ma casa; el taller de mobles corbats de Llop,
del carrer Dr. Barberà; els Rondes del carrer de la Pau, feien joguets, i després
somiers;  en la mateixa placeta dels Ollers trobaves al tio Vicari que feia pande-
retes, a Vicent Tàrrega França torner, i als quatre germans de ca Baltasar. Campos
de ca l'Esquilador tenia un talleret en el carreronet del Forn on feien calces, cal-
cetins i jerseis; Estanislao Forment, torner, al costat de cal Conillo en la replace-
ta del carrer Convent; també era torner el tio Hilario, en el racó del carrer
Benlliure, en front de la carnisseria de Pistoles; i en el carrer de Sant Josep, Nelo,
germà major del tio Hilario.

Dels mestres d'aixa recorde a Sebastià Alòs, Lluïset Alòs,i el tio Conillo. Més
tallers: Miquelet el Cullerer, sogre de Lluís Laborda en el carrer Benlliure; també
hi havia un taller de joguets d'un de Mislata que estava anant pel camí nou a
València a l'esquerra, tocant la séquia del Terç on està ara el bingo, com que tenia
a l'entrada un rètol que deia "Ave Maria" d'on vingué el nom de les cases de plan-
ta baixa i pis que construïren per l'any 47 ó 48 a l'altra banda de la carretera.
Continue en els tallerets: el tio Blai, al carrer Major al costat de ca Jeroni, també
torner. De ferrers recorde al tio Toni, en el carrer Benlliure al costat de cal
Cullerer i enfront de ca José Mª Montoro el Xocolater; al tio Camilo en el cantó
de la placeta de Sant Roc; al tio Vicent el Xaparro en el carrer Sant Hipòlit, i al
tio Colomo en el cantó del carrer de la Mare de Deu de l'Olivar i Sant Jeroni, a
tots ells els déiem que es posaren d'acord per fer una viatge de càrrega completa
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quan havíem d'anar al camí del Grau, a les calderes de gas a pel carbó de cok.
Vicent Usedo tenia un taller de bronze al carrer de l'Arbre; el taller de mecànica
de Juan Alabau; la taponeria de Vicent Martínez el Rei al carrer Major….Segur
que encara me'n deixe algú. Sí, també estava  la fàbrica de conserva al carrer de
València, només passar el carrer de la séquia, propietat d'uns forasters, però ells
tenien un camió de rodes massisses i es feien ells mateix el servici.

Tenia jo 12 ó 13 anys, i seria pels anys 26 o 27, quan mon pare començà a
trobar-se delicat i no podíem ja seguir la marxa. El negoci se'l quedà Pepe el
Xato que havia treballat a jornal per a ma casa. Vaig continuar algun temps fent-
li feines a Salvador Soriano, i em vaig dedicar a portar les terres de casa i al que
m'eixia. 

Al poc mon pare vengué alguns camps, i no li se va ocórrer millor idea que
deixar-li 300.000 ptes. d'aleshores, que no sé quants milions en serien ara, a José
Benedito Salafranca que era un principal o encarregat de casa Llop, el taller de
mobles corbats que hi havia en el carrer Dr. Barberà, perquè volia independitzar-
se i construí tres naus en el Camí Vell de Torís, que ara li diem carrer de Conca,
entrant a la dreta, en terme d'Aldaia clar. Jo em posí a treballar en eixe taller, i
acabí sent oficial de la tupi. I encara no havia arribat als 18 anys també feia ja de
xofer. Al complir-los recorde que me n'aní un matí a l'agència de Senent, que ara
diuen autoscola, al carrer de Colón per a fer els tràmits. Em donaren un paper i
em digueren: "Si vols aprofitar el viatge, ves-te'n tu mateix a on viu l'enginyer a
tal domicili, i li dius que vols examinar-te". Ho vaig fer així, i com que jo conei-
xia els carrers de València, no em costà gens trobar-lo. Anàrem a l'Albereda, em
manà que fera marxa enrere de manera que no tocara uns pilonets, i em digué:"Ja
estàs aprovat". De fet jo portava la camioneta feia ja temps, i havia fet viatges a
Barcelona i tot, que em costaven 12 hores…Recorde que el primer cotxe del
poble fou el del tio Ximo de ca Vento, en el carrer Benlliure enfront del forn dels
andalusos, només el treien en l'estiu perquè els carrers es passaven enfangats la
major part del temps i el trànsit es feia impossible; també tenia una camioneta el
tio Radical, pare de Maria la de Votos, venia perols i quincalla i anava als mercats
de Xiva, Bunyol…

A Benedito les coses li anaren malament, i al cap de 6 anys, seria l'any 32,
l'embargà un magatzemista de fusta del Grau, "Maderas Forestal la Catalana". I
el que són les coses…mon pare quan li deixà els diners jugà a la confiança que hi
havia, i no signaren cap paper, i com que no constaven per a res els diners dei-
xats, ho perdérem tot.       



Però uns quants dels que treballàvem ens férem avant, ens constituírem en
cooperativa i arrendarem les tres naus i les màquines a l'empresa que ho havia
embargat i continuàrem amb els corbats. Els socis érem, que jo recorde, Amado
Peiró el Corcat; Pepe Camps i Marol d'Aldaia; i el meu cunyat Pepe Roig, i tres
més de Torrent: Enriquí el Gordo, Àngel Contreras i Pepe el Burret. Havia més
gent però no com a socis sinó com a assalariats. 

Jo no era de cap música, i de jove no estava posat en eixes punyetes de les ban-
des. Tenia tres amics en cada casino, i ja de menut anava a un casino igual que a
l'altre acompanyant els amics a demanar el xavo al pare, als iaios o als tios, que
eixa era la costum, encara que jo no ho feia perquè a mi no m'eixia això de dema-
nar, era jo estrany en eixes coses. 

Potser fóra per l'any 34 quan una esquadra d'amics que jugàvem a futbol ens
decidírem a crear un equip que li posàrem Ideal, i ara voràs per què. Ens reuníem
els amics en el casino de Sabó, al costat del cine en el carrer 2 de Maig. De con-
serge estava mon tio Jesús Moret, i un dia ens diu: "Per què no pugeu al quartet
que hi ha a dalt, ho raoneu i feu un equip?". I així ho férem. I com al casinet li
havien posat el nom d'Ideal, eixe fou el nom que li posàrem a l'equip. Recorde
que formàvem part: Colau; Rape, casat amb una filla del tio Torrom; dos dels fills
de Pepet l'Abogat: Lluís i el seu germà Rafel, que morí jove en acabar-se la gue-
rra; José Andreu Pardaleta; Blanca del carrer de València; el Grillet; Manolo Peiró
Malili; Dacsa germà de José el de Panolla; Pepito Mompó; Baroneta; Voro el de
Felip; Vicentico Català; Gaietano Portalés el Burro; Salvoret el de Millares…

Dos anys després, serien vespres de les eleccions de febrer del 36, també vaig
participar en la creació de les Joventuts Socialistes. Ens reunírem en el carrer Dr.
Barberà, a l'entrada a ma esquerra, dalt de cal Guerra on després de guerra hi
hagué durant molt anys una escola nacional que duia donya Isabelita. De presi-
dent feia Vicentet el de Mil, un any major que jo, al pobre el matàrem després de
guerra. Recorde que estàvem Buscarruidos germà d'Amado que jugava a pilota;
el fill del tio Casabàn; monjardin germà d'un casat en la sabatera del carrer de
València; José el Panolla, i Dacsa el seu germà; Vicentico Català que a l'acabar-
se la guerra se n'anà a Veneçuela i ja no tornà; Lluís Forment el de la Ratà, Pepe
Bessó de ca Patilla…

Ho freqüentí poc perquè al poc de temps em cridaren a la mili, a Cartagena i
després de xòfer al cos de tren amunt i avall. Ja en guerra, torní a casa de permís
i vaig vore que en algunes cases del poble posava un cartell que deia Incautado.
Jo no sabia això què volia dir, i per la nit feien reunió i vaig preguntar quin sig-
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nificat tenia: "Hi ha una llei  -em digueren-  que mana que les esquerres es facen
càrrec de les propietats dels de dretes". Jo em quedí pensant un moment, i els vaig
dir: "Això em pareix a mi que és robar". No els paregué gens bé, i em tiraren.

Recorde que al principi de la guerra, allà a Cartagena, en infanteria de mari-
na, ens trobàrem Terensio, Miquelet Montoro el Xocolatero, Estanislao Ferrer
Morriti i un germà de les Llàceres. Ells havien arribat feia una setmana. Una ves-
prada eixírem a matar fardatxos, ens trobarem amb un pastor i en 10 pessetes li
compràrem un borreguet. En un poblet que hi havia a prop, Los Dolores, trobà-
rem una tenda i li diguérem a l'ama si ens el mataria. Li demanarem allioli però
ens digué "No tenemos". En això per casualitat passà el capità de la meua com-
panyia, i el convidàrem. Resultà ser que la dona era de Catarroja, i em convidà a
anar a sa casa i estant esmorzant em preguntà pel meu ofici. "Xofer i tupiner" li
vaig dir jo. Em digué d'anar al Cos de Tren com a xofer. Li vaig dir que sí, però
com jo no sabia escriure, ell mateix em feu la sol·licitud. Al cap de vint dies em
vingué el trasllat a Barcelona. Als altres els enviaren a Brunete, i alguns d'ells
me'ls trobí temps després en Barcelona. 

També em trobí en Barcelona a Lluís Laborda, que estava amb Casted, el seu
cunyat que era militar de carrera. Es veu que de ma casa, com que érem veïnat, li
havien escrit per a que me fera influència, i volia que em quedara en Barcelona,
però jo volia vindre-me'n prop de casa, i li vaig dir que no.

Em trobí també a Vicentico Català, de la meua quinta, abans te parlava que
també fou fundador de les Joventuts Socialistes i que en acabar-se la guerra se
n'anà a Veneçuela, tenia una germana casada amb Vicentet Usedo. Com que tenia
estudis de mestre, prompte el feren oficial. Ell feu influència per a que m'envia-
ren a Castelló de Rugat, prop d'Albaida, en febrer del 37. Allí hi havia un desta-
cament de companyies que anaven a descansar, i en el camió jo anava  amunt i
avall a pel subministrament. A l'arribar, em digueren que havia de dormir en l'es-
glésia, però no era un lloc que m'atraguera i vaig trobar una casa que m'acolliren
com si fora un fill. Quan jo tenia temps lliure els ajudava a arreglar els animals,
a arreplegar les garrofes, a collir el raïm, a segar el forment. Els fills estaven en
el front, i del pare no em feren mai cap referència directa, però jo vaig intuir, i ho
vaig comprovar un dia per la nit, que estava amagat en la mateixa casa.  Al poble
d'Albaida, que està molt prop de Castelló, hi havia molta gent de dretes en servi-
cis auxiliars; d'Alaquàs vaig trobar-me amb Lluís i José Palop, fills de Pepet
l'Abogat, a Soriano de ca Pujalt, a Rafel el d'Aurora…

Ja he contat que de menut no arribí a anar mai a escola. Però en el temps que



vaig estar a Castelló m'ensenyà a llegir i escriure un mestre, que era de Xàtiva, on
vaig poder aprendre el poc que sé de lletra. En octubre del 38, m'enviaren a
Pedralba junt a més camions a per carn, cuixots de búfal congelats. Hi férem nit
però un altre i jo ens posàrem molt malalts, amb calentura alta. Teníem tifus, i
com que no amainava la calentura ens portaren a Montcada, i dies després a un
centre hospitalari instal·lat als Salesians del carrer de Sagunt de València, ano-
menat Passionària. A l'altre company el pillà la malaltia amb menys reserves i
morí als pocs dies. A mi, dies abans d'acabar-se la guerra m'enviaren a Algemesí.
Però torní, convalescent encara, a Passionària, i me detingueren i després de mol-
tes peripècies em soltaren. Malalt com estava vaig poder tornar a casa, i encara
tardí dos mesos a que em pogueren donar l'alta. Després, en l'estiu del mateix any
39 em cridaren per tornar a fer la mili, i encara com una infermera de Passionària
que vingué a vore'm em facilità el contacte amb don Rafael Gaeta, cap superior
de Policia de València, que vivia dalt de sa casa, i donà la cara per mi. Però enca-
ra així em marejaren.

Sis o set dels socis que érem d'aquella cooperativa que muntàrem en les naus
aquelles de Benedito del carrer de Conca, ens decidírem i reférem el taller de cor-
bats. Allò poguérem aguantar-ho fins l'any 42. Per ordre del govern havíem de fer
front a un pagament a l'estat crec recordar de 40.000 ptes. que era un tant per cent
dels beneficis que segons ells teníem. Haguérem de tancar, no teníem altre remei.

Festejava des de l'any 36 amb Amparo Puig Ribera, de Torrent. Em vaig casar
l'any 43. Ens posàrem a viure en el carrer de Sant Jeroni. Vivint allí nasqué un any
després la meua filla Amparín , encara que ho feu a Torrent, en casa d'uns cun-
yats perquè a la casa veïna hi havia molta misèria i brutícia, i es donà la casuali-
tat que hagueren de fumigar-la aquells dies per ordre de l'alcalde, i ens feren desa-
llotjar-la . L'any 47 vaig comprar la casa del carrer de l'Arbre, cantó Sant Josep,
on hem viscut fins ara i on nasqué ja el meu fill.

Al tancar el taller de corbats em dediquí al que m'eixia. Treballava un campet
que tenia en l'horta, i també anava de jornal. Recorde que fou un dia de l'any 47,
vespra dels reis, quan estant treballant en l'Alqueria Alta vingueren a buscar-me
per anar a treballar a Foret, una empresa química que hi havia a València, al carrer
Visitació, a l'altra banda del riu passant el pont de Sant Josep. Feia d'encarregat
Salvador Muñoz Purivi, germà de Pepet el Potecari, i a través d'ell poguérem
entrar a treballar molta gent d'Alaquàs que anàvem al camp però ens trobàvem
cada volta amb més dificultats per tindre seguida. El mateix cas que el meu fou
el de Pepe el de Pau, Pepe el d'Anguila i el seu cunyat, Voro Millares, Pepe el
Carboner, Miquelet el Xavea, Pepe Roig cunyat meu, etc. L'any 53 o 54 Foret es
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traslladà al carrer de la Serreria, vora via del tren que ara va soterrat, per allà el
grau, on em vaig jubilar en complir els 65 anys.

Vull també dir-te que en l'any 79 formí part del grup fundador de l'Associació
de Jubilats i Pensionistes d'Alaquàs. D'aquells només quedem Rubio i jo…

Josep M. Soriano Bessó




