
FRANCISCO FERRER MARTÍ,
el tio Nacio
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Francisco Ferrer Martí
Nacio, pertany a una dinastia
d'empeltadors i esporgadors
d'Alaquàs on tots els seus
membres han seguit aquesta
tradició famíliar al llarg de
tres generacions com molt bé
ens explica el propi Francisco
Nacio:

"El meu iaio ja fou espor-
gador; mon pare sigué espor-
gador i la meua iniciació al
treball, va ser també d'espor-
gador. També foren esporga-
dors mon tio Tomaset, i els
seus fills Tomàs i Paco abans
de dedicar-se a la producció
de plantes de jardineria i
comercialització de la flor
ornamental. Els altres cosins meus: Pepe i Vicent, encara que van tocar prou l'em-
pelt, no arribaren mai a ser esporgadors.

Jo vaig nàixer el 24 de juliol de 1919 a la casa número 84 del carrer Major, en
la mateixa casa de les Jotes, allí vaig viure catorze anys; després se n'anàrem al
carrer del Convent, a la casa que hi havia al costat del corral on tancava el ramat
el tio Salvaoret el Carnisser.

Jo sóc fill de Maria Martí Tàrrega la Justa i de Francisco Ferrer Gil, Nacio,
que era família del tio Quico el Capdell per banda materna. Al pare de mon pare
ja li deien Nacio de malnom i era parent de la família dels Forriol perquè sa mare
descendia del forn de Librada.

A casa, sóc l'únic baró de la família però tinc dos germanes: Maria la Justa,
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que està casada amb Manolo Aguilar, el germà del tio Amadeo, i Fina la Justa,
casada també amb Ricardo Beta. Elles han seguit el malnom de la mare i jo he
continuat amb el de mon pare."

Els seus primers records d'infantesa estan vinculats amb la casa on visqué la
seua iaia materna, al carrer de Sant Hipòlit:

"La casa de les Justes, que era la casa on vivia la meua iaia, era molt conegu-
da en aquell temps perquè allí es cosien i es feien calces per a un comerç de
València. Allí s`ajuntaven treballant un grup de dones entre les que recorde a les
Fabianes i cinc o sis xiques més. Jo era aleshores un xavalet, i els ajudava a cap-
dellar les madeixetes de fil i em donaven un gallet per a què estiguera content..."

Altra característica de la seua infantesa és el seu aspecte feble: Francisco
Nacio es un xiquet flac i escarransit que amb freqüència es troba malalt. El metge
del poble li recomana a son pare que el porte al camp amb ell, essent aquesta cir-
cumstància la que facilitaria el seu primer contacte amb la professió del seus
avantpassats.

"Com de menut, jo em criava molt delicat, el metge li va dir al meu pare que
creia convenient que se m`emportara amb ell al camp a treballar perquè allò seria
molt bo per a la meua salut. De manera que li feu cas al metge i jo comencí molt
prompte a treballar al camp. El que passava és que com jo encara no tenia edat
per pujar als arbres i agafar la destraleta d'esporgar, llavors m'encarregava de ras-
car i llevar les brossetes dels vivers de plantes i coses per l'estil."

Com que els estudis que va rebre a l'escoleta de donya Mariana no arriven a
passar dels coneiximents primaris més elementals, decideix ampliar la seua for-
mació: Tots els dies, després d'acabar el treball, acudeix a rebre classes particu-
lars a casa de José Alós de ca Sebastià.

"Jo vaig anar a l'escola de donya Mariana fins l'any que vaig prendre la primera
comunio i a partir d'eixa data vaig anar a treballar junt a mon pare. Recorde que
Juanito Alabau sempre era el primer en la doctrina i jo el segon. Són eixes coses que
es queden gravades a la memòria... Quan tenia catorze anys, vaig voler millorar els
meus estudis i vaig estar anant unes temporades a casa de Pepe Alós, de ca Sebastià,
que tenia la carrera de Perit Mercantil i donava clases particulars en sa casa.

En eixa època, el meu pare i el tio Tomaset de Nacio, que eren cosins ger-
mans, i sempre han treballat junts, ja solien tindre camps arrendats per a fer plan-
ters d'arbres fruitals: atmelers, pomeres, pereres, albercoquers i alguns tarongers,
perquè al terme d'Alaquàs encara no en tenien molta presència els camps de
tarongers.

A casa venien els llauradors perquè els esporgara o empeltara els arbres del
secà i que, lògicament, eren garroferes, oliveres, atmelers o la vinya. A l'horta, es
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criaven altra varietat d'arbres com per exemple el taronger, la pomera, el cirerer o
l'albercoquer. Molts llauradors no eren del poble, venien de Torrent, d'Aldaia per-
què Alaquàs mai ha tingut un terme gran de superficie de terreny, i pertant, el tre-
ball en general  es realitzava en termes més llunyans com Xiva, Godelleta, Toris,
Montserrat, Montroi. És a dir, tota la Vall dels Alcalans. També arribarem a tre-
ballar en punts tan distints com Madrid, Barcelona o Palma de Mallorca.

El meu pare i mon tio Tomaset sempre han portat una colla d'esporgadors que
treballaven per a ells. El meu pare s`encarregava de distribuir el treball i d'enviar
als homes al lloc on havien d'anar cada dia, de cobrar i de pagar a la gent, etc. En
eixa colla recorde que venia mon tio Nelo d'Esperanceta i uns esporgadors de
Torrent que els deien els Cotorres."

La colla d'amics de Francisco Nacio estarà integrada per catorze xicons
entre qui s`hi troba el seu cosi Paco Cabeça, Vicent de ca Blai, Pepe de ca
Montoro, Quiquet el de l'Hort, Enrique Jeroni, Maties el Carboner com ell
mateix ens recorda:

"Tots erem de la quinta del trenta-nou i del quaranta. Recorde que en aquell
temps, hi havien pocs llocs d'oci per a la juventut, als únics llocs que podies anar
era al cine o al casino on ens juntàvem els amics per a fer la partideta. De qual-
sevol manera, he de dir que jo em vaig ficar a festejar molt prompte, als dèsset
anys ja festejava amb la meua dona Matilde que era filla del tio Macario, i que a
més vivia al costat de casa."

Al voltant dels trenta i coincidint amb l'expansió i auge del cítrics, es viurà
una extraordinària implantació de noves varietats en els horts de tarongers: les
primitives varietats de la sanguineli o caenera, seran substituïdes per la navel o
california que tant cridaven l'atenció en eixos moments, no per la qualitat, sinó
pel tamany de la taronja, la qual cosa provocarà un fort creiximent en la deman-
da, tant de plantons en els vivers, com de la ma d'obra de l'empelt.

"El volum de treball era tant que no teníem prou mans per a acudir a tot. És
l'epoca en què es plantà l'hort de Cabot i tants altres horts al terme d'Alaquàs..."

Tot i això, Francisco Nacio abandonarà ben aviat la professió d'esporgador per
una altra activitat pionera en l'Horta Sud: la de roserista.

"La meua vertadera professió nàix l'any 1934. Mon tio Tomaset, que em volia
moltíssim malgrat de tindre una família llarguíssima, em va portar un dia a visi-
tar els jardins de Veyrat que estaven a València, i que eren propietat d'un francés
que apenes sabia parlar l'espanyol. Aquest home va ser qui em va inculcar la idea
de dedicar-me exclussivament al cultiu del roser. Mon tio Tomaset va ser el pri-
mer en mostrar un gran interés i em va dir: "Xè, i perquè no plantes un trosset en
el camp de la Sequieta...". I tan bé va eixir la cosa que eixos moments nasqué la
meua professió."
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Els primers passos estaran basats en xicotetes plantacions amb un volum de super-
fície molt reduït perquè ha d'alternar el treball d'esporgador amb el de roserista.

L'esclat de la guerra significaria el trencament de moltes il·lusions relaciona-
des amb un futur immediat i que quedarien postergades per un llarg període de
convulsió social.

"En 1936 quan es produix l'alçament militar, jo tenia uns planters de rosers ja
molt importants, però la cosa es trobava paralitzada pel clima inestable d'aquells
moments, i quan vingué l'època d'arrancament, se'ls emporta Veyrat sense cap
d'interés perquè ja no tenien cap de valor en el mercat. Després vaig ser movilit-
zat i encara que no arribí a anar al front, els anys de guerra els vaig passar desti-
nat en un taller de Manises on, per cert, també vam tastar la por quan llançaren
una bomba sobre el taller. Però vaig tindre prou sort perquè com que ja tenia el
carnet de xofer, doncs vaig estar tot el temps de conductor.

Per si encara no n`hi havia prou amb la guerra, a continuació vaig haver de fer
36 mesos de mili en el 20 de Guadalajara... "

El servei militar, el realitzarà al quarter de Paterna on desenvoluparà la plaça
de jardiner, gràcies a la seua professió. La seua vinculació amb les plantes de jar-
dineria seran clau per a la seua destinació. El comandant de la base és un home
enamorat de la jardineria i que coneix els vivers forestals i estatals d'Alaquàs.

"En aquell temps s`estaven fent moltes plantacions a Paterna i clar, com jo
tenia una relació molt bona amb la gent dels vivers d'Alaquàs, em feu anar allí.
Estiguérem parlant amb ells i fent les sol·licituds corresponents, a través de les
quals pugueren traure gratuïtament quatre mil arbres forestals; i tot això ho
plantàrem a Paterna."

Al finalitzar el servici militar, es dedica de nou a l'explotació de  xicotetes
plantacions de rosers, i l'any 1946 es casa amb la seua núvia Matilde Sena i es
fiquen a viure al carrer de Sant Hipòlit després de deu anys de festeig.

"Jo em vaig casar quan tenia 27 anys: Al casar-me, com és natural, deixí la
casa dels meus pares i ens ficàrem a viure la meua dona i jo, a la casa de la meua
iaia la Justa, al carrer de Sant Hipòlit. Fruit del nostre matrimoni són els tres fills
que hem tingut: Paco, Pepe i Matilde l'única xica..."

Uns anys mès tard formarà societat amb José Galán, un planteriste molt actiu
en aquells moments.

"Jo vaig tindre sort d'associar-me amb Galán quan el volum d'explotació que
jo feia encara era molt limitat perquè en aquella època Galán ja tractava d'impor-
tar rosers de França quan ací, encara ningú ho feia. Durant els anys que durà la
societat, cadascú tenia ben definides les funcions  de treball que devia realitzar i
la veritat és que l'experiència funcionà molt bè.



Quan portàvem tres o quatre anys junts, vam tindre que arrancar fora de temps
una part molt important de rosers que teniem plantats en la Sequieta perquè es
fera el camp de futbol de l'Alaquàs; i la raó d'anomenar-se el Camp del Rosal, fou
precisament perquè estava construït sobre un camp de rosers. 

És en eixa època quan compràrem l'hort de Sant Josep i construírem la casa
on vinguérem a viure tota la família en l'any 1957, que fou l'any de la famosa riua-
da. L'hort de Sant Josep havia sigut comprat i dividit en tres parts: una part per al
meu pare, l'altra per a Galán i l'altra per a mi."

Arran de la disolució de la societat en l'any 1965, Francisco Ferrer Nacio, ini-
cia els contactes preliminars amb la casa francesa Meilland, una de les cases més
importants d'Europa i Amèrica en la investigació i l'obtenció de noves varietats de
rosers.

"Quan em vaig separar de Galán jo tenia que replantejar-me la meua situació
familiar: jo tenia els meus fills que no volien estudiar i havia de canalitzar el seu
futur immediat. Jo en aquells temps ja tenia contactes internacionals amb la casa
Meilland que era la casa més important d'Europa en l'obtenció de varietats de
rosers. La casa Meilland nessessitava en aquells moments un roserista que li sub-
ministrara plantes a gran escala per a poder multiplicar la producció de les noves
varietats que obtenia a través del laboratori. Així que vam estar parlant i li vaig
exposar al senyor Alain que era el propietari, les dificultats més grans que ací
tenia i que no eren altres que el trobar parcel·les amb l'extensió necessària per a
poder produir la quantitat de rosers que ell demanava atés que ací a l'horta desta-
ca precisament, la quantitat de xicotetes parcel·les que conformen el parcel·lari. 

Jo, imaginant-me d'alguna manera el que anava a passar, des de l'any 1965 ja
m`havia anticipat i tenia algunes terres a Sevilla, gràcies a l'ajuda de dos amics
molt ben relacionats que tenia allí com José Elies Bonell, un català, que en
aquells moments era el jardiner Major de Sevilla i encarregat de la finca del
Comte de Salvatierra  i Gabriel Galán Garcia, un valencià que encara era família
del meu antic soci. Aquests dos amics, que, d'altra banda ja comercialitzaven en
assumpte de les plantes, van ser els que m'introduïren en l'ambient de Sevilla on
vaig adquirir uns terrenys del citat comte de Salvatierra."

Francisco Ferrer Nacio. Firma l'escritura de societat amb la casa Meilland
en 1969. Arran d'aquest moment, la societat elabora el corresponent programa
de treball que aportarà un resultat beneficiós als dos anys de vigència amb una
producció global de tres milions de rosers entre les plantacions d'Alaquàs i de
Sevilla. 

En 1970 adquereix el cortijo Castellanos, una finca de 24 Ha de terreny a pocs
km de Sevilla, on el matrimoni estableix la seua residència al llarg de moltes
dècades.
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A mi m`haguera agradat estar prop de la família pero el volum de producció
i de treball invertit a Sevilla representava un gran risc econòmic que no es podia
perdre de vista i, per tant, requeria estar, no tan sols al front del negoci, sinó també
d'estar físicament a peu del treball. Així que la meua dona Matilde i jo ens n'ana-
rem a viure al cortijo Castellanos, una espècie d'alqueria enmig de l'horta: Allí
teníem un estatger i els magatzems i el laboratori d'experimentació científica on
es seleccionaven les noves varietats de rosers, que era la nostra especialitat, atés
que sempre ens hem dedicat al cultiu exclusiu del roser. 

Al voltant de tots els pobles de la rodalia, nosaltres teníem relacions amb els
grans terratinents que posseeixen vertaders latifundis de terrenys d'una qualitat
extraordinària que ens són cedits en règim arrendatari per a conrear les explota-
cions de rosers; perquè hi ha que comptar que nosaltres necessitem de mil a mil
dues-centes fanecades anualment. Si a açò s'afegeix que les plantes han de can-
viar de terreny cada any, podrem tindre una idea de la quantitat i tamany de les
parcel·les que són necessàries; així com la importància que té la terra com a matè-
ria prima del nostre negoci.

Efectivament, la societat amb la casa francesa Meilland es traduirà en un ritme
de treball en constant expansió i un creixement económic molt interessant a nivell
comercial, fruit de la constant investigació i elaboració en les noves varietats de
rosers que situa la societat en una de les firmes avantguardistes a nivell mundial.
Un prestigi fonamentat per la casa Meilland a través dels centres d'investigació
que la citada casa posseeix en catorze païssos diferents. 

"Nosaltres sempre hem estat en contacte permanent amb la casa Meilland: ells
experimenten per una banda i nosaltres ho fem per altra i després analitzem els
resultats i a través de les anàlisis s`extrauen les conclusions més interessants de
cada cas. Cal dir que el procés de selecció desenvolupat a l'interior dels hiverna-
cles o laboratoris d'experimentació, és un procés complex i complicat però al
mateix temps molt interessant i suggestiu. L'obtenció de noves varietats requerei-
xen una completa dedicació fonamentada en l'experimentació per mitjà d'hibri-
dacions o creuaments que practiquem: I perquè tot aixó es puga realitzar s`han de
sembrar les llavors i eixes llavors naixen, se seleccionen i es multipliquen.
Finalment es comprova el valor genètic que pot tindre cada varietat i d'acord amb
els resultats dels estudis, sabem quina varietat és interessant i quina no ho és per
al mercat."

Els bons resultats aconseguits a través d'aquestes pràctiques científiques,
plantejaran la necessitat d'experimentar el creiximent expansiu en altres zones
com l'illa de Tenerife on Francisco Ferrer Martí desenvolupà un projecte d'explo-
tació al llarg del cicle 1975-1980. El frenètic dinamisme d'aquest home assolirà
per eixos anys d'una xifra d'assalariats propera als dos-cents treballadors entre
fixes i eventuals, amb una producció anual de set milions de plantes.



Com a gerent d'Universal Plantas ha d'assistir a les constants convencions
programades a nivell europeu i mudial, on es debat sobre plantes com a valor
comercial.

"Aquella fou una època molt interessant de treball que havia d'alternar amb
constants conferències perquè a Sevilla es fan moltes convencions amb gent de
tot arreu del món. Allí, a la finca Castellanos, tenia un laboratori i tres enginyiers
que m'ajudaven a portar endavant el negoci. Tot allò m'absorvia per complet i ape-
nes tenia temps de vindre a Alaquàs..."

Durant el període 1969-1999, Francisco Ferrer Martí, el tio Nacio, com es
conegut al seu poble natal d'Alaquàs, ha desenvolupat importants i diferents
càrrecs vinculats tots ells amb l'activitat roserista, càrrecs que exposem a conti-
nuació:

En 1985, es nombrat president de  l'associació de floricultors i viveristes de la
Comunitat Andalusa, ASOCIAFLOR, càrrec que abadonarà en 1998 per motius
de salut.

L'any 1989 és elegit president de l'associació d'amics de la rosa,
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA ROSA, societat constituïda a nivell nacional
que forma part de la Federació Mundial de les Roses, càrrec que encara ostenta
en l'actualitat.

En 1996 va rebre el títol d'ENCOMANDA al Mèrit Agrònom d'Agricultura.

També ha estat nombrat membre del IN de Llavors i Plantes de Vivers, mem-
bre de la Comissió de Registre de varietats de flors i plantes que actualment per-
tany al Ministeri d'Investigació i Tecnologia, càrrec que segueix exercint a hores
d'ara.

És coautor del llibre La producción de rosas en cultivo protegido, editat en
1986 i que és un dels llibres pioners en la bibliografia del tractat i cultiu de la rosa.

L'èxit comercial i professional que acompanya llur trajectòria, des de la sego-
na meitat del segle XX, és francament encomiable. Tot i això peró, també ha
suposat processos de sacrifici molt dolorosos com la mort de son pare esdevin-
guda en 1974 quan ell es troba en l'estranger. Un trauma personal que encara
arrossega.

"Quan morí el meu pare jo hem trobava en Marraquetx, i encara que em fique
immediatament en camí, no vaig poder arribar abans del soterrar perquè en aquell
temps el Marroc tenia unes vies de comunicació pèssimes i encara que vaig estar
present quan li donàrem terra, el no haver estat en eixos moments en casa... tot
allò em va produir un trauma que encara no he pogut superar."
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En 1999, quan ja compta vuitanta anys d'edat, delega en el seu fill major la
direcció i administració de l'empresa, i es trasllada al seu domicili d'Alaquàs on
s`afinca definitivament. Amb el relleu generacional, s`allibera de la rígida estruc-
tura de la responsabilitat, dedicant el seu temps al laboratori de la finca situada al
terme de Xest on la seua filla Matilde s`afronta quotidianament a l'excitant exer-
cici de l'experimentació i millora genètica del vegetal

"Com el cultiu de les roses té dos camps d'acció, el d'explotació i el d'experi-
mentació; el meu fill Pepe s`encarrega dels treballs d'explotació i la meua filla de
la part científica, qué precissament ara, després de catorze anys d'investigació ha
obtingut una varietat que ha estat premiada en un certamen internacional celebrat
a París. El roser té dos
noms: una varietat, que
és la denominació
varietal que es registra,
com a invent i llei de
protecció vegetal, i un
altre el nom comercial
registrat. D'aquesta
varietat registrada és la
que ha obtingut el premi
internacional.

Actualment tenim
un programa de projec-
tes amb l'Universitat de
Cordova i fins i tot amb
Bolívia, per a analitzar
a través d'aquests con-
tactes els ADN fami-
liars que determinen els
parentius genètics; una
cosa complicadíssima...
I és que l'avanç de les
noves tècniques desco-
breixen coses insòlites.
Hui en dia els rosers es
crien en el laboratori en
l'aigua, i pertant, un ele-
ment tan primitiu com
és la terra ha deixat de
ser imprescindible."

Ramón Tarín López
El procés de selecció de les roses requereix una constant dedicació
imbricada d’anàlisi. A la foto, Francisco Ferrer Martí el tío Nacio,
a l’interior del laboratori de la seua finca de Xest.




