
MIGUEL FERRER SANZ,
el Xocolatero
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Miquel Ferrer Sanz va nàixer
al carrer Nou el vint-i-quatre de
juny de 1913. Era el fill xicotet
de Francisco Ferrer Montoro i
de Pasqualeta Sanz Usedo, els
quals tenien altres quatre fills:
Teresa, Paqualeta, Francisca i
Francisco.

Recorda de la seua infantesa
que jugava a la trompa, al roglet,
a marro... i que deixà prompte
d'anar a costura (fou alumne del
mestre Sanchis Almiñano), per
posar-se a treballar amb son pare
qui havia sigut descarregador al
Grau i després, havia començat
a ajudar el seus cosins –els
Montoro– a fer xocolate per,
més tard, muntar-se la fàbrica
pel seu compte a la Plaça de la
Constitució.

Miquel era encara un poc menut i eren les filles qui ajudaren el pare, ratllant-
li el xocolate. Quan deixà l'escola, començà a ajudar-los.

La primera setmana del mes anaven fora a vendre'l. Al principi anava amb son
pare, però als tretze anys ja el deixaren tot sol. Eixia dilluns, amb el carro ple de
xocolate, el dimarts arribava a Utiel (tenien eixa zona de l'interior de València per
vendre'l), on es quedava fins el dimecres. Dijous anava a Landete de las Fuentes
i Fuenterrobles. Divendres tornava cap a Utiel. Dissabte agafava el carro fins
Bunyol i hi feia nit; i diumenge s'alçava a les quatre del matí per arribar prompte
a casa, mudar-se i anar a passejar  pel carrer Major i l'Estació d'Aldaia per veure
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les xiques, perquè aleshores només podien anar a passejar.

A la meua pregunta de com feien el xocolate, em diu:

Es torrava el cacau, es trencava amb un aparell manual que li llevava la corfa
i quedava el gra.

Després el molien i, a continuació, utilitzaven la mescladora per fer les dife-
rents qualitats de xocolate, depenent del tipus de cacau. El compraven a un
magatzem de València, però tenia diverses procedències: venia de Caraques, de
Guayaquil i de Fernando Poo. Aquest últim era el més fluix, per això, si en la
mescla en posaven més d'esta classe, el xocolate era més barat. Per fer correcta-
ment el procés dels diferents tipus, tenien una llibreta de fòrmules on es trobava
tot detallat. Després es refinava el sucre i s'empastava tot per fer-lo quallar i
donar-li la forma de barreta quadrada o rodona; finalment el deixaven eixugar i
es feien els paquets per quilos i en caixes que anirien cap a Utiel.

I havien diferents preus, recorda Miquel, el número sis valia dos quinzets el
quilo, el set, tres pessetes i el huit, quatre pessetes el quilo.

- Miquel i com va conéixer vosté la seua dona?

Bé, ara teu contarà ella.

Abans que parle Sagramento direm que Miquel tenia una germana casada que
vivia a València, perquè el seu marit, encara que fos d'Alaquàs, tenia una botiga
al carrer de Gràcia, darrere del Mercat Central.

Ella vivía en el segundo piso i yo en el cuarto, diu Sagramento, e hicimos
amistad porque entonces no había ascensor y tenías que subir y bajar las esca-
leras, entonces, cuando nació su hijo, me invitó al bautizo y así conocí a Miguel.
Empezamos a salir, venía todos los domingos a casa, yo tenía diecisiete años
pues nací en 1916.

RECORDS DE LA GUERRA CIVL

Miquel no havia fet el servei militar perquè no tenia la vista perfecta; li havien
donat la cartilla de nul·litat i estava exempt de tot, però al poc de començar la
Guerra, cridaren tots els de la seua quinta, inclosos els serveis auxiliar, i els envia-
ren a Valdepeñas, per fer la instrucció (de moment, pel problema de la vista no el
portaren al front), on va estar només un mes.

Resulta que jo tenia un amic d'Aleaguilla, perquè mon pare havia servit allà
xocolate, que era capità de l'Estat Major i, un dia, estant a casa de la meua ger-
mana a València, li va comentar que jo estava a Valdepeñas i l'amic digué: "
voràs que prompte ve cap ací", i en efecte, poc després un capità em va dir:
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"Ferrer, està reclamat en València". Així que em deixaren tornar.

Per aquella època enviaren Miquel a Barcelona, perquè l'Estat Major s'havia
traslladat de València a la ciutat Comtal i hi va passar dihuit mesos i, al voltant
del trenta-huit (aleshores ja no el va ajudar el problema de la vista), el van enviar
al front de Valls, a Tarragona.

A Valls hi hagué una refrega, ens havien acorralat i, conforme poguérem vam
fugir. Jo em vaig reunir amb un xicot de Cullera, per allò de parlar valencià, que
havia anat a la Guerra de voluntari, però que se'n volia tornar, i en digué:
"Ferrer, se n'anem a Barcelona?. Si anem, jo tinc casa per a viure", i diguí,
anem!, Vam fugir per les muntanyes. Arribarem a una bona casa, en la muntan-
ya, on entrarem i ens donarem a menjar un plat de calent. Això estava més bo que
bo!

Miquel no recorda els dies que passaren abans d'arribar a Barcelona.

No ho sé, no portàvem  calendari, ni res; quan es feia de nit, es paraven en
qualsevol lloc per a dormir, es tapàvem en una manta que teníem i res mes.

A Barcelona entraren per la Diagonal i ja estaven els nacionals. Ací va veure
un amic (que treballava al molí de Picó de València) que feia de xofer d'un
comandant de marina, i tots els dies ell i Miquel, amb uns altres valencians, es
reunien a la Plaça de Catalunya. Aquesta persona coneixia un coronel d'Alaquàs,
En Tomàs Lluna, que vivia al carrer els Benlliure.

I clar, jo m'havia de presentar al penal de Montjuïc per fer un servei i, com
sabia com era este lloc, i no volia anar, este xic li comentà al coronel, si podia
fer-me un aval per no anar-hi, i me'l va fer. Aleshores anàrem a Capitania, me
preguntaren si anava a la Guerra forçat o voluntari i jo diguí que forçat, en eixe
moment em deixaren lliure.

Poc després es formà una centúria de la bandera valenciana, perquè n'érem
molts, i ens enviaren, en barca per l'Ebre a Castelló. Ací vaig vore José Mª Palop
(Terencio), que era capità i estava en un convent de monges, s'abraçarem i me
donà un duro per comprar-me tabac.

A Castelló vàrem sentir el part del final de la Guerra, els valencians s'ajun-
tarem tos i ens preguntaren per si volíem tornar a València, i com és natural,
vàrem contestar que si.

Aleshores els van oferir carregar uns camions de farina i tornar amb ells cap
a València. La primera persona que va veure en arribar-hi, al Parterre concreta-
ment, fou José Mª Sancho, i després, la seua germana, al carrer de Quart. Va tor-
nar a casà on passà uns dies de permís, perquè encara havia de complir alguna
prestació. Li van assignar la destinació de vigilant amb una altra persona a



-214-

València, després va obtenir la llicencia i tornà a casa.

Durant tot el període que va estar fora, Miquel escrivia a Sagramento. Ella va
rebre totes les cartes excepte una, escrita a Valls durant un bombardeig, en què
Miquel li deia, aquí hay un tomate que no hay quien se entienda, per no dir-li la
realitat que estava vivint en eixos moments. Es que había censura, habrían las
cartas y las leían, porque tenían que saber todo lo que se escribía comenta
Sagramento.

Quan es va acabar la Guerra començaren a racionar-los els cacau, havien de
portar la producció a una societat de València que era qui controlava la distribu-
ció, i ells deixaren d'anar a Utiel.

I com el meu germà i jo es volíem casar (perquè la Guerra s'acabà el trenta-
nou, i Sagramento i jo diguérem de casar-nos en el quaranta) i no podíem per-
què de esta manera no guanyàvem prou, vàrem decidir de vendre el cup de xoco-
late a una fàbrica de València.

Quan es van casar, Sagramento va venir a viure a Alaquàs on porta ja uns
quants anys. La seua primera residència va ser el carrer Major, al costat de la
farmàcia, on va nàixer la seua filla major, que es diu com sa mare. D'ací passaren
al carrer els Benlliure, dalt de casa de donya Catalina, la comadrona, on van nài-
xer els altres tres fills.

Quan deixà la producció de xocolate, es va posar a treballar amb el seu amic,
el tio Fava.

Me pagava quatre pessetes l'hora. Feiem telers de brodar que portàvem a ca
Mompó (empresari que després va tenir un gran magatzem de joguines al carrer
doctor Barberà).

Més tard un altre amic, José Mª Taberner, que també treballava per Mompó
fent futbolins, jocs d'escacs... li va oferir d'anar a treballar a sa casa, pagant-li un
duro.

Jo estava molt agraït en casa de Fava, però vaig reunir els dos germans i son
pare i els vaig dir: mireu a mi em passa açò, Taberner em paga cinc pessetes, si
me les doneu em quede, però si no, me'n vaig que he de mantindre la família. Als
dos dies em van contestar dient-me que no els era possible pagar-me eixa quan-
titat i me'n vaig anar.

Després la meua major ens animà a comprar una màquina de cosir, em vaig
deixar el treball a casa de Taberner i començarem a confeccionar jerseis.

Pero ¡un momento, un momento Miguel, que eso no es así!, ens diu
Sagramento amb molta seguretat, Yo cosía y cosía hasta las ocho de la tarde, por-
que una señora de la calle los Benlliure hacía jerseys a máquina y me los daba



para que yo los rematara, y al día siguiente por la mañana, Mentín (la filla
major) los devolvía. Por eso nos animó para que compráramos la máquina.

Té raó Sagramento perquè encara no hem dit que és modista i que, abans de
casar-se, tenia cinc xiques treballant amb ella.

Clar que els vaig fer la taula on cosien. També recorde que, durant la Guerra,
comprava fils d'estraperlo i els enviava a casa.

Tornant a la màquina de fer jerseis, ens conten que la van comprar en la casa
Fandos, pagant-la a poc a poc i, per mig de la germana de Sagramento que vivia
a Utiel, van posar-se a cosir per a una fàbrica de València que els subministrava
la llana i els dibuixos per als jerseis.

La meua filla començà a cosir i jo li ajudava però poc a poc, passí de fer
només les tiretes dels jerseis a fer els cossos, els punys i els colls . 

El treball anava bé i decidiren comprar una altra màquina més xicoteta i una
tercera més gran. Posaren en cadascuna  d'elles el mateix punt, per repartir-hi les
parts dels jerseis.

Fèiem 300 jerseis per setmana, i quan anàrem a viure al carrer Palop
Guillem, va ser quan comprarem la capdelladora elèctrica.

Temps després pensaren posar una botiga a la planta baixa de la casa on
vivien perquè encara que hi estaven les màquines dels jerseis, encara hi havia
lloc lliure.

Així que posarem una botiga, que es deia Ferrer, que combinava betes i fils,
drogueria i perfumeria.

Van mantenir el negoci durant dotze anys. Pels anys 72 o 73 deixaren la boti-
ga i també de teixir, perquè les filles s'havien anat casant i per a Miquel i
Sagramento suposava un treball excessiu. L'últim lloc de treball de Miquel fou
l'hospital La Fe de València, on va entrar als seixanta anys fins que es va jubilar.

Ací acabem la història que Miquel ens ha contat. Agraïsc l'amabilitat de tota
la família. Conversàvem el vespre de Nadal i vaig poder comprovar la qualitat del
torró que fan a casa. I de primera!

Begoña Canós Correcher
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