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PRÒLEG

Prop de complir-se el centenari dactivitat de la Cooperativa Elèctrica de Vinalesa, la Junta Directiva va estudiar la
possibilitat de celebrar aquest aniversari amb la publicació dun volum que donara a conéixer als associats les vicissituds
de lentitat en aquest dilatat període de temps. Per a la seua elaboració, ens hem basat en la documentació conservada
als nostres arxius i hem tractat, al seu torn, part de la història de la població, de la Reial Fàbrica de Seda, personatges
rellevants, tradicions i evocacions.
Per a ledició daquest volum sha deixat completa llibertat als autors en lelecció dels temes, excepte unes matisacions:
que evitaren, tant com fóra possible, tractar temes que pogueren fer recordar èpoques feliçment superades, que foren
respectuosos amb persones i institucions i que no, per amens, foren menys rigorosos en les seues exposicions.
La raó és clara, en aquests cent anys la Cooperativa, com el seu nom indica, es va forjar amb la finalitat de la defensa
dels interessos de la major part de la població, intentant en els seus orígens abaratir els preus en el consum darticles de
primera necessitat i, posteriorment, evolucionant en la seua activitat, tractant doptimitzar la qualitat del servei i del cost
de lenergia elèctrica.
El nostre propòsit era aglutinar en el text part de la història de Vinalesa i elaborar una recopilació de paisatges, costums,
anècdotes interessants i personatges històrics; algun pràcticament oblidats, i altres que shaurien dincorporar en el futur per
a enriquir la memòria de la població. No es tractava de realitzar una monografia exhaustiva sinó dentretindre i fer recordar
aspectes històrics, costumistes i lúdics. Un punt de partida que provoque lestímul perquè futurs investigadors òmpliguen
els buits de les qüestions que no shan abordat o que queden difuminades en el llibre.
Tota aquesta informació, traslladada al text, per la gran quantitat de dades, cites i autors, podrien conformar un manual,
però la nostra intenció era una altra: matisar els documents i les referències amb gravats, fotografies, anècdotes i vivències
que afermaren el lector amb aquesta pinzellada damenitat.
Finalment, cal agrair a les institucions i particulars que han aportat documents, testimoniatges i fotografies que han fet
possible aquesta publicació, i dedicar-la a tots els components de la Cooperativa, al record dels que ens van precedir en
la seua constitució i a tota la població de Vinalesa, perquè ella és la protagonista de la seua història.

José Boira Tronchoni
President
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PRÒLEG

Agraïsc la invitació de la Cooperativa Elèctrica de Vinalesa i de lautor dUn passeig per Vinalesa, José Miguel Giménez
Guarinos, per a redactar unes línies dintroducció, invitació que accepte molt honrat i agraït. I alhora els felicite per
aquesta iniciativa que ha culminat en una magnífica obra en la qual es fa un detallat i àmpliament documentat passeig
històric, cultural i social per Vinalesa, que contribuirà sens dubte a fer que es conega millor i que també reflecteix el
caràcter i la personalitat dels seus veïns.
I accepte aquesta amable invitació sense més títol que el de descendent i membre duna família que, durant més de 80
anys, va estar vinculada de forma intensa a Vinalesa a través de la Reial Fàbrica de Sedes, la Fàbrica, els edificis de la
qual es conserven, afortunadament, restaurats per a usos cívics, i encara que les relacions materials fa temps que van
desaparéixer, els llaços emocionals shan mantingut, ja que han perdurat en el record i en la memòria dels successors
d'aquell irlandés, Thomas Trenor, que en la primera meitat del segle XIX
X es va convertir en propietari i administrador
de la Fàbrica, treball que van continuar els seus fills i néts.
I aquests vincles morals es veuen indubtablement reforçats i sostinguts per lexistència i conservació, per part de
lAjuntament de Vinalesa, de larxiu de lantiga societat mercantil Trenor i Companyia, que va fundar el citat Thomas
Trenor, els llibres i lligalls de la qual no solament contenen la vida comercial daquella companyia, sinó també moltes
notícies i testimonis de la seua vida familiar i personal i de molts dels seus descendents com ha pogut comprovar qui
escriu açò i que confereixen a larxiu un extraordinari valor per a la nostra família.
Reitere el meu agraïment i felicitació.

Tomás Trenor
Marqués del Túria
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INTRODUCCIÓ

Aquest llibre naix fruit dun encàrrec de la Cooperativa Elèctrica de Vinalesa, amb el propòsit de commemorar el centenari
de la seua activitat en les seues diferents versions: Cooperativa dObrers, Sindicat Agrícola i Cooperativa Elèctrica. En
el seu esdevenir històric, la Cooperativa ha tingut com a socis un sector majoritari de la població, per la qual cosa el llibre
està dedicat a Vinalesa en el seu conjunt; però la Junta Directiva, coneixent lescassesa de publicacions sobre el municipi,
ha volgut aprofitar aquesta edició per a rescatar de loblit i divulgar alguns aspectes històrics, econòmics i socials.
Des de linici, es va donar als autors completa llibertat per a elaborar el text, tret duna matisació: la publicació es va
concebre com una celebració col·lectiva, consegüentment en el text calia evitar qualsevol referència que poguera recordar
temps de confrontació. Amb aquesta premissa, el llibre ffinalitza el 1926, quan conclou lactivitat de la seda, ja que els
anys posteriors fins a lactualitat ja els han tractat diferents autors i publicacions.
No es tractava delaborar un text exhaustiu o acadèmic, sinó que caldria matisar-lo amb un vessant amé i interessant,
que lligara el lector amb els autors en un viatge compartit a través del temps. Es relaten antics senyorius, lamentablement
no tots; morabatins i capbreus que ens mostren qui va habitar el poble des del segle XIV, i la seua possible relació amb
els veïns actuals per mitjà dels cognoms que perduren; seguim amb les biografies del Dr. Mollà, de José Blat Gimeno,
Josep Vicent del Olmo i la dun liberal filantròpic, Pere Bas. El llibre acaba amb una activitat pretèrita, transcendental i
significativa per a Vinalesa: la seda.
Sha tingut molt en compte documentar els fets i circumstàncies rellevants mitjançant citacions, en part perquè el lector
estime que la informació procedeix de fonts contrastades i veraces, i també per a motivar futurs investigadors des dun
punt de partida orientatiu i fiable.
Els temes són variats, generalment resultat de la investigació o de recórrer a autors valencians que han desenvolupat algun
dels epígrafs com a testimonis directes o referències pròximes. En les seues pàgines sintercalen fotografies, citacions i
documents, que pretenen fugir de laridesa de la monotonia. Hi ha molts interrogants per descobrir, perquè la recerca
de respostes concretes obri un ventall indeterminat de camins concatenats que exigeixen una gran quantitat de recursos
i de temps, aquell bé tan escàs en lactualitat.
No sha incorporat al text la totalitat de la informació rescatada, ja que excediria molt els límits que shan previst en ledició.
Particularment extensa és la que fa referència a la Reial Fàbrica de la Seda, en la qual sarreplega, amb satisfacció per la
nostra banda, la preocupació de lExcm. Ajuntament de Vinalesa per procurar ajudes i subvencions de lAdministració
amb vista a cofinançar el projecte de restauració i catalogació de limponent arxiu dels Trenor, exemple de larqueologia
industrial valenciana del segle XIX, a més de posar a labast dels investigadors la documentació de la Casa dAlbaida, que
comença en el segle XV, per les referències històriques que, en un futur, puga proporcionar als investigadors.
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ANTECEDENTS DE LA COOPERATIVA ELÈCTRICA DE VINALESA (1911-2011)

Antecedents europeus
Saccepta que la primera cooperativa va nàixer a Rochdale
(Anglaterra), l11 dabril de 1844, amb la intenció de
solucionar el problema de laugment del preu dels aliments
i un proveïment regular de la població. Una vegada observat
lèxit manifest daquesta activitat, es va constatar com
lescenari dun nou concepte de relacions socials i
econòmiques, diferent de les idees dominants en aquella
època.
Les cooperatives obreres de producció o de consum van
tindre el seu progrés creixent durant el segle XIX ,
especialment a Anglaterra i França. Els principis
fonamentals del cooperativisme, en aquell moment, es
van basar en: la neutralitat política, una democràcia interna,
la premissa dun home un vot, lafiliació lliure i el fet que
els fons pertanyien a tota la societat.
LEscola de Nimes, fundada a França el 1895, va tindre
en Charles Gide el seu principal exponent com a ferm
defensor de la sobirania del consumidor. Gide considerava
que linterés general coincideix amb linterés dels
consumidors associats, ja que totes les persones són
consumidors i, lògicament, desitgen que els béns i els
serveis es proporcionen en òptimes condicions de qualitat
i preu. Aquests principis es van explicar de forma clara i
científica i, amb posterioritat, els han arreplegat un gran
nombre destudiosos del fenomen cooperatiu, el resum
del qual, aplicat a la Societat Cooperativa dObrers de
Vinalesa, seria el següent:
1.- Societats obertes a tots, sense exclusió per causes
professionals, polítiques o religioses (principi de neutralitat).
2.- Dret de vot per a tots els socis i un sol vot per a cada
membre.
3.- Accions descassa quantia, a satisfer en menuts terminis
(a fi que siguen accessibles a tots).
4.- Venda al preu corrent del comerç.
5.- Venda al comptat.
6.- Repartiment de lexcedent entre els socis a prorrata de
les seues compres.
Les primeres cooperatives de consum espanyoles es van
crear de forma quasi clandestina a Catalunya i València.

La més representativa de les quals va ser la Cooperativa
Econòmica Palafrugellenca, fundada a Girona el 1865,
basada en el cooperativisme de Fernando Garrido. Aquesta
cooperativa va obrir una tenda en un modest local conegut
com la Fonda de la Pepa, en el qual se subministrava una
reduïda varietat darticles amb lajuda dels associats, que
hi feien també de dependents. LEconòmica Palafrugellenca
obria tres vegades a la setmana i només de matí. En
finalitzar el seu primer exercici econòmic tenia 78 socis,
un capital de 2.021 pessetes i 482 pessetes de beneficis
del capital i del consum.
Aquestes cooperatives eren fonamentalment establiments
dalimentació i articles de consum familiar, de venda diària,
que no devien exigir cap manipulació, per la qual cosa la
seua conservació resultava menys complicada, i les
inversions necessàries, per a dur avant lempresa, no eren
massa elevades. Posteriorment, van incloure-hi productes
energètics, crediticis i agraris.
Laprovació, el 30 de juny 1887, de la Llei dAssociacions,
va iniciar el procés legislatiu de les cooperatives. En el seu
article primer sestablia que: «es regiran per aquesta Llei
els Gremis, les Societats de Socors Mutus, de previsió, de
patronat i les cooperatives de producció, de crèdit o de
consum». Les cooperatives de consum, segons larticle
onzé daquella mateixa llei, eren les úniques que estaven
obligades a pagar la contribució industrial. Aquest impost
sestablia segons el tipus dactivitat que realitzara i el
nombre dhabitants de la localitat en què estiguera establida
la cooperativa.
Segons lactivitat, les cooperatives de consum pertanyien,
en general, a dues classes: a la número onze, que comprenia
la «tenda dadrogueria en què es venen al detall cigrons,
arròs, fesols i altres llegums; oli, sabó i vinagre; pastes
per a sopa, sucre, xocolate, abadejo, cansalada, embotits
ordinaris, i espècies en curtes porcions»; o a la número
huit, que obligava a cotitzar un poc més i que incloïa les
botigues de gèneres ultramarins o comestibles, «on es
venen al detall tots els articles de les tendes de comestibles
i a més conserves de carns, i fruites del país en envasos
tancats amb les seues etiquetes dorigen, mortadel·la, foie
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gras, llengua escarlata, 1 gelea i pastes de guaiaba i
codonyat, mantegades, coques, rosquilles, bescuits, torró
de Xixona i dAlacant, massapà en figures, fruites gebrades
a granel, vins, aiguardents compostos i licors de tota
classe».
No obstant això, i en qualsevol cas, aquestes cooperatives
estaven exemptes dimpostos com: drets reals i transmissió
de béns, segons lestablit en larticle 3r de la llei de 2 dabril
de 1900; impost de timbre, segons larticle 23 de la llei de
26 de març de 1900; i utilitats, dacord amb lestablit en
la llei de 27 de març de 1900.
La Societat Cooperativa dObrers de Vinalesa, establida
el 1911, estava canalitzada al consum. Com que treballava
amb un menor risc, lèxit estava garantit. El seu objectiu
principal era la venda de productes a menor preu que als
establiments comercials, per a això es compraven les
mercaderies en origen i es prescindia dels intermediaris.
Els sindicats agrícoles
Però és la Llei de Sindicats Agrícoles de 28 de gener de
1906 la que impulsa potentment el moviment cooperatiu
espanyol. Aquesta llei era una veritable llei dexempcions
fiscals (impost del timbre, drets reals, duanes, etc.) i, a més,
determinava que el Ministeri de Foment lliurara gratuïtament
llavors dassaig, plantes, exemplars danimals selectes per a
la recria, ús dalgunes màquines i ferramenta agrícola.
Aquesta llei va propiciar la creació de nous sindicats o
cooperatives i, juntament amb les ja existents anteriorment,
es van agrupar el 1916 en la Confederació Nacional
Catolicoagrària, que comprenia llavors 1.529 sindicats,
integrats en 18 federacions, amb més de 200.000 agricultors
associats.
És també significativa la data de 1916, coincident amb la
creació del Sindicat Agrícola de Vinalesa, que va canviar

la seua denominació de Societat Cooperativa dObrers de
Vinalesa, atreta pels beneficis fiscals. Shavia aconseguit
un esperit de germanor i lluita contra el caciquisme i la
usura.
Llei de Cooperatives del 9 de setembre de 1931
Aquesta norma va ser hereva dels treballs realitzats el
1925 per una Comissió de lInstitut de Reformes Socials,
els quals es van plasmar en un Avantprojecte de Llei el
1927, que va servir de base a la Llei de Cooperatives de
1931. Considerava les cooperatives com unes entitats de
bé social, shi reconeixien i shi mantenien els beneficis
especials que la legislació anterior establia per a les entitats
afins a elles, com eren els sindicats agrícoles. Va intentar
donar cabuda i fer desenvolupar els corrents cooperatius
espanyols, particularment lobrera socialista i la catòlica,
que eren les majoritàries i amb semblant potencial econòmic
i de socis.
Per la seua semblança a la motivació que va impulsar el
naixement de la Societat Cooperativa dObrers de Vinalesa,
es transcriu un paràgraf duna Memòria de 1934, del
Sindicat Agrícola La Vedriola de lAlcúdia, constituït el
1908, que fa al·lusió a les finalitats que van propiciar la
seua creació:
«Guiados tan sólo por fines nobles y altruistas,
unos ciudadanos de buena voluntad fundaron hace
unos ciudadanos de buena voluntad fundaron hace
estimular el ahorro en sus socios, adquirir los
abonos agrícolas y aperos e instrumentos de
labranza a precios moderados y en condiciones
ventajosas, y sobre todo, al de desterrar la perniciosa
costumbre del préstamo con exagerada usura
enseñoreado en aquellos tiempos, y que causaron
tan desastrosos efectos entre nuestros pequeños
propietarios».2

1 Es tractava dun embotit elaborat amb llengua de boví. Solia preparar-se en salaó i la seua textura, així com el seu sabor, el van fer molt popular en els berenars del final del segle XIX
X i el
començament del segle XX. El color rosat de la llengua, que li dóna el nom descarlata, es deu als processos de nitració durant les primeres fases de salaó. Sol servir-se tallada en fines rodanxes.
2 MARTÍNEZ GALLEGO, F. A. (2000): Agricultores solidarios. El cooperativismo en LAlcúdia 1908-1999, p. 90. LAlcúdia.
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Societat Cooperativa dObrers de Vinalesa (19111916)
Es conserva molt poca documentació daquell període,
entre el qual destaca un llibre de balanços de la dissolució
de la Societat Cooperativa dObrers de Vinalesa, que
engloba dels anys 1912 a 1916, amb les aportacions durant
aquells cinc anys dels 98 socis, i els beneficis obtinguts al
final daquest període. Observant els comprovants daquells
cinc anys, destaquen per les seues aportacions: Andrés
Cataluña Épila amb 5.412,38 ptes. que van generar 330,79
ptes. en beneficis; i Vicente Lloris Llopis amb 4.889,47
ptes. i un rendiment de 298,83 ptes.
Les aportacions de lany 1912 ascendeixen a un total de
30.933,75 ptes., les de 1913 a 37.144,22 ptes., les de 1914
a 43.299,40 ptes., les de 1915 a 47.707,67 ptes. i, finalment,
el 1916, 17.208,65 ptes.. En els cinc anys es reflecteixen
unes aportacions de 176.293,69 ptes. amb uns beneficis
de 10.774, 47 ptes. aproximadament un 6,11% del capital.

No es conserva cap altra documentació referida a aquell
període, excepte alguns copiadors de cartes i els estatuts,
però mitjançant el seu estudi es poden intuir les intencions
que van encoratjar-ne el naixement. Sadverteix que els
socis firmants del document ho feien com a integrants de
la Comissió Organitzadora, constituïda per tres socis:
Vicente Montalt Lloris, Juan Gallent Díez i José de la
Resurrección Llopis.

Segell de la Societat Cooperativa dObrers de Vinalesa

És interessant observar un rebut, datat el 25 de maig de
1916, en el qual la viuda de José Montalt, María Ferrer
Cataluña, amb una aportació de 1.560,56 ptes. rep del
depositari, el senyor Rafael Pardo San Valero, la citada
quantitat incrementada en 95,37 ptes. de beneficis, per
les aportacions del seu espòs i la posterior liquidació de
la Societat Cooperativa dObrers de Vinalesa. Hi ha un
altre document, datat el 10 maig de 1916, en el qual es
reuneixen els components de la comissió liquidadora de
la dissolta Societat, davall la presidència dAgustín Peydro,
per a analitzar el valor dels seus actius:
Mobles i efectes
En diner efectiu
Valor dels gèneres existents

957,63 ptes.
2.616,40 ptes.
2.700,44 ptes.

També shi acorda adquirir ledifici de la seu social de la
Cooperativa, al Camí Nou (hui carrer del Doctor Mollà),
propietat llavors de la societat Trenor i Cia. Es van entregar
a compte 4.500 ptes. del seu valor total de 10.774,47 ptes.

Juan Gallent Díez
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El Reglament contenia 34 articles, dividits en 5 capítols
que, en la seua anàlisi, manifestaven els principals propòsits
en què es vertebrava aquesta Societat. Per la seua importància,
en descrivim els epígrafs, a més de reproduir-lo íntegrament
en el text:
Capítol primer: Sobre el títol, finalitats i duració daquesta
Societat.
Capítol segon: Sobre els socis, els seus drets i obligacions.
Capítol tercer: De la Junta Directiva, la seua elecció i
atribucions.
Capítol quart: De labastiment.
Capítol quint: De les sancions correctives.

La declaració dintencions sexposava en el primer article:
«és objecte daquesta Societat lavantatge dels interessos
materials dels seus socis pel mitjà cooperatiu en ladquisició,
amb el capital social, de gèneres comestibles i begudes
que es consideren de primera necessitat, amb destinació
exclusiva al proveïment dels socis que hi pertanguen, per
a consumir-los amb les seues famílies».
A més, en els articles següents es projecta lesperit de
lEscola de Nimes, ja que la Societat pot tindre un nombre
indeterminat de socis, i subsistirà mentre ho manifesten
11 dels seus components. Els socis pertanyeran a una
mateixa i única classe: socis fundadors. Es requereix bona

Aportacions dels socis de la Cooperativa dObrers de Vinalesa, entre els anys 1912 i 1916
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conducta, 23 anys complits i pagar una quota dentrada
de 2,50 pessetes, quinzenalment 0,25 pessetes i les
bestretes o dividends que acorde la Junta Directiva.
Semestralment, es renovarà la meitat de la Junta
mitjançant votació dels socis, i els càrrecs seran gratuïts
i obligatoris.
La Junta, mitjançant acord, per majoria absoluta, fixarà
els articles objecte dabastiment, els preus de venda i els
dies que sefectuarà. La Junta facultarà una comissió o
persona perquè puga concertar els contractes dadquisició
de gèneres dabastiment. Es castigarà amb lexpulsió el
soci que, per segona vegada, es proveïra duna quantitat
dabastiment notablement superior al que sestimara per
al seu consum.
Lamentablement, no es conserven els llibres dactes daquest
període, que haurien aportat una informació considerable
a aquest treball. El que sí que ens ha arribat és la
documentació dinventari realitzada en finalitzar la seua
activitat, abans de la seua nova denominació com a Sindicat
Agrícola de Vinalesa.
Per a conéixer la varietat i la quantitat dels productes que
es comercialitzaven en la Societat Cooperativa dObrers
de Vinalesa en aquella època, aportem un document sobre
les existències que hi havia depositades al magatzem el
12 de maig de 1916, i el Reglament que, afortunadament,
es conserva a larxiu de la Cooperativa.

Imprés dexistències de la Societat Cooperativa dObrers de
Vinalesa el 12 de maig de 1916
19
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Reglament de la Societat Cooperativa dObrers de Vinalesa de 9 doctubre de 1911, p. 1
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Reglament de la Societat Cooperativa dObrers de Vinalesa de 9 doctubre de 1911, p. 2
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Reglament de la Societat Cooperativa dObrers de Vinalesa de 9 doctubre de 1911, p. 3
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Reglament de la Societat Cooperativa dObrers de Vinalesa de 9 doctubre de 1911, p. 4
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Reglament de la Societat Cooperativa dObrers de Vinalesa de 9 doctubre de 1911, p. 5
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Reglament de la Societat Cooperativa dObrers de Vinalesa de 9 doctubre de 1911, p. 6
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Reglament de la Societat Cooperativa dObrers de Vinalesa de 9 doctubre de 1911, p. 7
26

ANTECEDENTS DE LA COOPERATIVA ELÈCTRICA DE VINALESA (1911-2011)

Reglament de la Societat Cooperativa dObrers de Vinalesa de 9 doctubre de 1911, p. 8
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A larxiu de la Cooperativa es guarda aquest inventari de la Societat Cooperativa dObrers de Vinalesa, de 12 de maig de 1916, que
precedeix el naixement del Sindicat Agrícola, p. 1
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A larxiu de la Cooperativa es guarda aquest inventari de la Societat Cooperativa dObrers de Vinalesa, de 12 de maig de 1916, que
precedeix el naixement del Sindicat Agrícola, p. 2
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El Sindicat Agrícola de Vinalesa (1916-1939)
El Sindicat Agrícola denominat Unió Agrícola de
Vinalesa, va tindre el seu antecedent en la dissolta
Societat Cooperativa dObrers de Vinalesa (1911-1916).
Va iniciar la seua activitat en la Junta General de 23
de març de 1916, celebrada al local de la Societat, davall
la presidència dAgustín Peydro Herranz. Estava
convocada amb la finalitat de reformar els articles 3r
i 4t del Reglament. En aquests es manifestava que la
Societat Cooperativa dObrers de Vinalesa subsistiria
sempre que ho demanaren un mínim d11 socis que

Carpeta de documentació sobre el Sindicat Agrícola, antecedent
de la Cooperativa Elèctrica
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volgueren continuar la seua activitat. La modificació
va consistir en la facultat de dissoldre-la, sempre que
ho sol·licitara la meitat més un dels socis que la
constituïren al moment de celebrar la Junta General.
Si així succeïra, es liquidaria la Societat i sadjudicaria
a cadascun dels seus components lhaver social que li
corresponguera.
La modificació daquests articles va ser aprovada per 60
vots dels 93 que componien la Societat. Consegüentment,
la Societat Cooperativa dObrers shavia dissolt i naixia
el Sindicat Agrícola.

Agustín Peydro Herranz.
President de la Societat Cooperativa dObrers de Vinalesa
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Document de legalització del Sindicat Agrícola de Vinalesa

Legalització del Sindicat Agrícola
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Acta de la Junta General de 23 de març de 1916 que inclou una llista dels socis assistents, p. 1
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Acta de la Junta General de 23 de març de 1916 que inclou una llista dels socis assistents, p. 2
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Acta de la Junta General de 23 de març de 1916 que inclou una llista dels socis assistents, p. 3
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Acta de la Junta General de 23 de març de 1916 que inclou una llista dels socis assistents, p. 4
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Acta de la Junta General de 23 de març de 1916 que inclou una llista dels socis assistents, p. 5
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Es conserven a larxiu de la Cooperativa els llibres dactes
del període de la seua existència (1916-1939), excepte els
que fan referència a la passada contesa civil (1936-1939).
Sha conservat lacta de constitució de 19 de març de 1916
davall la presidència de Francisco Orts Sepúlveda, en la
qual es va designar la primera Junta Directiva el 9 dabril,
formada pels següents socis:
President
Vicepresident
Tresorer
Secretari

Francisco Orts Sepúlveda
José Albert Ros
Pascual Peris Alcañiz
José M. Calatayud Alfonso

Analitzant lacta de 10 de maig de 1916, shi observa lacord
dinaugurar oficialment el Sindicat Agrícola l1 de juny.
Reglament del Sindicat Agrícola Unió Agrícola de Vinalesa
Consta de 59 articles més un addicional, dividits en 12
capítols:
Capítol I.
Capítol II.
Capítol III.
Capítol IV.
Capítol V.
Capítol VI.

Objecte i finalitat de la Societat, el seu domicili
Del capital social
Dels socis
Dels guanys
Del govern i ladministració: Junta Directiva
Drets i deures dels individus que formen la
Junta Directiva
Capítol VII. Del tresorer
Capítol VIII. De la Junta General
Capítol IX. De la dissolució de la Societat i reforma del
Reglament
Capítol X. Cooperativa de compravenda
Capítol XI. Caixa Rural de Crèdit Agrícola
Capítol XII. Caixa Popular dEstalvis
Dels quals extractarem els més interessants:

Segell del Sindicat Agrícola de Vinalesa

Art. 1º.
A) El Sindicato Agrícola de Vinalesa tiene como
finalidad el fomento de la Agricultura y sus
derivados, provocando la mejora y bienestar de la
clase social a ella dedicada, mediante el
establecimiento de una cooperativa de compraventa en la que podrán los socios proveerse de
aperos de labranza, abonos, plantas, semillas,
artículos de primera necesidad y de todos los
elementos de producción y fomento agrícola y
pecuaria, venta, exportación, conservación y
elaboración de los productos agrícolas. Roturación
o explotación de obras aplicables a la Agricultura
y aplicación de remedios contra las plagas del campo,
cuya defensa será obligatoria y colectiva por parte
de los asociados, cuando circunstancias especiales
así lo exijan.

Francisco Orts Sepúlveda

B) Creación de un instituto de crédito agrícola y
caja popular de ahorros.
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C) Construcción de casas para obreros agrícolas o
establecimiento de alguna industria dependiente
de la Agricultura.
D) La divulgación científica de la Agricultura, por
medio de conferencias que se solicitarán de personas
competentes, o estableciendo una escuela, biblioteca,
suscripción a revistas, exposiciones y demás
instituciones análogas, y la enseñanza práctica
cuando se puedan adquirir terrenos para la
experimentación.
E) Por último, este Sindicato establecerá, con la
debida aprobación, cuantas instituciones crea
conveniente para el estudio, desarrollo y defensa de
los intereses agrícolas y para el perfeccionamiento
personal y social de los asociados y sus familias.
Art. 3º. Para los efectos legales, el domicilio social
radicará en Vinalesa, en la Plaza del Castillo
núm. 4 [...].3
Art. 8º. Para ser socio se requiere:
A) Ser mayor de edad
B) Pagar la cuota de entrada de 2 pesetas y 50
céntimos, con destino al capital propio del Sindicato
C) Ser católico práctico y de buena vida y costumbres
D) Tener oficio o profesión, con alguna relación
con la Agricultura
La cuota de entrada se aumentará cada año en 1
peseta, hasta la cuota de 25 pesetas que será la cuota
de entrada definitiva que se exigirá para pertenecer
al Sindicato.
Art. 11º. Al ser admitido y devengar la cuota de
entrada, se le entregará un ejemplar del Reglamento
de la Sociedad, con el título de socio de número y
las libretas en las que se harán constar las operaciones
que realice trimestralmente, y la liquidación de su
haber social.

3
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Antiga seu del Sindicat Agrícola, cedida gratuïtament per la família Trenor.

Art. 17º. Las ganancias se anotarán a cada socio
trimestralmente en sus libretas, participarán de los
beneficios de los trimestres sucesivos, y se repartirán
en la siguiente forma: dos quintas partes de las
mismas a los imponentes de la Caja de Ahorros, y
las tres quintas partes restantes se repartirán entre
los socios que hayan verificado compras en la
Cooperativa, o utilicen los demás servicios del
Sindicato en proporción a la cuantía de las compras
e importe de los servicios utilizados.
Art. 37º. La convocatoria de las sesiones se hará
por anuncio en el domicilio social, o pregón por el
Alguacil municipal, con 24 horas de antelación de
anticipación al menos, y se celebrarán cualquiera
sea el número de socios que concurran, siendo
válidos los acuerdos que se adopten.
Una funció social que complia la Caixa Rural del Sindicat
era el finançament de les operacions dels associats al si
del Sindicat, pel que fa a la compra de llavors, ferramenta,
fertilitzants, animals per a la recria, etc. El Sindicat rebia
el valor de les mercaderies avançades quan lagricultor o
el ramader venien els seus productes al mercat. Es tractava
devitar el préstec amb usura al qual, de vegades, recorrien
els socis.
Capítol XI. Caixa Rural de Crèdit Agrícola
Art. 51º. Para pertenecer a esta Caja se necesita
ser socio del Sindicato y no pertenecer a ninguna
Sociedad de responsabilidad solidaria.
Art.52º. Para conceder préstamos deberá la Directiva
tomar como norma el líquido imponible de los
bienes del socio peticionario, más sus imposiciones
en la Caja de Ahorros y beneficios que tenga por
compras en la Cooperativa y demás operaciones
del Sindicato; entendiéndose que, de rebasar los
límites de esta proporción, sin exigir otras garantías
al socio, como sería la fianza, prenda o hipoteca, la
Junta directiva se hace fiadora del indicado préstamo,
en la cantidad que excediese a la suma de su líquido,
ahorros y beneficios.
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Art. 53º. Las condiciones de amortización de los
préstamos, su cuantía, intereses y demás extremos
referentes a estas operaciones, las fijará la Directiva,
en cada caso particular y según las circunstancias...
La Caixa dEstalvis del Sindicat Agrícola
Una de les activitats del Sindicat Agrícola va ser la creació
duna caixa destalvis per als associats, que distribuïa uns
interessos a les aportacions de capital corresponents als
beneficis obtinguts pel sindicat. Amb aquest capital es
podien finançar volums de compres més grans amb
operacions al comptat, que generaven més descomptes en
les adquisicions i que, lògicament, revertien en un
abaratiment dels productes posats a labast dels socis.

La devolución de imposiciones se solicitarán al
Señor Presidente en los impresos que se faciliten
en la Secretaría, previa presentación de la libreta,
debiendo firmar la solicitud y el recibo de la
cantidad el socio, y cuando no sepa dos testigos a
sus ruegos. Si el solicitante es menor de edad,
firmará la documentación su representante legal.
Horas de despacho: La Caja de Ahorros estará
abierta los sábados de 9 a 11 de la noche, y los
domingos de 10 a 12 de la mañana.

Capítol XII. Caixa Popular dEstalvis
Art. 54º. Se establece como parte integrante de la
Caja Rural de Crédito, una Caja Popular de Ahorros
en la que sus operaciones se reducirán a recibir y a
devolver las cantidades que se impongan y colocarlas.
La Junta directiva fijará la condición de devolución
de las cantidades que se impongan, teniendo en cuenta
su cuantía, y si los reintegros son totales o parciales,
sin que el plazo de devolución exceda de 30 días.
Art.56º. El socio podrá abrir libretas a favor de personas
de su familia y sirvientes, aunque no sean socios del
Sindicato, siempre que vivan en su compañía.
Reglament de les operacions de la Caixa dEstalvis
Imposiciones: La cantidad mínima que puede
imponerse es la de 25 céntimos, y la máxima 1.000
pesetas, siendo preciso se presente la libreta para
anotar la imposición.
Toda imposición que figure en la libreta y no esté
firmada por el empleado que recibe su importe, se
considerará nula.
Devoluciones: Las devoluciones de dinero que se
soliciten por reintegro total o parcial, se pagarán en
el acto de solicitarlas si no exceden de 100 pesetas,
si pasan de 100 y no exceden de 500 a los 15 días
de solicitadas y si pasan de 500 a los 30 días.

Llibreta de la Caixa d'Estalvis del Sindicat Agrícola. 1916
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Reglament de les operacions en la Caixa dEstalvis del Sindicat Agrícola de Vinalesa
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Primera pàgina del reglament del Sindicat Agrícola de Vinalesa de 7 dabril de 1916
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El Sindicat Agrícola de Vinalesa a través de les
seues actes
I llibre dactes del Sindicat Agrícola (1916-1918)
Els llibres dactes conservats a larxiu de la Cooperativa ens
proporcionen, cronològicament, uns indicadors del
funcionament del Sindicat en les seues diverses etapes, les
seues vicissituds, proveïdors, productes objecte de
labastiment, quantitats, mesures i preus, a més de complir
la funció social establida en les finalitats de la seua constitució.
Comença amb lacta de 5 de maig de 1916 i finalitza amb
la de l1 de juliol de 1918. En la de 10 de maig de 1916 el
president era Francisco Orts Sepúlveda i sacordava la
celebració de dues reunions setmanals: el dimarts per a
concertar les compres darticles de consum i el divendres
per a la confecció de les tarifes setmanals de preus de
labastiment, ambdues a les nou de la nit. Cal considerar
que, durant el dia, els socis que havien dassumir aquestes
responsabilitats treballaven en lagricultura, les fàbriques de
rajoles, o en la de jute de la família Trenor.
Es va donar compte als socis assistents que els Srs. Trenor
i Cia. aportaven al capital del Sindicat 5.000 ptes., fet
davant el qual aquest Sindicat Agrícola va respondre amb
loferiment de la presidència honoraria al gerent enginyer
industrial daquella raó social, Excm. Sr. Ricardo Trenor
Palavicino, marqués de Mascarell.
Es va acordar que la inauguració oficial del Sindicat fóra
el dia primer de juny a les quatre de la vesprada, a aquest
acte es va decidir convidar els Srs. Ricardo i Leopoldo
Trenor, el Rnd. Sr. rector, al Pvre. Francisco Montalt,
altres autoritats, el president i vocals de la Societat de
Socors Mutus La Unión i a tot el veïnat. Es va celebrar
en el jardí de la Societat La Unió per gentilesa del seu
president, els senyor Francisco Soriano. Lassistència va
ser pública i oberta a tot el poble.
En lacta de 10 dabril de 1917, es reflectia el balanç positiu
del primer trimestre de 1917 amb repartiment de beneficis,
per la qual cosa es va condonar linterés del 3% que haurien
de satisfer al Sindicat Agrícola els socis que havien percebut
préstecs per un any. En la celebrada el dia 27, es va acordar
que el forner Francisco Alcayde Salvá efectuara una prova
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de pa confeccionat amb farina de la marca La Pilar de
Terol per a incorporar-la, si resultara satisfactòria, a la
llista de subministradors.
El 4 de maig de 1917 es va disposar:
1.- Hacer pagar 20 céntimos por cada «locución o
audición» en el teléfono del Sindicato, dicha cantidad
se distribuiría de la forma siguiente: 15 céntimos para
la entidad y 5 céntimos para el conserje de la Sociedad
de Socorros La Unión, encargado de pasar aviso de
la llamada telefónica al domicilio del interesado.
2.- «Mercar» 4.000 kg de maíz para el abastecimiento
de la Cooperativa.
3.- «Mercar» 1.000 kg de jabón duro de la casa Viñals.
El dia 15 de juny es van vendre 1.200 kg de cigrons de
primera a 1,35 ptes. el kg i es van comprar 4.000 kg de
dacsa a 0,365 ptes. el kg.
En lacta de 16 de juliol de 1917, la Junta Directiva en ple
va presentar la dimissió, al·legant que es trobava «ferida
en la seua dignitat» per la crítica dalguns socis pel que
feia a ladministració del Sindicat i que la presentava amb
caràcter irrevocable. Per a resoldre aquesta rivalitat, es va
nomenar una junta conciliadora formada per: Francisco
Montalt Sepúlveda, Silvino Folguera Traver, Honorato
Alcañiz Peris, José Judas Andrés i Andrés Cataluña Épila.
Aquesta junta va suspendre la sessió durant 24 hores per
a procedir a «reconciliar els ànims» i presentar una nova
Junta Directiva. Transcorregut aquell temps, es va constituir
amb els següents integrants:
Agustín Alcaide Peris
Honorato Llopis Giménez
Miguel Ros Palau
Hermenegildo Monleón
Vicente Romeu Martínez

President
Vicepresident
Depositari
Secretari
Vicesecretari

La labor assistencial es fa evident en la sessió de 21
doctubre de 1917 en la qual es va acordar comprar llavors
de creïlla a 3,85 ptes. els 100 kg i es va aprovar oferir-ne
«a fiar» als socis pobres fins a la pròxima collita amb un
mòdic interés. El Sindicat Agrícola disposava duna caixa
destalvis per als seus integrants, amb dues finalitats
principals: servir de finançament amb un baix rèdit a
necessitats puntuals de compra de llavors o ferramenta i,
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també, proporcionar serveis de caixa destalvis per als
depòsits dels seus associats. Per a això, cada afiliat disposava
duna llibreta destalvis en la qual sanotaven les operacions
i els interessos percebuts.
Rafael Pardo San Valero va ser nomenat nou president el
27 de gener de 1918, i el 20 dabril es va presentar als socis
un benefici en la Caixa dEstalvis del Sindicat de l1,50%
i en les compres un guany del 2,34%.
El 24 de juny de 1918 es va decidir celebrar, el següent
dia 29, juntament amb la Societat de Socors Mutus La
Unió, una vetlada al jardí daquesta entitat, a la qual es va
convidar els Srs. Trenor i diverses persones de la ciutat de
València perquè parlaren sobre qüestions socials, amb la
finalitat de dur al cor dels socis el convenciment de la
utilitat de la Cooperativa i de la Caixa dEstalvis del
Sindicat Agrícola. La vetlada va ser «amena i instructiva»;
els Srs. Trenor i Ramón Santarrufina van aportar donatius
amb limport dels quals es van poder obrir noves llibretes
als xiquets fills de socis amb 2 ptes. i imposicions d1 pta.
a les llibretes antigues. Per als xiquets i xiquetes més
aplicats: un premi de 10 ptes., dos de 4 ptes., tres de 3
ptes. i tres de 2 ptes. Als xiquets més assidus a lescola: un
de 7,50 ptes., un de 2,50 ptes., un de 2 ptes. i un d1 pta.
Per al xiquet i xiqueta més endreçats, un de 2,50 ptes., tot
segons el parer dels respectius professors, a més de dos
premis de 5 ptes., dos de 3 ptes. i dos de 2 ptes. per als
més assidus a la Caixa dEstalvis.

Rafael Pardo San Valero

II llibre dactes del Sindicat Agrícola (1918-1925)
Comença aquest llibre dactes el 19 de juliol de 1918, quan
era president del Sindicat Rafael Pardo San Valero. Es va
acordar saldar el deute amb els Srs. Trenor i Cia. de les
5.500 ptes. de la bestreta, sense interessos, que van avançar
i que faltava tornar, per la compra del magatzem de lantiga
Cooperativa situat al Camí Nou núm. 3, amb la qual cosa
el Sindicat accedia a la plena propietat de limmoble.
En la sessió del dia 24 es llig: «a la hora anunciada en el
bando público el Sr. Presidente declaró abierta la sesión,
aceptando los asistentes liquidar las 5.500 ptas. que adeudaban
a los Sres. Trenor».
El 16 doctubre de 1918 constava com a president el senyor
Vicente Lloris Llopis, per defunció del senyor Rafael
Pardo San Valero, ocorregut el 13 del daquell mes. Shi
manifestava el condol a la família per la pèrdua de tan
actiu i incansable soci. El dia 26 es va posar a debat, i es
va acceptar, la sol·licitud daugment del sou de lauxiliar
de secretaria Sr. Arturo Bel Albert, que va passar a percebre
125 ptes. mensuals.
El 27 de gener de 1919 es va procedir a nomenar nova
Junta Directiva, amb el següent resultat:
Agustín Peydro Herranz
Honorato Aloy Montalt
José Higón Martínez
Arturo Bel Albert
Luis Pascual Peris

President
Vicepresident
Depositari
Secretari
Vicesecretari

Agustín Peydro Herranz
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Rebut de compra de forment mesurat en barcelles

El 31 de gener de 1919 es va nomenar un vocal representant
de les entitats agrícoles en la Junta dAranzels i Valoracions.
El triat va ser Manuel Iranzo Benedito. El Sindicat estava
compost per 219 socis.

El 23 dabril de 1920, el secretari va sol·licitar que se li
assignara un auxiliar, ja que el treball de facturació era
molt elevat. Es va nomenar Eliseo Bel Valero amb un sou
mensual de 90 ptes.

El 27 dabril es va informar que en el primer trimestre de
lany es van obtindre uns beneficis de 790,57 ptes. a repartir
entre els socis.

En la sessió del dia 18 de juliol es va manifestar un
increment en els guanys de lúltim trimestre, amb un total
de 5.253,77 ptes. a repartir entre els socis, amb un benefici
calculat del 5,31% per a les compres dabastiments i del
2,89% per a les imposicions en la Caixa dEstalvis.

El secretari de lentitat, Arturo Bel, va sol·licitar l1 dagost
de 1919, un augment de sou de 25 ptes. mensuals, amb
el qual cobraria un total de 150 ptes. El dia 28 Agustín
Peydro, president del Sindicat, va presentar la dimissió
per causa de salut i es va nomenar amb caràcter interí el
vicepresident Honorato Aloy Montalt.
El 20 de gener de 1920 es va procedir a renovar els càrrecs
de la Junta del Sindicat:
Honorato Aloy Montalt
Antonio Rodrigo Traver
José Higón Martínez
Arturo Bel Albert
Vicente Traver Alcayde
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President
Vicepresident
Depositari
Secretari
Vicesecretari

Honorato Aloy Montalt
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Contracte entre el Sindicat Agrícola i un soci pel qual se li entrega un vedell per a engreixar-lo. 1919

En lacta del 16 de setembre del mateix any es feia
referència a una de les activitats més representatives del
Sindicat Agrícola, la recria de bestiar. Aquesta modalitat
facilitava, al soci que sol·licitava completar lengreixament
del vedell, el cap de bestiar, amb la condició que quan el
venguera, retornaria al Sindicat limport avançat, més un
interés del 5%.

El 30 dagost de 1921 es va acordar adquirir 60.000 kg
de sulfat damoni com a fertilitzant, al preu de
0,38 ptes. el kg.

23 de gener de 1921. El president comunicava que,
lamentablement, en aquesta ocasió, havien hagut de
vendres els productes a un preu més barat que el de cost,
per la depreciació que van patir algun dells. Es va procedir
a nomenar els nous càrrecs en la Junta:
Alejandro Ample Orts
Antonio Rodrigo Traver
Arturo Bel Albert
José M. Ros Estellés

President
Vicepresident
Secretari
Tresorer

Alejandro Ample Orts
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Rebut dun proveïdor del Sindicat Agrícola

Document dingrés de mercaderies al magatzem del Sindicat Agrícola
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L1 de setembre es va decidir facilitar caps de bestiar per a
la recria als socis que ho sol·licitaren, a un interés del 6% del
valor del cap de bestiar a la venda, amb les següents condicions:
1.- Pertenecer el socio a la Sociedad para el Recrío
de Reses para que, en caso de fallecimiento del
animal, se pueda solicitar una indemnización.
2.- Disponer de la tierra necesaria para el alimento
del animal.
3.- Deberá realizar la solicitud al presidente de la
Sociedad, y éste al Sindicato Agrícola.

4.- No podrá vender el socio la res sin avisar con
48 horas de antelación al presidente de la Sociedad
y al del Sindicato para el cobro de la res prestada.
5.- Este Sindicato concede para esta actividad un
crédito total de 20.000 ptas.
6.- El plazo de solicitud comenzará el 1 de septiembre
de cada año y finalizará el 30 de noviembre siguiente.
7.- Ningún socio podrá solicitar un importe superior
de crédito al correspondiente a dos reses hasta que,
a la finalización del plazo, quede remanente y pueda
aumentar su crédito.
8.- En caso de extravío de una res será responsable
la junta directiva de la Sociedad para el Recrío de
Reses.
Lacta del 30 de desembre del mateix any, reflectia limport
dun regal de dolços de Nadal als socis per un import de
1.068,75 ptes.
El 27 de gener de 1922 es va procedir al nomenament de
nous càrrecs per a renovar la Junta Directiva:
Vicente Saurí San Eleuterio
Vicente Piquer Martínez
Arturo Bel Albert
Hermenegildo Monleón Salazar
José Higón Martínez

Local social i magatzem del Sindicat Agrícola situat al carrer
del Dr. Mollà

President
Vicepresident
Secretari
Vicesecretari
Depositari

Vicente Saurí San Eleuterio
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Factura dun proveïdor habitual de vins. Shi observa una quantitat de 128 decalitres a 5,50 ptes.

Existències despardenyes al magatzem del Sindicat Agrícola. Shi pot observar la varietat de models
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El 6 de desembre de 1922 es va decidir adquirir quatre
vintenes parts del número 49338 de la Loteria Nacional,
per a distribuir entre els socis per part iguals. Es va acordar
obsequiar amb una participació de 4,95 ptes. els Srs. Francisco
Soriano Santarrufina, Luis Campos i José Rius per la seua
col·laboració amb el Sindicat Agrícola. Als Srs. Trenor sels
va oferir una participació de 9,90 ptes. en agraïment als
treballs i cooperació que prestaven a aquesta entitat.
El 26 de gener de 1923 es va renovar la Junta amb els
següents socis:
Miguel Orts Llopis
Vicente Saurí San Eleuterio
Arturo Bel Albert
Hermenegildo Monleón Salazar
Enrique Peydro Alcayde

President
Vicepresident
Secretari
Vicesecretari
Tresorer

El 12 de febrer es va decidir realitzar un depòsit de 15.000
ptes. en un compte obert a nom del Sindicat Agrícola, a
la casa-banca dels Srs. Trenor i Cia. a València.

Lacta del 30 dabril mostrava lacord per al nomenament
dun conserge amb les següents condicions:
1.- El conserje tendrá su domicilio en el local
propiedad del Sindicato Agrícola.
2.- Tendrá limpio y aseado el local para el día del
abasto.
3.- Procurará inspeccionar y limpiar los enseres:
medidas, embudos etc., y si se inutilizase alguno,
lo comunicará a la Junta para su reposición.
4.- Cuidará de los géneros sobrantes del abasto a
fin de que no sufran deterioro.
5.- Estará obligado a dar los recados que la Junta
le ordene.
6.- Asistirá el día del abasto para pasar lista de
abastecedores, y el domingo estará presente para
cargar los géneros que se han de repartir a los socios.
7.- Los jueves de cada semana tendrá la obligación
de entregar a los socios las materias para abonos
que necesiten mediante la presentación del oportuno
talón, que se les facilitará a los mismos por esta
Secretaría.
8.- El conserje será responsable de los géneros
existentes en el almacén y local de la antigua
Cooperativa, a cuyo efecto tendrá en su poder las
llaves de todas las dependencias.
9.- Si vendiese algún saco o caja vendrá obligado
a dar cuenta a la Junta de las cantidades recaudadas,
como igualmente de los pagos realizados en el
trimestre.
Se nombra para ocupar este puesto a don José Mª
Ros Estellés que lo había solicitado previamente.
El 30 de juliol es va decidir comprar a José Torres 100
arroves doli, a 22 ptes. larrova.4
En lacta de 24 de gener de 1924 es manifestava la renovació
de la Junta:

Miguel Orts Llopis

4

Vicente Lluna Canet
Vicente Marqués Palanca
Arturo Bel Albert
Francisco Soriano Santarrufina
Enrique Peydro Alcayde

President
Vicepresident
Secretari
Vicesecretari
Tresorer

Larrova, com a mesura, apareix en les actes amb el símbol @.
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El 4 de febrer es va determinar adquirir al Sr. Manuel
Manrique 700 arroves doli a 26,50 ptes. larrova, shi pot
observar laugment de preu en 4,50 ptes. larrova. El dia
11 es va comprar als nebots de Vicente López 20 sacs
darròs bomba a 0,98 ptes. el kg i 2,5 kg de café. El dia
25 es van adquirir 5 kg més de café.
El 5 de març es va comprar a Bernardo Rodrigo vi a 2,50
ptes. el decalitre, i 4 kg de café. En la sessió celebrada el 17
de març de 1924, es va acordar ladquisició duna acció de
500 ptes. emesa per lAjuntament de Vinalesa per a la
construcció descoles. Amb aquella contribució quedava
acreditada la implicació del Sindicat Agrícola, com a entitat
que agrupava un gran nombre de veïns, per a aconseguir
un bé social comú, dotar de noves escoles la població.
El 9 de maig es va decidir que el Sindicat formara part de
la Secció que shavia organitzat en la Federació Valenciana
de Sindicats Agrícoles per a exportar la creïlla primerenca
i es va nomenar com a representant delegat, amb plens
poders, el Sr. Vicente Lluna Comes.
El 24 de juny es va adquirir al proveïdor Torres un vagó
de palla, a 11 ptes. els 100 kg posat al local del Sindicat.
El 29 de juliol es van comprar 2.000 kg. de quartaa a 0,34
ptes. el kg. El 12 dagost es va comprar un vagó de serradura
per a combustible domèstic, al preu de 7 ptes. els 100 kg.
El 30 de setembre es va aconseguir carbó a 0,24 ptes. el
kg, draps per a la neteja, dues escopideres, quatre llums i
un plomall.
El 7 doctubre de 1924 es va determinar que lexpenedoria
despardenyes del Sindicat quedara reduïda a un sol
dependent, amb una gratificació de 25 ptes. cada trimestre,
amb lobligació que fera la liquidació trimestral «en les
hores que no tinga treball en la fàbrica».
El 4 de novembre, es compra, als Srs. Trenor i Cia., 280
sacs de sulfat amònic a 49,75 ptes. el sac de 100 kg. El dia
11 es posava a la venda carbonissa al preu de 15 cèntims
el kg. El 2 de desembre es van adquirir 90 arroves doli al

preu de 27 ptes. larrova. El dia 16 sacorda la compra de
70 caixes de codony al preu d1,80 ptes. la caixa i ladquisició
de 40 ptes. de Loteria Nacional per al sorteig de Nadal,
en el número 46141, que també jugava la Societat de Socors
Mutus La Unió. Es va obsequiar els Srs. Trenor amb una
participació de 22 ptes. pel suport que, desinteressadament,
prestaven a aquest Sindicat.
El 23 de desembre es va determinar regalar al Sr. Luis
Camps, pel seu assessorament jurídic, 150 ptes. i «unes
minúcies pròpies de la festa de Nadal». El dia 30 es va
procedir a organitzar una rifa (utilitzant els números que
cada partícip tenia en la societat), amb tres premis: el
primer, una caixa de galetes assortides; el segon, una caixa
gran de torró i el tercer una casca.5
El 5 de gener de 1925 va eixir premiat el número de loteria
jugat per la societat amb 13 ptes. El dia 20 es van comprar
al majorista Manuel Manrique 1.000 arroves doli, al preu
de 26 ptes. larrova i es va acordar augmentar el jornal
diari del secretari en una pesseta. El dia 27 es va procedir
a renovar els càrrecs de la Junta:
Vicente Lluna Canet
Daniel Orts Mellado
Enrique Peydro Alcayde
Arturo Bel Albert
Francisco Soriano Santarrufina

President
Vicepresident
Tresorer
Secretari
Vicesecretari

El 19 de maig es va procedir a ingressar en la Caixa
dEstalvis, compte Capital del Sindicat, la quantitat de
496,18 ptes. que resultava dels beneficis obtinguts en
lexercici anterior per lexportació de creïlla primerenca.
Es va encarregar a lagutzil pregoner que publicara un ban
per a fer saber a tots els socis que shavia posat a la venda
llavor de cacauet a una pesseta el quilo.

Anàlisi de consum de 1924
La compra darticles de consum, dús més freqüent,
efectuades pel Sindicat Agrícola per a labastiment dels
socis, eren les descrites en els següents epígrafs:

5 Era el tradicional dolç de Nadal valencià, es feia amb els productes que la gent tenia en lhorta i el corral. Amb forma de corona circular, es confeccionava a base de massapà farcit de rovell
o moniato confitat, finalment es coïa al forn i es pintava amb sucre.
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Queviures:
Conserves de peix:

Conserves vegetals:
Productes lactis:
Queviures:

Compres de vi de lany 1924:
Tonyina Cruz Roja
Anxoves Albo
Abadejo anglés
Abadejo del Labrador
Codonyat i albercoc
Llet condensada La Lechera
Sucre; arròs bomba, cigrons, farina,
fideus, galletes (Lola, Estrellas, María
Plaja i Héroes), torrat dAlcoi, oli,
safrà, pasta de cacauet, café i sal.

Si seleccionem un producte de reduït consum i alt preu
com és el café, es pot estimar que, tenint en compte els
21,5 quilos adquirits pel Sindicat Agrícola en lany 1924
i els 219 socis que lintegraven, hi havia un consum anual
per soci de 100 grams de café.

Cooperativa La Baronia de Torís
Sindicat Agrícola de Pedralba
Cooperativa de Pedralba
Cooperativa La Baronia de Torís
Cooperativa La Baronia de Torís
Cooperativa de Pedralba
Cooperativa La Baronia de Torís
Cooperativa La Baronia de Torís

11-02-24
10-03-24
17-03-24
24-03-24
17-06-24
22-07-24
22-07-24
16-12-24

170 dal
160 dal
100 dal
100 dal
120 dal
70 dal
70 dal
90 dal

Si el total de vi comprat lany 1924 és de 880 dal i, segons
el cens de 31 de gener de 1919, hi havia 219 socis, indica
que el consum de vi per soci i any era de 40 litres.
Altres subministradors de vi eren: Mas dels Capellans
(Torrent), Ricardo Cervera de Xest i Antonio Castellote
de Pedralba.

Copiador de cartes, any 1924. El Sindicat va enviar un soci a Requena, comissionat per a comprar 10 lliures de safrà en bri. Sadvertí
prèviament al subministrador que anara comprant a particulars per a arribar a aquella quantitat
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Prod. de neteja: Sabó dur Chimbo, La Espiga, La
Valenciana i Viñals, lleixiu La Mariposa, sosa càustica i
blavet.
Combustibles: Carbó, carbonissa i serradura.
Fertilitzants: Sulfat amònic de la factoria dels Trenor al
Grau.

En lacta de la sessió celebrada el 14 de juliol de 1925 es
va acordar comprar de 25 a 30 t damoníac, si els preus
no passaven de les 44 ptes. els 100 kg, i una partida doli
de 50 arroves a 25,50 ptes. larrova.

Pinsos: Garrofes, quarta, cilindre, morret,
t segó gros, dacsa,
remolatxa i palla.

El 29 de setembre es va disposar pagar al subministrador
de carbó Claudio Llopis a 10,50 rals larrova i, en cas de
desacord, es podia arribar com a màxim fins als 12 rals.

Exportacions: Només sha pogut constatar una operació
dexportació de creïlla primerenca entre els anys 1916 i
1928.

El 13 doctubre sadquirien 100 sacs darròs selecte al preu
de 68 ptes. el sac de 100 kg a retirar, segons les necessitats
del Sindicat, abans de la següent collita.

Calcer: Majoritàriament les espardenyes, de les següents
classes:

El 3 de novembre es va acordar la compra de tres dècims
de loteria de Nadal, i es van adjudicar a cada soci dues
pessetes. En la mateixa data es va adoptar una mesura que
tendia a lestalvi de jornals:

Angleses, de jute, vora tapada
Angleses, de pita
Cara de fil 1a
Cara de fil 2a
Tortosines
Catalanes núm. 1
Catalanes fines
Catalanes selectes
Blanques neu
Babutxa de piqueta
Sabatilles de goma
Sen feien per a home, cobrehome, dona, cobredona, mideta,
cobremideta, palmar i xicoteta.
III llibre dactes del Sindicat Agrícola (1925-1934)
El 1925 seguia sent president del Sindicat Agrícola
Vicente Lluna Canet. Es va acordar que davant els
inconvenients presentats per laglomeració de socis en els
torns de proveïment, aquests haurien d«agafar número»
en casa del conserge, des de les set de la vesprada fins a
lhora dobertura del «saló dabastos». Es va indicar als
socis que el proveïment començava a les 20.30 hores en
punt, i simposaria una multa als que hagueren de prestar
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servei en el repartiment i tardaren més de 15 minuts a
presentar-se.

[ ] siendo muy gravoso para el Sindicato satisfacer
los jornales que se emplean para el arreglo de los
géneros que han de despacharse en los abastos, se
acuerda realizar dichos trabajos por los señores de
la Junta Directiva, dando una muestra de desinterés
y sacrificio por este Sindicato.
El dia 17 es manifestava la compra de 50 ptes. de loteria,
del sorteig de Nadal, a càrrec dels fons socials per a repartir
de la següent manera: 15 ptes. permutades amb el número
que jugava la Societat de Socors La Unió, 10 ptes. als Srs.
Trenor i 25 ptes. per a fons socials. El dia 24 es va
determinar adquirir una bomba per al tràfec de vi per un
preu de 80 ptes. que evitara la pèrdua de producte que
quedava a la bóta.
El 15 de desembre, com que estaven pròximes les festes
de Nadal, la Junta Directiva va decidir obsequiar els socis
amb una caixa de torró i una casca, valorats ambdós articles
en 4,50 ptes.
En lacta de 19 de gener de 1926, es va determinar
ladquisició al majorista Miguel Torres dun vagó de palla
al preu de 12 ptes. els 100 kg. El dia 23 es va procedir,

ANTECEDENTS DE LA COOPERATIVA ELÈCTRICA DE VINALESA (1911-2011)

reglamentàriament, a la renovació de la Junta Directiva
amb atribucions per al bienni 1926-1927:
Vicente Cataluña Martí
Fulgencio Martínez Gascó
Enrique Peydro Alcayde
Arturo Bel Albert
Francisco Martínez Pitarch

President
Vicepresident
Tresorer
Secretari
Vicesecretari

mesurador doli, hostalers, repartidors de gènere als socis
i al conserge daquest Sindicat. Es va nomenar encarregat
de la venda de labastiment diari,, amb un jornal de 6 ptes.
José Montalt Sanjosé, que va quedar assabentat de totes
les seues obligacions, i que va acceptar en totes les seues
parts, el dia 21 de setembre.
El 20 doctubre de 1926 es va procedir a contractar una
assegurança contra el risc dincendis amb Nord Deutsche,
sobre la casa magatzem, per un capital de 20.000 ptes,
després de valorar els mobles, estris i existències del
magatzem en 14.000 ptes. Es va facultar al president
perquè firmara la pòlissa corresponent, per un import
anual de 80,60 ptes.
En lacta de 24 de novembre es va acordar adquirir mig
bitllet de loteria del sorteig de Nadal per a repartir entre
els socis daquest Sindicat, descomptant 60 ptes. de loteria
amb la següent distribució: 15 ptes. permutades amb el
número de la Societat de Socors La Unió, 20 ptes. per als
Srs. Trenor i 25 ptes. per a fons socials.

Vicente Cataluña Martí

El 26 de gener es va posar en coneixement del president
del celler cooperatiu de Torís la proposta de mantindre
el preu de les despeses de transport del vi, amb odres, a
raó de 0,45 ptes. el dal.
El 9 de febrer es va decidir augmentar el sou anual del
conserge en 130 ptes. amb la condició que ajudara els
encarregats de gèneres per a labastiment que es feia
setmanalment.
El 16 de març es va remetre una carta al celler cooperatiu
de Torís perquè serviren al Sindicat els 3 bocois6 de vi
habituals. El dia 18, a causa de les queixes dels socis per
disposar de lavituallament setmanal, es va fer diari.
El 18 de setembre de 1926, amb motiu de lavituallament
diari acordat, quedaven suprimides les partides de despeses
que shavien satisfet als encarregats de la venda despardenyes,

6

El 2 de març de 1927 es va procedir a lobertura duna
porta a la paret lateral esquerra de la casa cooperativa per
a entrada de magatzem, amb la finalitat dindependitzarlo de lhabitatge.
El 13 dabril, a conseqüència del canvi dhora oficial, es
va acordar que, des daquella data, les sessions se celebrarien
els mateixos dies de la setmana, a les 21.30 hores.
El 18 de maig es van comprar al celler cooperatiu de Torís
3 bocois de vi de la classe daurat, al preu de 6 ptes. el dal.
El 24 dagost de 1927 es va fer un donatiu de 100 ptes.
al president de la Societat de Socors La Unió, per a ajudar
a la reforma del motor del pou que hi havia al local
daquesta Societat. En la mateixa data es va acordar el
lloguer de part de lhabitatge de la casa cooperativa,
propietat daquest Sindicat, al soci José M. Ros Estellés,
fins al 31 de desembre de 1928, amb una renda de 10
ptes. mensuals.

Els bocois són tonells de fusta de gran capacitat.
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El 28 de setembre és nomenat nou secretari del Sindicat
Agrícola Arturo Ros Montalt, en lloc del dimissionari
Arturo Bel Albert. La renúncia la motivava la circumstància
de residir fora daquest municipi, per la qual cosa el Sindicat
es veia desatés en els serveis que prestava als socis.
El 14 de desembre de 1927 es va acordar canviar 25
participacions de pesseta, del bitllet de Loteria Nacional
que jugava el Sindicat, amb la Societat de Socors La Unió
i obsequiar a Vinalesa SA (abans Trenor i Cia.), amb 15
participacions de pesseta del mateix bitllet. El dia 21 es
va procedir a repartir un dividend sobre el 40% del capital
col·lectiu.
En lacta de 19 de gener de 1928 es va procedir a la
renovació reglamentària de la Junta:
José Montalt Ferrer
Juan Gallent Díez
Vicente Pardo Alamar
Arturo Ros Montalt
Antonio Rodrigo Traver

President
Vicepresident
Tresorer
Secretari
Vicesecretari

El 17 de novembre es van adquirir 100 ptes de Loteria
Nacional per al sorteig de Nadal.
El 16 de desembre es van comprar 3 accions de 500 ptes.
emeses per lIl·lustre Ajuntament de Vinalesa, amb la
finalitat dempedrar el carrer Major, pagadores en un període
de 20 anys, a un interés del 6% anual.
El dia 19 es va determinar obsequiar els Srs. Trenor amb
25 ptes. del número 17474 de la Loteria Nacional de Nadal.
El Sindicat participava, a més, amb 10 ptes. en el número
17475, i 10 ptes. més en el 19215 que, en cas de ser premiats,
es distribuirien en proporció a les compres que cada soci
haguera efectuat en el trimestre.
En lacta celebrada de l1 de gener de 1929 es va acordar
renovar, reglamentàriament, els membres de la Junta Directiva:
Alejandro Ample Orts
Antonio Rodrigo Traver
Vicente Pardo Alamar
Arturo Ros Montalt

President
Vicepresident
Tresorer
Secretari

Alejandro Ample Orts
José Montalt Ferrer

El dia 28 de gener es va disposar: que el quint diumenge
de lany se celebraria la paella de germanor que anualment
acostumava fer aquesta entitat.
El 20 doctubre es manifestava en lacta un benefici de
lúltim trimestre de 1.254,93 ptes. desglossat en: benefici
de compres de l1,65%, i de l1,47% dinteressos sobre
beneficis en la Caixa dEstalvis i el capital del Sindicat.
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La creació de la Cooperativa Elèctrica de Vinalesa
dins del Sindicat Agrícola. Antecedents
Shan extractat unes línies que faciliten la visió sobre
lentrada en el mercat i competència de les empreses i
cooperatives elèctriques a la província de València i,
particularment, a Vinalesa.
En la implantació del mercat elèctric anterior a la Guerra
Civil es poden concretar quatre etapes determinades per
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Vista de la porta lateral del magatzem, abans de lexpropiació per a leixamplament del carrer dels Socors

la instauració, posterior desenvolupament de les empreses
elèctriques i les seues relacions comunes:7
1. Des de lúltima dècada del segle xix fins 1915, quan es
passa de les iniciatives locals precursores de la recerca dun
mercat elèctric, a la competència i divergència amb les
empreses gasistes.
2. De 1915 a 1920, es consolida lopció elèctrica enfront
de lopció gasista.
3. De 1920 a 1932, període de confrontació entre les
distribuïdores delectricitat importants pel domini del
mercat.
4. De 1932 a 1936, anys de definició i distribució entre
les empreses del mercat elèctric de València.
7

Les primeres empreses elèctriques de certa importància
a València es van implantar en lúltima dècada del segle
XIX i la primera del XX com: la Societat Valenciana
dElectricitat, el 1882; José Ortega Paredes, el 1902;
Electro-Hidráulica del Turia, el 1905; Hidroeléctrica
Española, el 1907; o Electra Valenciana, el 1910. Van
començar la seua activitat introduint-se en el mercat local
de distribució i la progressiva captació dempreses
industrials.
El subministrament de lenllumenat públic gasista a
València va estar proporcionat per la fàbrica de gas Lebón
entre els anys 1853 i 1923, data en la qual va passar a
denominar-se Compañía Española de Electricidad y Gas

Competencia y colusión en el mercado valenciano: las tarifas (1920-1932), publicat en Internet per Antonio Hidalgo Mateos, professor de la Universitat dExtremadura.
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Lebón SA. Mitjançant escriptura de 30 de maig de 19088
es va materialitzar el contracte de lenllumenat públic entre
lAjuntament de València i la Sociedad Hidroeléctrica
Española. Finalment, el 1922, la companyia de gas Lebón
SA va cedir els últims abonats a Electra Valenciana.
En la dècada dels vint es va produir la veritable lluita entre
les grans empreses delectricitat per acaparar el mercat,
no solament a les grans ciutats sinó també a la perifèria,
on començava a ffer eclosió el cooperativisme.9 Pot valdre
com a exemple, la creació de la Cooperativa Valenciana
dElectricitat, el 1922, o la Cooperativa Popular Elèctrica,
el 1923. Es van implantar altres dàmbit més localista
com: la Cooperativa Elèctrica de Meliana, el 1922; la
Cooperativa Elèctrica de Castellar, el 1924; la Cooperativa
Obrera dElectricitat de Torrent, el 1925; la Cooperativa
Elèctrica de Polinyà, el 1926; la Cooperativa Elèctrica de
Xera, el 1928; la Cooperativa Elèctrica dAlgímia dAlfara,
el 1929, o la Cooperativa dEnergia Elèctrica de Paiporta,
el 1931.
En tot aquest procés, les tarifes elèctriques per a usos
denllumenat públic, força motriu i les destinades al consum
domèstic van actuar de forma determinant, ja que van
servir com a element bàsic, utilitzat per les grans
productores i distribuïdores, per a apropiar-se el control
del mercat elèctric de la ciutat de València, i per a
neutralitzar la competència en la dècada dels anys trenta.
Al maig de 1930 es va firmar un conveni entre Volta,
Societat Valenciana dElectricitat i les filials de REVA,
sobre establiments de tarifes i zones dinfluència en el
mercat, amb una durada de 15 anys, i amb efecte des de
maig de 1932. Fins que es va plasmar lacord de 1932,
Volta va patir la pèrdua dels mercats de Godella, Burjassot,
Alginet, Paiporta, Sant Jeroni, Benimaclet, Torrent i
Vinalesa.

8

Quant als inicis del subministrament elèctric a Vinalesa,
prenent com a referència lADPV, sobserva que conserva
escassa documentació sobre aquest tema en concret, però
reflecteix que el 22 de febrer de 1907 Manuel Mir Blasco,
en representació de la Sociedad Mir y Roig, va sol·licitar
autorització per a establir lenllumenat elèctric a Bonrepòs,
Montcada, Rocafort, Vinalesa, Gafaüt i Alfara del Patriarca,
creuant per a això el barranc de Carraixet, la séquia de
Montcada, el ferrocarril de València-Bétera i diverses
carreteres provincials. Lenginyer cap dObres Públiques
va observar en lexpedient algunes deficiències i, a instàncies
seues, el governador el va retornar el 12 dabril a la societat
peticionària perquè les resolguera.10
El 15 del mateix mes la Sociedad Mir y Roig va presentar
un nou projecte i una còpia del contracte de
subministrament elèctric amb lempresa Electro-Hidráulica
del Turia. La connexió de presa de fluid elèctric es realitzaria
al començament del carrer del Segle de Burjassot,
mitjançant la utilització de lenergia produïda en la seua
central hidroelèctrica del salt del Moro, situada a Manises,
al costat del molí de Daroqui, quan es fera efectiva la
concessió administrativa sol·licitada el 3 doctubre de 1905.
A Manises, aigües avall del molí de Daroqui, situat a la
séquia de Quart, encara saprecia una instal·lació
hidroelèctrica denominada Fàbrica de la Llum de Volta
o Molí de la Llum (encara que el seu primer propietari va
ser la companyia Electro-Hidráulica del Turia). Es conserva
el salt, duns nou metres daltura. La central feia caure a
les turbines un cabal duns huit metres cúbics per segon,
i alliberava una potència de 1.220 kW.11
La línia elèctrica que shavia de construir tindria uns 10
km de longitud. Un primer tram circularia entre el carrer
del Segle de Burjassot i lermita de Sant Salvador de Godella,
passant pels voltants de Rocafort i Massarrojos fins a

T EDDE DE LORCA, Pedro; AUBANELL, Anna (2006): «Hidroeléctrica Española», en G. Anes (ed.) Un siglo de luz. Historia empresarial de Iberdrola. Iberdrola. Bilbao.
La Cooperativa de Fluid Elèctric de Museros, es va constituir el 1913, subministrada per Energía Eléctrica del Mijares, SA.
ADPV: E. 11. 1, expedient 35.
11 SERRANO JULIÁN, J. I ANTEQUERA FERNÁNDEZ, M. (2007): «Contexto geográfico e histórico de los regadíos de la huerta de Valencia», cap. 9, p. 200-202, en El patrimonio hidráulico del
Bajo Turia: l´horta de Valencia. Universitat de València, Servei de Publicacions.
9

10
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Montcada, on es desviaria a la dreta, deixant a lesquerra
el municipi dAlfara, per a dirigir-se al molí de Moròder,
i creuaria després entre Gafaüt i Vinalesa en direcció als
pobles de Mirambell i Bonrepòs.
Es va publicar el projecte en el Butlletí Oficial el 8 de
juny de 1907 i es va comunicar els oportuns expedients
als organismes afectats. Totes les instàncies van informar

en sentit favorable, segons les condicions proposades per
la Direcció dObres Públiques i es van complir les
prescripcions del Reglament de 7 doctubre de 1904. El
18 doctubre, lenginyer director dObres Públiques va
emetre la seua conformitat amb lexpedient de sol·licitud
de la Sociedad Mir y Roig. Finalment, el 30 doctubre de
1907, la Comissió Provincial va elevar a definitiva
lautorització.

Expedient dautorització de subministrament elèctric a Vinalesa. 1907
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Primer contracte per al subministrament delectricitat a la Cooperativa. 1929. p. 1
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Primer contracte per al subministrament delectricitat a la Cooperativa. 1929. p. 2
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Primer contracte per al subministrament delectricitat a la Cooperativa. 1929. p. 3
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Primer contracte per al subministrament delectricitat a la Cooperativa. 1929. p. 4
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El professor Antonio Hidalgo Mateos ens informa que,
segons les dades de què disposa, la Sociedad Mir y Roig
és la primera empresa que opera a Vinalesa des de 1908
fins a 1919. Aquesta empresa és una productora distribuïdora
amb domicili social a València i domicili industrial a Xelva,
localitat en la qual tenia una fàbrica de llum (lempresa
distribuïa en 12 localitats més a banda de Vinalesa).
Com sha referit anteriorment, coincideix amb la nostra
informació sobre que lempresa Electro-Hidráulica del
Turia SA figura com a subministradora de fluid a la
població, amb energia generada a la seua fàbrica a Manises.
Això va ser així fins a 1922, data en què va ser adquirida
per Volta SA i, per tant, va incorporar totes les localitats
del seu mercat dinfluència.
Volta figura com a operador a Vinalesa entre 1920 i 1960.
Cal tindre present que, a més, entre 1924 i 1938 Electra
de Levante SA, empresa subministradora denergia elèctrica
a la Sociedad Valenciana de Electricidad, opera com a
revenedor a Vinalesa. Des de 1936 fins a 1946 figura
igualment la Sociedad Valenciana de Electricidad SA com
a productor revenedor a Vinalesa, primer per mitjà dElectra
de Levante SA i després per si mateixa.
El 1934 apareix per primera vegada, i única, una referència
a Vinalesa a la Compañía de Luz y Fuerza de Levante SA.
A la població de Vinalesa, la competència degué ser molt
dura i la lluita pel control del mercat va ser el que,
possiblement, va incentivar la constitució de la Cooperativa
Elèctrica el 1929, com una secció dins del Sindicat Agrícola
de Vinalesa. El mateix Sindicat va operar com a revenedor
de fluid elèctric,
subministrat en els seus
inicis per la Societat
Valenciana dElectricitat
des de les seues centrals
elèctriques de Vilamarxant
i Bugarra i, posteriorment,
per Volta des dels anys 50.
Al febrer de 1967, consta
com a subministrador de
la Cooperativa Elèctrica
Hidroeléctrica Española.
Honorato Llopis Giménez
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Ara, oferim ací la primera referència en la qual sacorda
crear una secció de Cooperativa Elèctrica dins del Sindicat
Agrícola de Vinalesa: Junta General Extraordinària de 6
de juny de 1929:
Se expone por el presidente el objeto de la
convocatoria, manifestando que se trataba de formar
en el Sindicato una sección de Cooperativa Eléctrica,
a lo cual se dio conformidad por unanimidad,
solicitando se realizasen los trabajos necesarios para
su pronta realización.
En lacta del dia 8 dagost es van manifestar els preus que
shavien pogut recaptar del fluid elèctric, a la qual cosa la
Junta va donar la seua conformitat: «per a realitzar un
contracte per als anys que es creguera convenient, i que
es treballara tant com es poguera perquè la Cooperativa
Elèctrica sestablira tan prompte com fóra possible». El
dia 23 es va acordar nomenar i facultar una comissió per
a la compra del transformador, aparells de mesura, de
protecció, comptadors i tot el material que es necessitara
per a habilitar la xarxa distribuïdora de fluid elèctric.
El 21 de novembre de 1929 es va exposar la subordinació
que la secció denominada Cooperativa Elèctrica havia de
tindre respecte del Sindicat, pel que feia als beneficis que se
nobtingueren, sobre la qual cosa hi hagué unanimitat, ja que,
com que es tractava duna secció com les altres, pertanyents
al mateix Sindicat i administrada per una sola Junta directiva,
els beneficis havien de tindre la mateixa finalitat: ser sumats
i distribuïts com es realitzava fins aquell moment.
El 31 de desembre es manifestava que la Societat Valenciana
dElectricitat desitjava col·locar, a la nostra caseta de
transformació del Camí de Foios, una derivació per a donar
servei denergia a Vinalesa SA (abans Trenor i Cia.), sobre
això es va acordar que podia col·locar-shi provisionalment,
fins que sestudiara amb més deteniment lassumpte.
En lacta d1 de gener de 1930 es va acordar la renovació
reglamentària de la Junta:
Honorato Llopis Giménez
Honorato Coll Trenco
Herminio Pardo Alamar
Arturo Ros Montalt

President
Vicepresident
Tresorer
Secretari
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En lacta del 28 de gener de 1930 es va exposar la relació de
les despeses ocasionades per lestabliment de la Cooperativa
Elèctrica. El dia 30 es va procedir al cobrament de la
mensualitat denergia elèctrica del mes de desembre anterior,
també es va decidir preparar la documentació necessària per
a sol·licitar un emprèstit a compte del Sindicat, si obtinguera
la conformitat de la següent Junta General i que sajudara
el secretari a fi de poder presentar urgentment la liquidació
de lúltim trimestre. En aquella mateixa data es va decidir
tractar daconseguir el màxim capital possible del Banc
Hipotecari dEspanya sobre la hipoteca de la casa pròpia
del Sindicat, situada al carrer del Dr. Mollà núm. 1, amb la
qual cosa es va estar totalment dacord.

Llibre de consums delectricitat: de desembre de
1929 a desembre de 1930 (13 mesos)
Si observem les anotacions mensuals daquells tretze
mesos, podem obtindre certes dades estadístiques, per a
això analitzarem el carrer Major i el de Santa Bàrbara. El
primer és el carrer principal de la població i el segon estava,
en aquella època, relativament allunyat del nucli de
Vinalesa.
Els paràmetres objecte danàlisi són:
Els immobles totals del carrer Major: 115
El consum total en kilowatts (13 mesos): 17.537
La mitjana aritmètica mensual de consum kW/veí: 113,60
Els 10 veïns amb major consum (13 mesos): 9.887
Els 10 veïns amb menor consum (13 mesos): 199
Els 4 veïns amb major consum (13 mesos) són:
Jaime Alcaide, carrer Major 78 baix: 4.412
Vicente Mellado, carrer Major 17 baix: 1.911
Vicente Palomar, carrer Major: 1.189
José Pardo, carrer Major 96-1r: 1.058
Lanàlisi daquests paràmetres no seria prudent si no es
descomptaren aquests quatre consums, ja que el que els
segueix en importància és de 277 kW.
En deduir-los, sobté un total de kilowatts (13 mesos): 8.967

La mitjana mensual de consum kW/veí: 5,73
Els immobles totals del carrer de Santa Bàrbara: 39
El consum total en kilowatts (13 mesos): 2.722
La mitjana mensual de consum kW/veí: 4,95
Els 10 veïns amb major consum (13 mesos): 1.253
Els 10 veïns amb menor consum (13 mesos): 335
Limmoble del carrer de Santa Bàrbara amb major consum
(13 mesos): 172
La conseqüència de lanàlisi comparativa entre el consum
elèctric dels veïns dels carrers analitzats no dóna dades
rellevants, ja que la diferència mensual per veí és de 0,78
kilowatts (descomptant, com sha exposat, els consums
dels quatre veïns citats del carrer Major). Lanàlisi ens
indica que, tret dexcepcions, la majoria de la població
intentava no sobrepassar la limitació del mínim del
contracte.
El 7 de febrer de 1930 es va indicar a la Societat Valenciana
dElectricitat que suprimira les fulles de connexió que
tenia col·locades, provisionalment, en la cabina
transformador del Camí de Foios. El dia 14 es va aportar
el contracte verbal que la Junta Directiva tenia consensuat
amb lAjuntament de Vinalesa, consistent a subministrar
el fluid necessari per a lenllumenat públic per temps
indefinit, a raó de 6,50 ptes. mensuals per llum de 100
watts, i a 1,10 ptes. per llum de 16 watts.
El 11 dabril es van encarregar els precintes per als
comptadors de fluid elèctric i el dia 24 es va facultar la
compra del material elèctric necessari i la seua instal·lació,
per a donar servei denllumenat fins a la casa de Vicente
Ros Llopis i de Florencio Ros Ruiz.
El 23 de maig va quedar nomenat Julio Peris per a presentar
una oferta denergia elèctrica al seu oncle Carmelo, que
dotara de subministrament de força motriu als seus motors
de reg i mòlta.
El 6 de juny es van acordar, entre altres compres, ladquisició
de 120 barcelles12 de dacsa.

12

Una barcella equivalia a un quart de faneca, és a dir, uns 10 litres. Era la mesura dels àrids al regne de València. En larc de la barcella, que uneix la catedral de València amb el palau
arquebisbal, hi ha inserida la pedra patró de la barcella, que servia de motle, en lèpoca medieval, als fusters per a confeccionar les caixes duna de les mesures de lantic sistema, que va caure
en desús amb la generalització del sistema mètric decimal a partir de 1840.
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Caseta transformadora del Camí de Foios

Transformador aeri

Transformador aeri
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Factura de subministrament elèctric de la Societat Valenciana dElectricitat a la Cooperativa el 1931

Factura dun proveïdor de calcer, amb varietat de models i preus de lany 1931

Llibreta de Compres d'un soci del Sindicat
Agrícola. 1928
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El 5 de setembre es va determinar comprar una remesa
de llums, corrioles, interruptors i portalàmpades.

El 29 de gener es va acordar pagar a lempresa de verificació
de comptadors elèctrics el saldo que hi havia pendent.

En lacta de 2 de gener de 1931 es va procedir a lelecció
de nous càrrecs de la Junta:

El 8 de juliol es va gestionar la compra dun comptador
i el material elèctric necessari per a la instal·lació del motor
del pou de la partida del Tercet. El 7 doctubre es van
adquirir 10 comptadors elèctrics.

Honorato Coll Trenco
Francisco Ros Devís
Julio Peris Amigó
Arturo Ros Montalt

President
Vicepresident
Tresorer
Secretari

El 19 de juny de 1931 es va gestionar la compra duna
nova remesa de llums de 40 i 60 watts.
El 28 dagost es va acordar la compra de 30.000 kg de
dacsa Plata a lAssociació de Criadors de Bestiar. Lendemà,
el soci José Montalt Ferrer manifestava que:
[...] en vista de la actuación de la Sociedad Valenciana
de Electricidad poco favorable para este Sindicato,
era de parecer, que la Junta Directiva de este Sindicato
ordenase, definitivamente, a la expresada Sociedad
eliminar las cuchillas de corte de línea que tiene
instaladas en nuestra cabina-transformador.
A partir de 1930 sobserva que les compres de productes
augmenten considerablement. Entre el 25 de setembre i
el 9 doctubre de 1931 es van adquirir, entre altres productes,
2.000 kg de serradura, 10 quintars de sal (1.000 kg), dos
carros darròs, un carro de vi, dos carros de carbó, 4 sacs
de sucre i 50 sacs de quarta. Com a articles curiosos, es
van adquirir bufadors, aigua mineral de Camarena i diversos
carros de fulla de taronger.

En lacta de 3 de febrer de 1933 es van renovar els càrrecs
de la Junta:
Miguel Orts Llopis
Miguel Ros Palau
Avelino Mollà Rodrigo
Arturo Ros Montalt

President
Vicepresident
Tresorer
Secretari

En lacta de 10 de febrer de 1933 es fa referència per primera
vegada, sense especificar-nhi la quantitat, al pagament dun
trimestre denergia elèctrica a la Societat Valenciana
dElectricitat, subministradora de la Cooperativa. El dia 20
es va acordar suprimir labastiment diari dels socis i realitzarlo un dia a la setmana.
El 5 de març sesmenta, per primera vegada, la compra
dun camió de vi a Antonio Castellote, de Pedralba, es
començava tímidament a abandonar el transport de tracció
animal per a donar pas al progrés del motor.
El 14 dabril es va saldar, en Hisenda, limpost denllumenat
corresponent al primer trimestre daquell any.
El 19 de maig es va decidir realitzar una auditoria en la
comptabilitat del Sindicat, dels últims quatre anys de
gestió. Es va facultar per a això el senyor Juan Tapp qui,
amb data 1 de juny, va donar-ne el resultat. Tots van

Les actes des del 23 de setembre de 1931 fins al 22 de
gener de 1932 estan sense signar, i sense que hi consten
socis al marge.
En lacta de 25 de gener de 1932 es va procedir a la
renovació dels càrrecs directius:
Miguel Ros Palau
Miguel Orts Llopis
Venancio Resurrección Martínez
Arturo Ros Montalt
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President
Vicepresident
Tresorer
Secretari

Miguel Ros Palau

Miguel Orts Llopis
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quedar satisfets i sense cap recurs a oposar-hi al resultat.
Es va acordar també per unanimitat abastir, en la
Cooperativa, als socis tots els dies fins a les dotze hores
i els dissabtes, matí i vesprada.
El 2 de juny de 1933 es va establir la modificació dels salaris
del personal del Sindicat: el secretari, Arturo Ros, cobraria
7 ptes. diàries, José Montalt, encarregat dabastiments, 30
ptes. setmanals i Miguel Alcayde, ajudant dabastiments,
25 ptes. setmanals. El dia 13 es va acordar que per a ser
soci calia, a més del que sespecificava en el Reglament,
satisfer una quota dentrada de 100 ptes. Es va acordar
desallotjar linquilí de la casa de la Cooperativa abans que
acabara lany i així disposar-la per a un major rendiment.
El 7 de juliol es va designar al vicepresident perquè
representara la Junta davant la Societat Valenciana
dElectricitat, per a formalitzar el nou contracte de
subministrament elèctric.
L11 dagost es va procedir a nomenar una comissió del
si de la Junta, per a gestionar amb Volta SA i la Societat
Valenciana dElectricitat tot el que fóra necessari per al
nou contracte de subministrament elèctric.
El 6 doctubre es va facultar una altra comissió, formada
pel president i el vicepresident, davant la Societat
Valenciana dElectricitat, per a ultimar el contracte denergia
elèctrica que davant aquesta Societat sestava negociant.
Estan sense firmar i sense que hi consten els càrrecs
directius al marge, des de lacta de data 17 de novembre
de 1933 fins a la de 26 de gener de 1934.
En lacta de 30 de gener de 1934 es va procedir a la
renovació de càrrecs directius:
José Mateu Sepúlveda
Ricardo Santarrufina Marco
Vicente Ros Devís
Arturo Ros Montalt

President
Vicepresident
Tresorer
Secretari

a reflectir-se, al final de cadascuna, el nou segell de la
Cooperativa Elèctrica de Vinalesa.
En lacta d11 doctubre de 1935, shi reflecteix que es va
acordar assegurar en la Mútua Valenciana dAccidents de
Treball els empleats daquesta Societat: Francisco Alcayde,
José Montalt i Honorato Ros.
El 28 de gener de 1936 es va acordar renovar la Junta
Directiva per al bienni 1936-37.
Ignacio Catalá Palanca
Germán Navarro García
Ernesto Pardo Blat
Arturo Ros Montalt

President
Vicepresident
Tresorer
Secretari

Acta de 3 de juliol de 1936. Shi va autoritzar la compra
de material elèctric per a la Cooperativa Elèctrica, encara
com a secció integrada en el Sindicat Agrícola.
En lacta de 17 de juliol de
1936, última abans de la
contesa civil, i també amb
la denominació de Sindicat
Agrícola de Vinalesa, es va
acordar la compra de 20 kg
de fideus, 4 sacs de sucre, 5
caixes de sabó, 10 kg de
tonyina i un carro de llenya.

Ignacio Catalá Palanca

Hi ha un parèntesi dabsència dactes: des del 17 de juliol
de 1936 fins a la referida de 10 de maig de 1939, període
que coincideix amb la durada de la Guerra Civil i que
suposem que es va deure a la confiscació de la Cooperativa
pel comité de Vinalesa, encara que es té constància que,
a partir de 1936, va canviar la seua denominació per la de
Societat de Llauradors de Vinalesa.

El 15 de març de 1934, entre altres acords, es va decidir
proveir-se duns sacs de quarta, fins que se solucionara la
vaga de transport i poder retirar la comprada. Finalitza el
llibre 3r amb lacta de 12 de maig de 1934.
IV llibre dactes (1934-1967)
En aquest llibre no figura lencuny del Sindicat Agrícola
en les actes fins que, en la de 10 de maig de 1939, comença

Segell del període 1936-1939
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Naix la Cooperativa
p
Elèctrica de Vinalesa
(10 de maig de 1939)
És interessant observar que des de lacta de 10 de maig
de 1939 desapareix la designació de Sindicat Agrícola, i
passa exclusivament a denominar-se Cooperativa Elèctrica
de Vinalesa. En ella, a més de reflectir lambient polític
de lèpoca, que no fa la cas ara, sacordava:
[ ] que con el fin de averiguar la situación de los
abonados respecto de los contadores que en su día
les entregó la Cooperativa Eléctrica, se publique el
oportuno Bando, para que aquellos justifiquen
documentalmente dicha situación.
Es va acordar el nomenament de la Junta Directiva
provisional de la Cooperativa Elèctrica de Vinalesa, que
quedava constituïda amb els següents integrants:
Honorato Ros Montalt
Ernesto Pardo Blat
Jaime Morlans Solans

En lacta de 30 de maig de 1939,
es va acordar realitzar les gestions
oportunes perquè linquilí de la
casa propietat de la Cooperativa,
situada al carrer del Dr. Mollà
núm. 1, desallotjara el domicili,
a fi que pogueren instal·lar-shi
les oficines i el magatzem de la
Cooperativa Elèctrica. També
sexposa que:

President
Depositari
Secretari

Honorato Ros Montalt

[ ] atendiendo a las disposiciones de la autoridad
competente, quedan en suspenso todas las
operaciones de ingresos y pagos correspondientes
al periodo entre el 18 de julio de 1936 y el 30 de
marzo de 1939. Que se pongan al cobro los recibos
de alumbrado y fuerza motriz de los meses de abril
y mayo del corriente año, por un importe de 5.236,25
ptas. y 1.125,25 ptas. respectivamente, además de
los atrasos pendientes anteriores al 18 de julio de
1936.
El 7 de juliol es va decidir que foren traslladades les oficines
de la Cooperativa des de la plaça del Castell núm. 4 fins
a la casa propietat seua, al carrer del Dr. Mollà núm. 1, i
que shi transportaren tots els documents, objectes i estris
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que hi pertanyeren. El dia 28 la Junta Directiva va quedar
assabentada que la pòlissa núm. 3513 subscrita per lanterior
Sindicat Agrícola amb la Mútua Valenciana dAccidents
de Treball, passava a ser propietat exclusiva de la Cooperativa
Elèctrica, amb tot el seu valor i efectes.
L1 de setembre es va acordar que les sessions de la Junta
tingueren lloc només el dia 10 de cada mes.
El 10 de novembre es va aprovar la relació denergia consumida
el mes anterior, que pujava: en enllumenat, a 2.207,25 ptes.,
i en força motriu a la quantitat de 585,50 ptes.
El 10 de gener de 1940 es va decidir autoritzar els comptes
dingressos i despeses de lany 1939. Els ingressos van pujar
a 17.800,03 ptes. i les despeses a 17.691,09 ptes, mentre
que les existències en Caixa van ser de 108,94 ptes.
Levolució de consums denergia en enllumenat i força
motriu, entre els anys 1940 i 1945, reflecteix un tímid
augment en enllumenat i nul en força motriu:
10 de novembre de 1940, consum
ptes. i força motriu 442 ptes.
10 de novembre de 1941, consum
ptes. i força motriu 521 ptes.
10 de novembre de 1942, consum
ptes. i força motriu 613 ptes.
10 de novembre de 1943, consum
ptes. i força motriu 426 ptes.
10 de novembre de 1944, consum
ptes. i força motriu 463 ptes.

denllumenat 2.274
denllumenat 2.260
denllumenat 2.652
denllumenat 2.966
denllumenat 2.862

El 10 de febrer de 1945 es constata que, des de lany 1939
que es va nomenar la Junta Directiva de la Cooperativa
Elèctrica, nera recaptador el seu president, Honorato Ros
Montalt. No consten des daquell període, en el marge de
les actes corresponents, els seus components, ni canvis
efectuats en la seua composició, però en la daquesta data
apareix al marge:
Honorato Ros Montalt
Ernesto Pardo Blat
Ignacio Catalá Palanca

President
Vocal
Vocal

Estatuts de la Cooperativa Elèctrica
Està format per 58 articles, dividits en 9 capítols, que es
reprodueixen íntegrament en el text:
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Primera pàgina del reglament de la Cooperativa Elèctrica, dagost de 1943
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En lacta de 10 de març de 1945 es referia el cessament
en les seues funcions del secretari daquesta entitat, Jaime
Morlans Solans, al qual substituïa accidentalment el vocal
Ernesto Pardo Blat.
El 10 de juliol es va acordar el nomenament dun nou
secretari, Juan Manuel Vicente González, amb un haver
mensual de 125 ptes. que, a més, ocupava el mateix càrrec
a lAjuntament de Vinalesa.
El 10 de novembre es va aprovar la relació denergia
consumida en lanterior mes, que importava: en enllumenat,
2.081,19 ptes. i en força motriu 534,05 ptes.
En lacta de 19 de desembre de 1945 es va acordar renovar
la Junta Directiva Provisional constituïda des de lany 1939.
Va quedar formada amb els següents socis:
Aurelio Blat Gimeno
Jesús Ros Chinelt
Julio Peris Amigó
Justo Peydro Alcayde
Honorato Ros Montalt

President
Vicepresident
Depositari
Secretari
Recaptador

A continuació, la Junta Directiva ixent va retre comptes
de lestat financer de la Cooperativa Elèctrica: existència
en Caixa 2.296,21 ptes. i rebuts pendents de cobrament
6.691,09 ptes. Total actiu 8.987,30 ptes. A més, hi havia
rebuts pendents de cobrament del 18 de juliol de 1936 al
31 de desembre de 1938, per un import de 7.935,15 ptes.
i altres rebuts sense comptabilitzar, anteriors al 18 de juliol
de 1936, els quals es relacionarien a part, en altre nou
càrrec. Es comunicava que la Cooperativa devia a Vicente
Pascual Pardo en escriptura pública dhipoteca del local
social, la quantitat de 13.000 ptes. de les 15.000 ptes. que
ascendia aquest préstec, per haver-sen retornat a compte
2.000 ptes. Així mateix, es va lliurar un resguard de 9.201
ptes. «de paper moneda del període revolucionari», que
shavia depositat a lAjuntament de Vinalesa el 19 de juny
de 1939. També es va manifestar en aquell acte una
obligació «al portador» de 500 ptes. sèrie A, núm. 20, del
primer emprèstit de lAjuntament de Vinalesa per a
empedrar el carrer Major, en el qual hi havia tallat el cupó
núm. 12 de pagament dinteressos, lobligació de la qual
duia data de 2 de juliol de 1928.
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El 10 de gener de 1946 es va acordar la compra de material
elèctric, mitjançant la formulació duna comanda a la
Unión Territorial de Cooperativas Industriales. Sinformava
que lAjuntament establia un recàrrec del 50% sobre el
consum de gas i electricitat a partir del dia 1 de gener
daquell any, per la qual cosa en els rebuts hauria de tindres
en compte aquest recàrrec.
En lacta de 10 de febrer de 1946 es va reflectir per primera
vegada el consum, en kilowatts, denergia denllumenat i
força motriu: per enllumenat 4.400 kW (4.463,62 ptes.);
per força motriu 1.241 kW (756,53 ptes.). També es va
acordar nomenar, com a auxiliar de Secretaria, Juan Manuel
Vicente González, amb un sou mensual de 125 ptes. Un
altre assumpte estava relacionat amb la comunicació rebuda
de la Societat Valenciana dElectricitat, en la qual
augmentava el cost de lenergia subministrada en un 40%,
simposava la compensació daquest augment, per la qual
cosa la Junta va acordar repercutir en les facturacions de
lenllumenat un 20%, i en les de força motriu un 40%, amb
efecte a partir de l1 de març daquell any.
Lacta de 10 doctubre de 1946 va evidenciar que la
Cooperativa Elèctrica es perjudicava notablement amb el
contracte denllumenat establit amb lAjuntament, ja que
va quedar establit a tant alçat. Aquest contracte també
comprenia el consum de la Casa Consistorial. Considerant
que les instal·lacions de lAjuntament es van incrementar
des que es van traslladar del lloc que ocupaven, amb
anterioritat a les antigues escoles del carrer Major, al seu
nou emplaçament en la plaça del Castell, procedia revisarne el contracte, per a això es notificaria la incidència a
lAjuntament perquè procedira a lestudi pertinent.
Igualment, en haver dotat denllumenat lermita de Santa
Bàrbara, sinstal·laria un comptador de consum, encara
que, igual que es feia amb la parròquia, es facturava cinc
cèntims més econòmic el kilowatt que als contractes
particulars. Lacta de 10 de desembre de 1946 reflectia els
consums denergia del mes anterior: per enllumenat 4.307
kW (4.168,81 ptes.), per força motriu 2.034 kW (1.191,30
ptes.). Total: 6.341 kW (5.360,11 ptes.). Es donava compte
a la Junta de lofici rebut per lAjuntament, en el qual
sacceptava un nou contracte de subministrament elèctric
per a lenllumenat públic i Casa Consistorial, per la
quantitat de 300 ptes. mensuals, més impostos i augments
transitoris actuals.
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Acta de 10 de gener de 1947. Els hereus de Vicente
Pascual Andrés van sol·licitar la devolució del préstec
pendent de 13.000 ptes. de la hipoteca de la Casa
Cooperativa al carrer del Doctor Mollà. Es va acordar
augmentar el consum a tant alçat denllumenat a 10 kW
i augmentar, a més, el kW de 0,65 ptes. a 0,70 ptes. En
el consum mensual es cobrarien els que excediren daquella
quantitat, a 0,60 ptes./kW. Cal tindre en compte que la
majoria dels cooperativistes i, per descomptat els més
modestos, consumien menys de 10 kW mensuals, i els
que excedien aquella quantitat eren els consumidors més
acomodats. Amb els augments, es pretenia amortitzar el
deute pendent de 13.000 ptes.

Aurelio Blat Gimeno

Segell de la Cooperativa Elèctrica de Vinalesa

El 26 de gener de 1947, la Junta manifestava que, amb
data 14 de lanterior mes de desembre, es van aprovar els
estatuts pels quals havia de regir-se la Societat, que havia
quedat enquadrada amb el núm. 2745 a la Unión Nacional
de Cooperativas Industriales. Lexercici de 1946 ens
indicava el següent resultat:
Existències en Caixa
Ingressos en lexercici de 1946
Total
Pagaments realitzats el 1946
Balanç positiu de 1946

2.296,21 ptes.
70.690,75 ptes.
72.986,96 ptes.
69.430,76 ptes.
3.556,20 ptes.

Restaven en poder del recaptador de la Cooperativa rebuts
compresos entre els anys 1939 i 1946 per un import de
12.857,74 ptes.

Acta oficial de constitució de la Cooperativa
Elèctrica (23-3-1947)
Els triats per a exercir càrrecs en la primera Junta Rectora
de la Cooperativa Elèctrica, són els següents:
Cap
Tresorer
Secretari
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Aurelio Blat Gimeno
Julio Peris Amigó
Francisco Romeu Lloris
Vicente Pascual Pardo
Jesús Ros Chiralt
Manuel Ros Martínez
Francisco Hurtado Orts

Acta de constitució oficial de la Cooperativa Elèctrica de Vinalesa.
23 de març de 1947
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El 10 dagost de 1947 es va acordar augmentar el sou de
lauxiliar de Secretaria a 175 ptes. mensuals.
En lacta de 10 doctubre constava que després dhaverse entregat els habitatges protegits al barri dels Màrtirs
es va decidir instal·lar-hi lenllumenat públic i privat. Cada
propietari havia dindemnitzar lentitat amb 100 ptes. per
a la despesa dinstal·lació de la línia denllumenat i cada
particular hauria de procedir a la instal·lació elèctrica del
seu habitatge.
Lúltima acta on es reflecteix el consum del mes anterior, és
la de 10 de març de 1948: Consum denllumenat 4.912 kW
(5.301,60 ptes.); Consum de força motriu 2.232 kW
(1.480,94 ptes.). El dia 31 sacorda pagar, com a sou anual,
a lempleat-recaptador daquesta societat, Honorato Ros
Montalt, la quantitat de 10.668,84 ptes.

El 29 dagost de 1954 es va produir una renovació dels
càrrecs:
President
Tresorer
Secretari

Vicente Camps Llopis
Vicente Marqués
Jesús Llopis Ros

El 31 de desembre de 1955 accedeixen nous càrrecs a
gestionar la Cooperativa:
President
Tresorer
Secretari

Francisco Ample Cataluña
Federico Soucase Domingo
Jesús Llopis Ros

En lacta de 15 dabril de 1948 es va acordar la renovació
de càrrecs:
Cap
Tresorer
Secretari

Manuel Ros Martínez
Francisco Hurtado Ros
Vicente Camps Llopis

El 30 de setembre de 1951 es va aprovar la substitució de
càrrecs:
President o cap
Tresorer
Secretari

José Montalt Ferrer
Vicente Camps Llopis
Jesús Llopis Ros

Vicente Camps Llopis

Francisco Ample Cataluña

El 31 de desembre de 1956 es va donar lectura a la carta
rebuda de Volta SA, que subministrava en aquells dies
lenergia a la Cooperativa, en la qual comunicava lincrement
en un 60% del preu del kW. Es podia recórrer a lInstitut
dIndústria perquè autoritzara noves tarifes, per això es va
decidir augmentar en un 50% el recàrrec transitori.
El 31 de març de 1958 es va regularitzar aquell recàrrec
i es va elevar el preu del kW denllumenat de 0,60 ptes.
a 1,00 pesseta, i el de força motriu de 0,40 ptes. a 0,70
ptes.

Manuel Ros Martínez
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José Montalt Ferrer

El 30 de juny es va renovar el càrrec de secretari, que va
exercir des de llavors José Gumbau Orts. A pesar dels
increments, va haver-hi pèrdues en aquell exercici pel
recàrrec de Volta SA, per la qual cosa es va decidir
augmentar un 10% el preu del kW.
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El 30 de setembre es va acordar estudiar la compra dun
nou transformador, en previsió de dotar de fluid elèctric
les instal·lacions subministradores daigua potable.

El 4 de gener de 1963 es va acordar instal·lar altre
transformador com el que posseïa la Cooperativa de 90
HP a causa de lincrement del consum domèstic.

El 31 de desembre es va decidir un nou augment del preu
del kilowatt denllumenat a 1,20 ptes. més els corresponents
recàrrecs dHisenda i del municipi; a més dun recàrrec del
30% per a sufragar les obres que calia que fera la Cooperativa.
Per a la força motriu es va estimar un preu de 0,80 ptes,
més els recàrrecs corresponents.

El 22 de febrer, la Junta Rectora va decidir realitzar una
donació per la qual la Prefectura Local de Falange
Espanyola poguera construir-se, pel seu compte, un nou
pis al domicili social del carrer del Dr. Mollà núm. 3, per
a això la Cooperativa cedia la sostrada i els materials,
encara que quedava acreditat que el cap local només podria
construir-hi un pis. Aquest immoble a construir seria de
propietat de la Prefectura Local de Vinalesa. El cap local,
allí present, va acceptar la proposició que se li havia
presentat (no es va dur mai a efecte aquest acord).

El 14 de juny de 1959 es va determinar, a petició del
delegat sindical local, el repartiment de fons socials per
un import de 6.975,78 ptes.
El 31 de desembre de 1959 es va decidir sancionar un
soci pel consum de força motriu, que havia realitzat en
unes determinades hores, prohibides per lexcessiva càrrega
de consum en la xarxa general.
El 30 de juny de 1960, es va acordar reforçar la línia que
subministrava fluid elèctric al barri dels Màrtirs, ja que hi
havia queixes que la tensió que arribava era tan baixa que
no permetia ni la lectura, ni menesters particulars.

El 5 de maig es va procedir a renovar els càrrecs de la
Junta Rectora:
President
Secretari
Tresorer

Vicente Rodrigo Natividad
José Gombau Orts
Federico Soucase Domingo

El 30 de desembre es va decidir la compra de pals de fusta,
ja que hi havia diversos que calia renovar. El 20 de juliol
de 1962 sexposava laugment considerable del passiu de
la Cooperativa, pels comptes pendents de cobrament dels
pous Roll-Alcavons i Tercet-Macarella, per un import de
15.709,98 i 5.002,68 ptes. respectivament, les quals no es
liquidaven per haver-sen extingit les comissions rectores.
El 23 de novembre, es va procedir a anunciar les noves
tarifes delectricitat per a lenllumenat de baixa tensió amb
comptador:
Tarifa I.
Bloc 1
Bloc 2
Bloc 3
Tarifa II
Tarifa V:
Bloc 1
Bloc 2
Bloc 3

A. 1,54 ptes./kW
1,84 "
B. 1,54 "
1,23 "
0,84 " (Enllumenat públic)
0,85 ptes./kW
0,71 "
0,56 "

Vicente Rodrigo Natividad

Lacta de 25 de juny de 1963 exposa:
«[...] después de haberse intentado aclarar varias
veces, en anteriores sesiones, la situación actual de
la Cooperativa Agrícola, por ser esta Cooperativa
propietaria del almacén de abonos y otros utensilios
de utilidad, y como quiera que ha llegado a
conocimiento de esta Rectora, de que ha sido
disuelta, se acuerda proceder inmediatamente por
escrito, ante el Jefe Local de esta población,
solicitando su devolución, toda vez que nos es
preciso su recuperación para ampliación del almacén
de materiales eléctricos».
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El 5 de setembre es posa en coneixement dels assistents
que el magatzem cedit a la Cooperativa Agrícola, del qual
shavia sol·licitat al cap local la seua annexió a la Cooperativa
Elèctrica, shavia retornat i les claus shavien entregat al
president.
El 15 de febrer de 1964 es van fixar nous salaris mensuals
als empleats de la Cooperativa. A loficial administratiu,
800 ptes. i al recaptador, 3.000 ptes. Tot això sense perjudici
dels increments dantiguitat que els correspongueren. A
lempleat Juan Ros Pardo se li van continuar pagant 60
ptes. diàries de jornal, les pagues extraordinàries i 5
mensualitats eventuals anualment. Al recaptador se li va
atorgar la categoria dencarregat.
L11 de desembre de 1964, va arribar, a la disposició de la
Cooperativa, el nou transformador Siemens, amb una
potència de 100 HP. Es va comentar amb aquell
subministrador la conveniència que un tècnic visitara la
instal·lació per a procedir a la modernització de la casetatransformador. Per a això es va emetre el corresponent
pressupost. Es va acordar, per la quantitat que implicava
la reforma, augmentar amb caràcter transitori el preu del
kilowatt en un 20%, i que es realitzaren les gestions oportunes
per a aconseguir un préstec bancari.
El 15 de desembre de 1965, davant la nova sol·licitud del
cap de Falange perquè la Cooperativa li cedira algun local
per a la seua organització, es va decidir, per unanimitat,
que se li llogara el local del carrer del Perpetu Socors, part
del darrere, per una quantitat mensual de 60 ptes. També
shi reflecteix la notícia que el nou transformador shavia
connectat.
El 25 dabril de 1966 la connexió del nou transformador
feia evident la necessitat dadquirir cables i material per
a reforçar les línies principals de la població, començant
per leixida de la caseta transformadora cap al carrer Major.
Acta del 17 de febrer de 1967, última del llibre 3r. A pesar
del temps transcorregut des de la seua instal·lació, el
transformador encara no sha connectat a la xarxa elèctrica
del subministrador, Hidroeléctrica Española.
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No sha trobat el V llibre dactes (de febrer de 1967 a
gener de 1974)
VI llibre dactes: actes ordinàries (del 18 de gener de 1974
al 10 de desembre 1991)
El 22 de febrer de 1974 la planta baixa del local social de
la Cooperativa estava llogada per 300 ptes. al mes a la
Societat Musical de Vinalesa.
El 2 de juny, en sessió extraordinària, sexposava el balanç
de lany 1973, que llançava un reduït benefici de 5.108,88
ptes.
El 21 de novembre, la Societat Musical Renaixement
deixa lliure el local que els va llogar la Cooperativa per a
assajos.
El 23 de gener de 1975 es va rebre una invitació per a
assistir a la celebració nacional del cinquantenari de la
Fundació de Cooperatives, a la qual es va acordar que
assistiren el president, el tresorer i el secretari.
Hi ha un buit dactes ordinàries fins al 25 de maig de
1977.
El 15 de juny de 1975, en sessió extraordinària, es
comunicava el balanç de lany 1974, amb un benefici reduït
de 7.883,04 ptes.
En la sessió extraordinària del 6 de juny de 1976 es van
exposar els beneficis de lany 1975, amb un resultat de
10.674,00 ptes.
En lacta de 5 de juny de 1977 es posava de manifest el
resultat del balanç de lany 1976, per un import positiu
de 22.686,41 ptes.
El 20 de juliol de 1977 es va determinar la renovació de
la xarxa general per a transformar-la a un cable de 1 cm
de secció, amb un primer tram de 425 m de longitud des
de leixida de la cabina transformadora fins a la plaça del
Castell, per a això el president, el secretari i loperari
electricista Juan Ros Pardo havien de visitar els
subministradors per a ladquisició del material necessari.
Per al finançament daquest projecte es va sol·licitar un
préstec de 500.000 ptes. al Banc Popular Espanyol.
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El 23 de gener de 1978 es va informar de la finalització
dels treballs de desdoblament de la xarxa general, efectuada
per lempresa Cobra S. A., amb un cost de mà dobra i
materials de 536.171,03 ptes. La Cooperativa va entregar,
a compte, la quantitat de 300.000 ptes.
El 21 de juny es va liquidar el romanent final de la factura
pendent del subministrador. Aquell dia, en sessió extraordinària,
es va comunicar un balanç positiu de lany 1977 amb una
quantitat de 33.955,26 ptes.
El 27 de novembre es va obrir un compte amb 5.000 ptes.
en la Caixa dEstalvis de València.
El 22 de desembre, en sessió extraordinària, es va estudiar
la valoració de la porció de la casa del carrer del Dr. Mollà,
que expropiava lAjuntament per a eixample del carrer
dels Socors, que importava un total de 2.388.360 ptes.,

incloses les 750.000 dadaptació dels locals interiors
doficines i magatzem.
El 25 dabril de 1979 es va decidir acceptar la baixa
voluntària de loperari electricista Vicente Ros Pardo i es
va concedir la plaça vacant al germà de lixent, Rafael Ros
Pardo.
El 27 dabril, en sessió extraordinària, es comunicava als
socis el compte de resultats de lany 1978, amb uns beneficis
de 74.210,18 ptes.
Adhesió a la Junta Interprovincial de Cooperatives
Elèctriques (22-6-1979)
El 25 de maig sacordava ladhesió a la Junta Interprovincial
de Cooperatives Elèctriques de Castelló i València. El 22
de juny, en sessió extraordinària, es va decidir la baixa de

Vista del lateral del magatzem en què es pot veure la zona expropiada al carrer dels Socors
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la Cooperativa a la Unión Industrial, i donar-se dalta en
la Unió Interprovincial de Cooperatives Elèctriques de
València i Castelló.
El 17 doctubre es va acceptar la baixa de loperari electricista
Rafael Ros Pardo i sadmetia lalta, com a tal, del seu germà
Juan Ros Pardo. Es va acordar, a causa dels increments de
facturació dHidroeléctrica Española, augmentar el preu
dels subministraments elèctrics i continuar, a més, aplicant
els recàrrecs del 20% sobre la facturació. Les tarifes són les
següents: Enllumenat, usos domèstics a 4,50 ptes./kW;
Usos industrials a 4,10 ptes./kW.
El 14 de novembre es va decidir concertar, amb les entitats
bancàries, el cobrament dels rebuts a través de domiciliació.
El 12 de juny de 1980 es va determinar, causat pels increments
de facturació dHidroeléctrica Española, augmentar el preu
dels subministraments i continuar, a més, aplicant un recàrrec
del 10% sobre la facturació. Les tarifes són les següents:
Enllumenat, usos domèstics, a 5,00 ptes./kW; Usos
industrials a 4,70 ptes./kW.
El 4 de maig, en sessió extraordinària, es van aprovar els
nous estatuts de la Cooperativa, adaptats al nou Reglament
de Cooperació.
El 8 de juny, en sessió extraordinària, es va exposar el
compte de resultats de 1979, en lexercici dels quals es va
obtindre un benefici net de 69.133,07 ptes. i es va ratificar
el capital social mínim de la Cooperativa de 300.000 ptes.
El 23 de setembre de 1980 sacordava, a causa dels
increments de facturació dHidroeléctrica Española,
augmentar els preus dels subministraments elèctrics i
continuar, a més aplicant un recàrrec del 10 % sobre la
facturació. Les tarifes són les següents: Enllumenat, usos
domèstics a 5,50 ptes./kW; Usos industrials, a 5,20 ptes./kW.
El 24 de novembre de 1980, la nova legislació obligava a
contractar un enginyer tècnic electricista per a labors de
manteniment del transformador i per a avalar que es
compliren els requisits establits en les noves altes
delectricitat per la qual cosa es va acordar la contractació
dels serveis de Laboratorio Técnico (gabinet tècnic
industrial) per a aquesta funció.
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El 22 de gener de 1981 es va decidir, causat pels increments
de facturació de Hidroeléctrica Española, augmentar el preu
dels subministraments elèctrics i continuar, a més, aplicant
un recàrrec del 10% sobre la facturació. Les tarifes són les
següents: Enllumenat, usos domèstics, a 6,00 ptes./kW;
Usos industrials, a 5,60 ptes./kW.
El 29 de març, en sessió extraordinària, es va comunicar
que en lanterior exercici shavien obtingut uns beneficis
de 163.706,51 ptes.
El 23 de juny, el president i el secretari van assistir a la
reunió de Cooperatives Elèctriques a Alginet, dirigida pel
president de la Cooperativa de Crevillent, Sr. Rabadán,
en què es va tractar sobre augments de quotes de potència.
El 22 de setembre el Sr. rector va lliurar la quantitat de
3.000 ptes. que li van ser confiades, davall secret de
confessió, com a dèbit anònim a aquesta Cooperativa.
El 28 de gener de 1982 es va acordar, a causa dels increments
de facturació dHidroeléctrica Española, augmentar els preus
dels subministraments elèctrics i continuar, a més, aplicant
un recàrrec del 10% sobre la facturació. Les tarifes són les
següents: Enllumenat, usos domèstics a 6,50 ptes./kW; Usos
industrials, a 6,00 ptes./kW.
El 28 de març, en sessió extraordinària, es van comunicar
els comptes de resultats de lany anterior, que exhibien un
benefici net de 486.715,12 ptes.
El 25 de maig es va decidir contribuir, a càrrec del fons
dObres Socials, a subvencionar les següents entitats:
Càritas Parroquial de Vinalesa
Grup Scouts de Vinalesa
Societat Colombicultora de Vinalesa
APA col·legi dels Socors
Parvulari del col·legi dels Socors
Club de Bàsquet de Vinalesa
Club de Futbol de Vinalesa
Trofeu de Futbol

10.000 ptes
10.000 ptes.
5.000 ptes.
10.000 ptes.
5.000 ptes.
10.000 ptes.
10.000 ptes.
2.000 ptes.

El 3 de novembre de 1982 es va acordar contribuir amb
un donatiu de 10.000 ptes. destinat als damnificats per
les inundacions ocasionades pel trencament de la presa
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de Tous. Es va estudiar la possibilitat de canvi dun
transformador de major potència i que lentrada de tensió
elèctrica fora de 20.000 V en lloc dels 10.000 V de què
es disposava en aquell moment.
El 25 de gener de 1983 es va decidir, a causa dels increments
de facturació dHidroeléctrica Española, augmentar el preu
dels subministraments elèctrics i continuar, a més, aplicant
un recàrrec del 10% sobre la facturació. Les tarifes són les
següents: Enllumenat, usos domèstics, a 7,00 ptes./kW;
Usos industrials, a 6,50 ptes./kW.
El 27 de març, en sessió extraordinària, es van exposar els
beneficis de lany anterior que van pujar a 123.614,02
ptes. Es va acordar que, a conseqüència del cost de
lampliació de la línia general i canvi del transformador,
sampliara el capital social a raó de 1.000 ptes. per soci,
mitjançant un increment de 200 ptes. en la facturació de
cinc rebuts bimensuals.
El 27 de juny va quedar en servei el transformador nou,
amb una entrada de 20.000 V i una potència de 630 kW.
Es va acordar igualment la remodelació de la xarxa general
al tram del carrer Marqués de Sotelo.
El 23 de novembre es va decidir, a causa dels increments de
facturació dHidroeléctrica Española, augmentar els preus
dels subministraments elèctrics i continuar, a més, aplicant
un recàrrec del 10% sobre la facturació. Les tarifes són les
següents: Enllumenat, usos domèstics, a 8,00 ptes./kW.
Usos industrials, a 7,20 ptes./kW.
El 21 de desembre es va determinar cancel·lar la pòlissa
de crèdit de 500.000 ptes. que tenia establida la Cooperativa
amb el Banc Popular i sol·licitar una nova pòlissa per un
import d1.000.000 de ptes.
L1 dabril de 1984, en sessió extraordinària, es va exposar
el balanç positiu del compte de resultats de lany 1983 per
un import de 82.746,65 ptes.
El 16 de maig es va acordar, a causa dels increments de
facturació dHidroeléctrica Española, augmentar els preus
dels subministraments elèctrics i continuar, a més, aplicant
un recàrrec del 10% sobre la facturació. Les tarifes són les

següents: Enllumenat, usos domèstics, a 9,50 ptes./kW.
Usos industrials, a 8,70 ptes./kW.
El 3 de juliol es va acordar escometre la remodelació de
la xarxa general, entre la plaça del Pou de Sant Vicent, la
plaça del Castell i el carrer del Dr. Mollà fins a lentrada
del carrer de Sant Honorat.
El 23 de febrer de 1985 es va acordar assistir a lAssemblea
General de Cooperatives Elèctriques, que tindria lloc a
Albatera (Alacant), el següent dia 27. El dia 26 es va
decidir, a causa dels increments de facturació
dHidroeléctrica Española, augmentar el preu dels
subministraments elèctrics i continuar, a més, aplicant un
recàrrec del 10% sobre la facturació. Les tarifes són les
següents: Enllumenat, usos domèstics, a 11,00 ptes./kW.
Usos industrials, a 10,20 ptes./kW.
El 28 dabril, en sessió extraordinària, es va donar compte
del benefici obtingut per la Cooperativa lany 1984, que
va pujar a 139.870 ptes.
El 26 de novembre es va decidir la contractació duna
pòlissa de Responsabilitat Civil de 25.000.000 de ptes.
per a cobrir els riscos que pogueren tindre lloc, subscrita
en lasseguradora Chasyr/1988, per una pòlissa anual de
56.550 ptes.
El 17 de desembre es va exposar la implantació de limpost
de lIVA, per la qual cosa es va acordar repercutir aquest
increment en les tarifes i continuar, a més, aplicant un
recàrrec del 10% sobre la facturació. Les tarifes són les
següents: Enllumenat, usos domèstics, a 12,00 ptes./kW.
Usos industrials, a 11,20 ptes./kW.
El 25 de febrer de 1986 es va acordar assistir a lassemblea
de la Unión de Cooperatives Elèctriques a la població
dAlginet, on es tractarien les aportacions de les diferents
cooperatives a la Unió, ja que a la nostra entitat li
correspondria una quota de 26.734 ptes. anuals. També
shi va exposar la necessitat dadaptar els estatuts de les
diferents cooperatives a la nova llei de Cooperatives de la
Comunitat Valenciana, que havien destar presentats abans
del 3 doctubre. També es va sol·licitar lingrés de la Unió
de Cooperatives Elèctriques de la Comunitat Valenciana
en la Unió Nacional de Cooperatives.
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El 24 de març, com a conseqüència de laugment de preu
aprovat pel Consell de Ministres, simposen noves tarifes
de facturació: Enllumenat, usos domèstics, a 13,00 ptes./kW.
Usos industrials, a 12,20 ptes./kW.
El 15 de juny, en sessió extraordinària, es va exposar el
compte de resultats de lany 1985, amb un benefici net de
850.522 ptes. El dia 16, en sessió extraordinària, es va
proposar lestudi i aprovació dels Estatuts de la Cooperativa,
adaptats a la Llei 11/1985, de 25 doctubre, de la Comunitat
Valenciana.
El 10 de març de 1987 es va acordar que laparellador
daquesta localitat, Salvador Ros Pardo, realitzara un projecte
de reforma de la casa domicili social, per a adaptar-lo a
oficina, sala de juntes i nous serveis sanitaris.
El 21 de juny, en sessió extraordinària, es va comunicar
el resultat del balanç de lany 1986, altament satisfactori,
amb un benefici net d1.403.784 ptes.
El 10 de novembre es va decidir la remodelació de la xarxa
general, en el trajecte del carrer del Rector Sapiña, per a
la qual cosa es va contactar amb lempresa Electresa SA
dAlboraia, perquè estudiara lexecució del projecte.
El 26 dabril de 1988 es va concertar la modificació de
les tarifes elèctriques en virtut dels increments autoritzats
pel Consell de Ministres: Enllumenat, usos domèstics,
a 13,50 ptes./kW. Usos industrials, a 12,70 ptes./kW.
El 19 de juny, en junta extraordinària, es va comunicar el
balanç positiu de lany 1987 amb un benefici net de
605.462 ptes. El 15 de novembre es va tractar de laccés
als beneficis del PLANER (Pla dElectrificació Rural) i
es va procedir a presentar els projectes de millora de la
xarxa general en els següents trams: transformador-carrer
Major; carrer Major-plaça de lEsglésia i del transformador
al carrer Primo de Rivera.
El 29 de juny de 1989, en assemblea extraordinària, es va
comentar el balanç positiu de lany anterior, amb un
benefici net de 756.036 ptes. Shi va tractar el cost de la
renovació de xarxa elèctrica general, amb una despesa
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aproximada de 6.000.000 de ptes. Per a fer-li front, això
se sol·licitaria un préstec de 5.000.000 de ptes. i una
aportació per soci de 15.000 ptes. que es fera efectiva en
diversos rebuts, condicionada a la subvenció del pla
PLANER.
El 26 de setembre, el Banc Popular va concedir el crèdit
sol·licitat, per un import de 4.000.000 de ptes. a 5 anys,
i amb un interés del 17% anual. La casa domicili social es
va inscriure a nom de la Cooperativa Elèctrica, ja que
encara constava com a titular el Sindicat Agrícola.
El 20 de febrer de 1990 la Cooperativa es va topar amb
el mateix problema de domini que tenia en la casa domicili
social, però aquesta vegada amb la caseta transformador,
per la qual cosa es van iniciar els tràmits necessaris per al
canvi de titularitat registral. Es va decidir aplicar laugment
de tarifes autoritzat pel consell de Ministres: Enllumenat,
usos domèstics, a 14,00 ptes./kW. Usos industrials, a
13,50 ptes./kW.
El 27 de març es va acordar dotar de subministrament
elèctric els 24 habitatges nous del Pi de lAnell, sempre
que solucionaren algunes deficiències detectades.
El 12 de juny es va decidir assistir a lassemblea general
de la Unió de Cooperatives Elèctriques a la població de
Guadassuar, on sinformaria de lesborrany que el
Ministeri dIndústria tenia preparat sobre la Llei de
Bases de lElectricitat. Igualment, es va acordar sol·licitar
a la Conselleria dIndústria que, per Decret, saprovara
lEstatut del Distribuïdor, ja que reglamentaria el
subministrament elèctric als consumidors. Quant a la
caseta del transformador, es va determinar la compra
del solar a Salvador Alcayde Santarrufina, que nera el
titular.
El 17 de juny, en sessió extraordinària, es va exposar la
proposta de modificació de lArticle 49, apartat e, dels
Estatuts de la Cooperativa, per la qual es va canviar la
incompatibilitat de ledat de 60 anys per a ser conseller i
es va augmentar fins als 70. El resultat favorable de lany
1989 ens indicava un benefici net de 203.508 ptes.

ANTECEDENTS DE LA COOPERATIVA ELÈCTRICA DE VINALESA (1911-2011)

El 30 de juny de 1990 es renova la Junta Rectora de la
Cooperativa amb els següents càrrecs:
Honorato Porter Rodrigo
José Daniel Asís Santarrufina
Angelino Blat Pardo
José Mª Gumbau Navarro

President
Vicepresident
Tresorer
Secretari

El 26 de febrer de 1991 es van publicar en el BOE les
noves tarifes de facturació emeses pel Ministeri dIndústria
i Energia, per la qual cosa sha de repercutir lincrement
en: Enllumenat, usos domèstics, a 15,00 ptes./kW. Usos
industrials, a 14,20 ptes./kW.
El 23 dabril es va adquirir definitivament la possessió
dels 50 m² de superfície de la caseta transformador del
camí de Foios, per un import de 200.000 ptes.
El 18 de juny es va considerar la compra dun local de 70
m² de superfície, propietat de Manuel Ros Llopis, al carrer
de les Meravelles núm. 2, per un import de 3.000.000 de
ptes. per a instal·lar-hi el transformador que havia de
proveir de servei els usuaris del Raval.

Honorato Porter Rodrigo

Del PLANER 88 es van rebre 573.029 ptes. Subvenció
concedida per la Conselleria dIndústria.
El 18 de setembre, per Reial Decret 3275/1982, va ser
necessari contractar el manteniment del centre de
transformació de la Cooperativa, per un import de 45.000
ptes. anuals, amb lempresa dAlzira General SL. Es va
acordar realitzar lestudi dun projecte per a dotar dun
transformador la zona del Raval, al carrer de Joan de
Joanes, punt des del qual es distribuiria en baixa als socis
de la zona.
El 19 de novembre es van preparar els següents projectes
per a obtindre subvencions del PLANER daquell any:
nova línia al Poliesportiu Municipal, línia subterrània
per a dotar de servei els veïns de la urbanització del Pi
de lAnell, i la reforma del centre de transformació
actual.

El 23 de juny, en sessió extraordinària, es va comentar el
balanç positiu de lany 1990, que va pujar a 1.335.650
ptes. Sestudià la reforma de la xarxa general i la compra
definitiva del local necessari per a instal·lar la sala de
transformació al carrer de les Meravelles 2, per un
pressupost estimat d11.000.000 de ptes. Per a cobrir
aquell desembors, sacordà augmentar la quota de
participació per soci i rebut en 500 ptes.
El 23 de juliol de 1991 es va acordar sol·licitar un nou
crèdit a la Caixa Rural, per un import de 6.000.000 de
ptes., necessari per a dotar de transformador la zona del
Raval, a més del cost del tram subterrani descomesa, amb
un import pressupostat de 6.409.458 ptes.
El 12 de novembre va finalitzar la instal·lació del transformador
al carrer de les Meravelles núm. 2.
El 30 de desembre, en sessió ordinària urgent, es va exposar
que lanterior dia 27, a les 11 de la nit, es va declarar un
incendi al centre de transformació base, situat al camí de
Foios, que va causar danys considerables en un 90% dels
mecanismes instal·lats a la caseta. Com que va tindre lloc
la nit de divendres a dissabte, i per la dificultat de trobar
recanvis, es va demorar el subministrament de servei
elèctric a la població durant 40 hores. Es desconeixia la
causa del sinistre.
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El 14 de gener de 1992 es va encarregar el nou projecte
dhabilitació del local sinistrat a lindustrial José Montiel,
amb la instal·lació de 7 cabines independents i una potència
de transformació de 630 kW amb dos transformadors de
315 kW, un per a eixides a 220 V i un altre per a eixides
a 380 V. Aquest projecte el realitzaria lempresa Electresa
SA Mentre es va realitzar el projecte, van atendre el servei
elèctric tres grups electrògens.
El 21 de gener, a causa de la connexió del centre de
transformació del carrer de les Meravelles, la Junta de la
Séquia de Montcada va aprovar permetre que es creuara
per mitjà dun talp, per a no fer-ne malbé el caixer, amb una
taxa de 50.000 ptes. Es va donar compte que el projecte
FEDER 1990 va ingressar una subvenció de 2.494.923 ptes.
Igualment, de lIMPIVA, sen va rebre una altra de 395.000
ptes. Amb limport daquestes ajudes es va acabar de pagar
els 2.000.000 de ptes. que faltaven del preu del centre de
transformació del carrer de les Meravelles núm. 2.
El 24 de març de 1992, la tresoreria va haver de fer una
provisió de 7.000.000 de ptes., ja que aquesta quantitat
feia falta per al pagament de la inversió realitzada en la
remodelació total del centre de transformació, per lincendi
del 27 de desembre de 1991, per la qual cosa es va sol·licitar
al Banc Popular un crèdit de 10.000.000 de ptes. a 4 anys,
a un interés del 14,5%.
El 28 dabril es va acordar sol·licitar a Hidroeléctrica una
potència de 600 kW, ja que la que hi havia era de 252
kW i la població, amb increments de consum, necessitava
un cabal superior.

El 19 de maig lentitat va organitzar, al saló Park de
Meliana, lAssemblea General de Cooperatives Elèctriques
amb un cost de 330.000 ptes. Shi va acordar la contractació
duna assegurança dincendis i responsabilitat civil amb
la companyia Aurora Polar per una cobertura de 50.000.000
de ptes.
El 26 de juny es van comunicar els beneficis obtinguts en
lexercici de lany 1991, que van pujar a 273.437 ptes.
El 20 doctubre es va proposar la participació de la
Cooperativa en salts denergia elèctrica, dins de la Federació,
amb una inversió de 440.000 ptes. que comportava un 4%
del total.
El 19 de gener de 1993 es van elaborar les noves tarifes
de facturació.
El 20 de juny es van exposar les pèrdues obtingudes lany
1992, que pujaven a 6.854.649 ptes. El capital social es
va elevar a 11.011.000 ptes. que, distribuït entre els 739
socis, ens indicava una participació de 15.000 ptes. per
soci. Es va informar de lobtenció dun crèdit del Banc
Popular per un import de 10.000.000 de ptes, a un termini
de 4 anys, amb un interés del 14,50%. Shi va acordar
participar amb un 4% en la producció elèctrica duns
minisalts, situats a la conca dels rius Tajo i Segura, dins
de la Federació de Cooperatives Elèctriques i participar
en la constitució duna Cooperativa de segon grau, formada
per les Cooperatives Elèctriques de la Comunitat
Valenciana, amb un capital del 4%.
El 14 de setembre, la Direcció General dIndústria va
autoritzar la instal·lació del centre de transformació del
carrer de les Meravelles, amb una potència de 400 kW,
centre que va quedar legalitzat a partir daquella data. En
aquest primer trimestre es van obtindre uns beneficis de
1.106.447 ptes. sobre uns ingressos de 17.200.457 ptes.

Segell nou, adoptat a partir de lacta de 22-9-1992
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El 9 de novembre es va realitzar un estudi comparatiu de
paràmetres comercials sobre les cooperatives elèctriques
que formaven la Federació Valenciana i la Cooperativa
de Vinalesa:
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Mitjana de la Federació
15,07
13,03
9,23
5,33
0,17
39.286,00
30.257,00
4.670,00

Preu mitjà de venda ptes./kW
Coeficient de pèrdues per kW
Preu mitjà de compra
Despeses dexplotació per kW
Benefici net per kW
Valor patrimonial per abonat
Inversions per abonat
Deutes per abonat

Aquests desfasaments comparatius es consideraven normals
a causa de les fortes inversions en els centres de
transformació, compra de ledifici del carrer de les
Meravelles, lincendi del centre de transformació del camí
de Foios i la seua total remodelació. Per a millorar el
paràmetre de preu de cost per kW es va informar que es
pagaven càrrecs excessius per discriminació horària i per
a disminuir aquest cost simplantaria el comptador de triple
tarifa i el corresponent rellotge digital de 3 Tarifes (3T).
El 19 de juny de 1994, en sessió extraordinària, es va
informar de la situació dels préstecs bancaris pendents
damortització amb el Banc Popular, que pujaven a
10.646.792 ptes. El benefici net de lexercici de 1993 va
ser d1.203.178 ptes.
El 21 de juny es va procedir reglamentàriament a la
renovació de càrrecs:
Francesc Martínez Llácer
José Daniel Asís Santarrufina
Vicente Algarra Pascual
José Mª Gumbau Navarro

President
Vicepresident
Tresorer
Secretari

C.E. Vinalesa
18,11
12,51
10,20
9,60
-4,48
6.300,00
26.649,00
24.766,00

el van haver daportar els socis de nous ingressos per valor
de la diferència, és a dir, 10.500 ptes. com a aportacions al
Fons de Reserva Obligatori. Quant a la situació financera,
sexposava que, en cas diniciar un nou centre de
transformació, hi hauria unes despeses. Entre la xarxa
general subterrània de mitjana tensió per a la connexió dun
centre a un altre, el mateix centre de transformació i lobra
civil, el cost seria duns 20.000.000 de ptes. a més de fer
provisions dunes despeses de dos a tres milions de pessetes
per a equips de mesuratge i drets descomesa amb Iberdrola.
En conseqüència, la proposta fiscal consistia a refinançar
el deute actual en deute a llarg termini, per la qual cosa es
va plantejar la sol·licitud dun préstec duns 30.000.000 de
ptes. pagadors en 10 anys, avalat per la Societat de Garantia
Recíproca, a més dintentar aconseguir subvencions dels
préstecs avalats i de la Conselleria de Treball per a la
modernització de la Cooperativa.

El 24 de juny es va contractar com a assessoria fiscal
Gabinete Técnico Económico SL.
El 12 de juliol es coneixia linforme de lassessoria fiscal de
la Cooperativa. Quant al capital social, el valor de 15.000
ptes. per soci a 31 de desembre de 1993 era erroni a causa
de les pèrdues acumulades per la Cooperativa i sindicava
que shaurien dabsorbir aquells resultats negatius mitjançant
les reserves de la Cooperativa o amb les aportacions dels
socis, segons determinava la vigent Llei de Cooperatives,
per la qual cosa el valor real de cada soci comptador se
situava en unes 4.500 ptes. de capital social. Limport restant

Francesc Martínez Llácer
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Segons lAcord Marc subscrit per Iberdrola i la Federació
Valenciana de Cooperatives Elèctriques, sens aplicaria
un cànon de 0,80 ptes./kW, que havíem de repercutir als
nostres abonats a partir de l1 de juliol.
El 19 de juliol es va acordar contractar amb lasseguradora
Mapfre SA, la pòlissa de lassegurança de responsabilitat
civil amb una cobertura de 100.000.000 de ptes. i una
quota anual de 215.500 ptes.

El 4 de març, en sessió extraordinària, es va decidir efectuar
una actualització del cens de socis de la Cooperativa i es
va procedir, a més, a lelecció de nous càrrecs de la Junta
Directiva de la Cooperativa:
Francesc Martínez Llácer
José Daniel Asís Santarrufina
Vicente Algarra Pascual
Julio Martínez Blat

President
Vicepresident
Tresorer
Secretari

El 9 de març es va estudiar linforme de lempresa auditora
AUDIT, en què sobservaven una sèrie de deficiències,
que es podien resumir en:
1. Falta de dades en els materials auditats.
2. Errors en els assentaments i partides comptables.
3. Descontrol total a lhora de seguir criteris reglamentats
pel Pla General de Comptabilitat.

Acord Marc, subscrit pel Sr. conseller dIndústria, el Sr. director
general dIberdrola i la representació de les Cooperatives
Elèctriques de la Comunitat Valenciana. 30 de juny de 1994

El 20 de setembre es va decidir gestionar la instal·lació
de telèfon, fax i contestador automàtic. Es va sol·licitar
a la Conselleria de Treball una subvenció de 10.000.000
de ptes. en inversió dactius fixos, que emparava el
projecte del nou centre de transformació de 500 kW
situat a la part del darrere del nostre domicili social i la
xarxa subterrània de baixa tensió entre centres
transformadors, amb una inversió prevista de 30.000.000
de ptes.
El 24 de gener de 1995 es va determinar incrementar el
preu del kW en 0,50 ptes., per la qual cosa va quedar
establit en 15,30 ptes./kW.
El dia 31 es va acordar contractar temporalment, com a
auxiliar administratiu, Yolanda Navarro Llopis.
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El 18 dabril es va informar de la quantitat del rebut
dIberdrola, que va pujar en el mes de març a 2.216.630
ptes. El dia 20 va participar lalcalde de la població en
lAssemblea General Extraordinària, amb especial
referència a la licitació, per part de la Cooperativa, per a
la instal·lació elèctrica de les Unitats dActuació I i II. Hi
va manifestar que, a part de les converses mantingudes
entre els tècnics, la Cooperativa no va presentar la
documentació necessària en el Registre dEntrada de
lAjuntament, per la qual cosa no podia accedir a les
adjudicacions.
El 28 de juny es va notificar la firma dun acord marc amb
Iberdrola, amb un subministrament de potència reconeguda
de 640 kW. El balanç de lany 1994 va ser favorable, a
causa de lactualització de la lectura de comptadors,
reducció de despeses de personal i minoració de les despeses
financeres, amb un balanç positiu de 2.929.812 ptes. En
quedar com a romanents de pèrdues dexercicis anteriors
7.069.073 ptes i ja que la Llei prohibia pèrdues en les
Cooperatives, sopta per reduir el capital social en aquella
quantitat, motiu pel qual el resultat actualitzat va ser de
4.392.927 ptes.
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Visita a la Cooperativa Elèctrica de Callosa. 1995

L11 de juliol es va remetre a lAjuntament de Vinalesa
una oferta econòmica per a poder optar a gestionar la
Unitat dActuació I. Pujava a 6.091.666 ptes., que es
compensaria amb material elèctric i energia, amb la
configuració base següent:

i el subministrament denergia a la Unitat dActuació I, en
contra de les pretensions de la Cooperativa. Van prevaldre
els criteris que loferta dIberdrola era dinerària, i la de la
Cooperativa en materials dinstal·lació, encara que la de la
Cooperativa millorava la contrària en 1.300.000 ptes.

1. Cel·la de protecció
2. Línia de mitjana tensió
3. Dos transformadors
4. Subministrament denllumenat públic per un total de
30.000 kW/any, durant tres anys, distribuït a partir de la
connexió de lenllumenat públic

El 23 doctubre es percebia que la Unitat dActuació II
estava pràcticament adjudicada a la Cooperativa, ja que
loferta era més favorable que la dIberdrola. El mes de
setembre va deixar un saldo favorable de 2.900.000 ptes.
Es va acordar anar a la impremta a concretar lemissió del
títol de soci i es va aprovar la impressió dun calendari per
als partícips amb una fotografia que va aportar el Sr. David
Albert, en la qual es podia observar la porta del castell en
la dècada de 1920.

El 26 de setembre, lAjuntament de Vinalesa va adjudicar
a la Companyia Iberdrola les infraestructures necessàries
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Berenar oferit als socis de la Cooperativa a la nau de festes abans de la seua restauració. 1993

El 6 de novembre es coneix, amb pesar, la notícia de
ladjudicació per lAjuntament de Vinalesa a Iberdrola de
la Unitat dActuació II. A pesar daixò, es va sol·licitar
ladjudicació de la instal·lació de les canonades de les línies
de la Cooperativa en aquelles àrees, per a poder tindre
accés a tota la població.
El 19 de desembre es va conéixer linforme econòmic del
mes de novembre, en el qual la Cooperativa va obtindre un
saldo favorable d1.260.000 ptes. Finalment, es va determinar
que, a la primeria de lany següent, començara a normalitzarse lús del valencià en els escrits de la Cooperativa.
El 12 de febrer de 1996 la potència concertada amb
Iberdrola pujava a 664 kW.
El 25 de març es va conéixer el resum econòmic del mes
de febrer anterior, que va ser altament satisfactori, amb
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un benefici de 6.620.000 ptes. La Seguretat Social va
remetre un escrit en el qual comunicaven la devolució per
quotes indegudes d1.531.050 ptes.
El 24 dabril es va estudiar una oferta de lísing del Banc
Popular, per un import duns 20.000.000 de ptes., que
permetria fer front a:
- Instal·lar una línia de mitjana tensió a la Blanca.
- Col·locar dos transformadors aeris.
- Dotar de línies de baixa i mitjana tensió la Unitat
dActuació II.
- Desenvolupar el projecte de les línies de mitjana i baixa
tensió.
- Executar el projecte de nous transformadors al carrer
de la Pau.
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El 6 de maig es va procedir a ladquisició dun local, situat
al carrer de la Pau núm. 8, baix núm. 3, per un preu de
3.500.000 ptes.

El 13 de maig de 1997 van concedir a la Cooperativa una
subvenció del 40% dels costos del projecte de línies de
mitjana i baixa tensió entre els transformadors de Gafaüt
i el carrer de la Pau.

El 4 de juny es van conéixer els beneficis obtinguts per la
Cooperativa en el mes de maig, amb un balanç positiu de
3.603.000 ptes. LAjuntament va remetre a la Cooperativa
notificació i informe dobres, sobre lenderrocament i
expropiació forçosa de part de la superfície lateral, que
donava al carrer dels Socors, de la seu social. Sacordà
sol·licitar un informe urgent a laparellador Salvador Ros
sobre això. Lacta del dia 22 es va redactar per primera
vegada en valencià. Sarreplegava, a més, la iniciativa de
dotar la població dun anell de distribució elèctrica de
mitjana tensió, amb la finalitat digualar la qualitat del
servei a tots els usuaris i la pèrdua de potència que introduïa
lanterior distribució. Per a això es van instal·lar dos
transformadors aeris, lun al carrer del Dr. Mollà, a leixida
de la població, i laltre instal·lat al final del carrer del Tercet.
El benefici net de lany 1995 va ser de 9.856.312 ptes.

El 21 de juny es va conéixer linforme de gestió de lexercici
de 1996, en el qual es va observar un benefici net de
6.729.548 ptes. després del pagament dimpostos. Es van
instal·lar dos nous transformadors aeris duna potència de
160 kW al carrer del Dr. Mollà i a la zona del Tercet. La
Cooperativa va adquirir una planta baixa de 50 m² de
superfície, al carrer de la Pau núm. 8, per a situar-hi dos
transformadors amb una potència de 400 kW cadascun,
limport de la compra de limmoble va ser de 3.500.000
ptes. Es va informar que el subministrament elèctric de
totes els habitatges de la UA-II el proporcionava la
Cooperativa. Continuaven els problemes per lexpropiació
i valoració de lAjuntament en lenderrocament de part
de la seu social del carrer del Dr. Mollà, per a
leixamplament del carrer de la Mare de Déu dels Socors.

El 17 de desembre, el Banc Popular ens comunicava que
ens havien concedit una subvenció de 800.000 ptes. sobre
el lísing concedit a la Cooperativa.

El 9 de setembre es va emetre lacta de presa de possessió,
per lAjuntament, de la part de la casa social a enderrocar
i expropiar.

Visita a la Cooperativa Elèctrica de Biar. 1996
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El 23 de setembre es va sol·licitar a la Caixa Rural un
crèdit de 17.000.000 de ptes. per a sufragar les obres
pendents dexecució.

Refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat
Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu 1/1998 de 23
de juny.

El 7 de juny es van conéixer els beneficis obtinguts en
lexercici de 1997, que selevaven a 5.865.074 ptes.

El 6 doctubre es va rebre una comunicació de lAjuntament
sobre ladjudicació de la construcció i concessió a la
Cooperativa de les línies de baixa i mitjana tensió en la
Unitat dActuació IV.

El 27 de març de 1999, en lAssemblea General Ordinària,
es comunicava la recepció de la subvenció de lany 1998
del pla PLANER, per un import de 4.200.000 ptes., per
a projectes realitzats en la UA-I i UA-II. Es va manifestar
que el benefici net de lany 1998 ascendia a 7.227.795 ptes.
El 15 de maig de 1999, en sessió extraordinària, es va
acordar ladaptació dels estatuts de la Cooperativa al Text

El 18 de novembre lAjuntament va notificar laprovació
pel ple municipal de la demolició de la paret de la seu
social de la Cooperativa i es va aprovar el pressupost de
lobra més el valor del solar ja conegut. Es va acordar
contactar urgentment amb Salvador Ros per a poder
disposar dels plànols pertinents.

Visita a la Cooperativa de Xera. 1998
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El 26 de gener del 2000 es van redactar les noves tarifes,
vigents per a aquell any, que van quedar establides
com segueix: Energia, 13,30 ptes./kW; Enllumenat,
11,45 ptes./kW.

que lentitat tenia adjudicat el subministrament elèctric
de la UA-IV.

El 4 de març, en sessió extraordinària, es va acordar la
venda duna part de la seu social, duns 23 metres quadrats
de superfície, que afectava uns 3,5 metres de façana, per
un preu de 2.500.000 ptes.

El 31 de maig es va iniciar la construcció de les línies de
mitjana i baixa tensió que proporcionarien servei al
poliesportiu. Amb el transformador que shi instal·laria,
es podria subministrar energia a més a la UA-IV, que
alleujaria de càrrega, considerablement, el transformador
de Gafaüt.

El dia 23 es va estudiar el tema de la constitució en
Societat Limitada de la Cooperativa, que era obligatòria
segons determinava la llei. Es va estudiar la possibilitat
que el 100% del capital fóra de la Cooperativa i que es
denominara Elèctrica de Vinalesa SL. Es va comunicar

En lacta de 24 de juny es va acordar, ja que la Llei ho
recomanava, constituir-se en forma de Societat Limitada.
Sautoritzava la participació en el capital social duna
Societat Anònima a constituir per la Federació de
Cooperatives Elèctriques de la Comunitat Valenciana.

Dinar de treball amb la Cooperativa de Xera en el marc de lAssemblea de Cooperatives. 1999
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Cistella de Nadal per a sortejar entre els socis de la Cooperativa Elèctrica

En lacta del 13 de desembre sexposava que, entre el 18
i el 22 de desembre, es realitzarà la inscripció de la SL de
la Cooperativa.
El 10 de gener de 2001 es va determinar la designació
com a responsable de la Cooperativa de Ramón Torrella
Corella i com a tal ho va presentar la Junta. Es va comunicar
la baixa de Yolanda Navarro com empleada de la
Cooperativa. Es va acordar que a partir del 28 de desembre
de 1999 les actes de les Assemblees Generals es realitzarien
en fulls mòbils numerats, diligenciats per lencarregat del
Registre de Cooperatives Valencianes de la Conselleria
dEconomia, Hisenda i Treball de la Generalitat
Valenciana.
El 8 de març els assessors de lempresa Audit van presentar
un informe de previsió econòmica per a lany 2001. En
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linforme citat exposaven que la Cooperativa suportaria
algunes despeses extraordinàries en lany, com la compra
de ladossat per a utilitzar-lo com a seu social i finalitzar
el pagament de les inversions en línies noves. Això suposaria
un esforç econòmic important durant el primer semestre
atés que, en el segon, no es pagarien els pagarés vençuts
de Vainsel per inversions de lany 2000 i pel lísing.
Lempresa auditora anunciava que els beneficis disminuirien
com a conseqüència de la minoració del marge de compra
i venda denergia.
El 5 de juny es va comentar que la data dinauguració de
ladossat adquirit, com a seu social de la Cooperativa,
podria ser el dia de la següent assemblea.
El dia 20 es va presentar linforme dauditoria en el qual
es comunicava que la comptabilitat reflectia fidelment la
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imatge de la Cooperativa. Lexercici de lany 2000 indicava
un benefici de 3.458.276 ptes.
L11 de juliol es va informar de la possibilitat que loperari
de la Cooperativa poguera realitzar dos cursos i aconseguir
el títol oficial dinstal·lador electricista.
El 24 doctubre es va facilitar el Pla Estratègic que LKS
estava confeccionant per a les cooperatives de la Comunitat
Valenciana. Proporcionava uns patrons dactuació sobre
el canvi normatiu actual i argumentava que es donaria un
estalvi considerable mitjançant una unió mixta de
Cooperatives en la distribució i una agrupació pura per
a la comercialització, així com la necessitat dutilitzar uns
serveis comuns.
El 13 de novembre el president informava que shavia
concedit a la Cooperativa la qualificació definitiva com
distribuïdora, amb la clau R1-155 .

El 4 de juny de 2003 es va aprovar ladquisició de 3.000
accions de Nexus Energía, com a solució necessària davant
limminent alliberament del preu de lelectricitat.
El 6 de juliol de 2004 es va procedir a la renovació de la
Junta de la Cooperativa i al nomenament de consellers
delegats del Consell Rector de la Cooperativa.
President
Vicepresident
Secretari
Gerent

Fco. Javier Puchol Ruiz
José Boira Tronchoni
Pilar Villora Escorihuela
Ramón Torrella Corella

El 20 de gener de 2005 es va aprovar un increment de les
tarifes en un 11,43%, que comparades amb les dIberdrola,
resultaven un 2% més econòmiques. Es va estudiar el canvi
de comptadors, segons la nova normativa, i es va plantejar
si es realitzava amb personal propi o sen subcontractava
la substitució.
El 16 de juny es va exposar a la Junta que la Cooperativa
sostenia unes excessives pèrdues denergia, fet pel qual es
va aprovar un estudi en profunditat sobre el seu origen i
les solucions pertinents.

Logotip actual de la Cooperativa Elèctrica

El dia 23, el president va proposar que, davant el
centenari dactivitat de lentitat, es recopilara la
informació sobre la història de la Cooperativa, per a
donar-la a conéixer als socis, ja que la seua fundació
datava de 1911.

El 24 de gener de 2002 es va informar que durant lany
2001 es van comprar 4.204.320 de kW i sen van vendre
3.926.427 que es va traduir en unes pèrdues denergia del
6,6%. Si la comparem amb el 8% de pèrdues denergia de
lany 2000, sobserva un increment de les vendes en disminuir
les pèrdues denergia en un 1,4%.
El 27 de juny de 2002 es va procedir al nomenament de
la nova Junta:
President
Vicepresident
Secretari
Gerent

Francesc Martínez Llácer
José Boira Tronchoni
Pilar Villora Escorihuela
Ramón Torrella Corella

Francesc Martínez Llácer

Javier Puchol Ruiz
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El 21 de juliol es va anunciar la presentació dels projectes
durbanització de la Devesa i la Junta va aprovar, per
unanimitat, intentar accedir a totes les obres que shi
pogueren executar. També es va informar que el 15
doctubre següent sinauguraria lexposició dempreses
locals, a la qual assistiria la Cooperativa amb el seu estand.
El 13 de setembre, per dimissió de lanterior gerent, Sr.
Torrella, la Junta va aprovar que exercira aquell càrrec el
Sr. Puchol. Com que el càrrec de president és incompatible
amb el de gerent, va assumir la presidència el vicepresident
José Boira Tronchoni i la vicepresidència el Sr. Gómez.
La Junta queda novament constituïda:
President
Vicepresident
Secretari
Gerent

José Boira Tronchoni
Cornelio Gómez García
Pilar Villora Escorihuela
Javier Puchol Ruiz

El 22 de març es va manifestar el conveni de col·laboració
amb la UPV per a lestudi deficiència energètica amb la
finalitat deliminar fugues i pèrdues denergia.
Posteriorment, instruiria els operaris en el funcionament
dels aparells de mesuratge.
El 15 de març es va firmar el conveni de col·laboració
amb la UPV. La inversió prevista va ser de 11.000 euros,
amb un desembors inicial del 40% de limport. Es va
acordar sol·licitar a lIMPIVA una subvenció per a sufragar
la inversió. Amb satisfacció, es va informar de la finalització
de lanell de distribució elèctrica de Vinalesa, el qual
dotaria el municipi duna major seguretat en el
subministrament.
El 22 de març de 2006 es van exposar les ajudes percebudes
del PLAVER-2006, que pujaven a 66.000 euros.
El 24 de maig es va concertar amb lAjuntament la cessió
del terreny necessari per a situar el nou transformador
que substituiria al del carrer de la Pau, en el terreny que
cediria lAjuntament situat al costat del depòsit de laigua
potable; en contraprestació, es va proposar un descompte
del 5% en la facturació elèctrica de les dependències
municipals.
En la sessió del 6 de juny es va tractar del cost estimat del
trasllat del transformador del carrer de la Pau a la nova
ubicació, al costat del depòsit de laigua potable, que es
calculava en 66.000 euros.

José Boira Tronchoni

El 21 de gener de 2006 es va informar que Iberdrola havia
incrementat un 7,43% les seues tarifes, fet pel qual es va
decidir aplicar una repercussió als socis dun 4,48%.
El 16 de febrer es va anunciar que lany 2005 havia
proporcionat un benefici de 22.000 euros a la Cooperativa
i 17.000 euros més en la SL. Es va aprovar, a més,
ladquisició duna màquina elevadora que dotara de més
seguretat els operaris de la Cooperativa en els treballs
daltura.
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El 12 de setembre de 2006 es constatà que la col·laboració
amb la UPV en la reducció de pèrdues va ser molt
satisfactòria, ja que es va aconseguir passar dun 11,1% en
el 2005, al mes dagost denguany dun 6,70%.
El 19 doctubre es va detallar el cost definitiu del trasllat
del transformador del carrer de la Pau al solar cedit per
lAjuntament al costat del depòsit daigües, que va suposar
un desembors de 77.899,74 euros.
El 22 de novembre, la Junta va aprovar optar a ladjudicació
de lelectrificació de la UA-XI (sector de la Devesa).
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El 20 de desembre, el Sr. Puchol presentà lesborrany del
Reial Decret que, entre altres modificacions, inclou un
reajustament de preus per al mes dabril de 2007, amb
una revisió trimestral i la implantació de limitadors de
potència en els comptadors.
El 18 de gener de 2007 sexposà al consell rector el
creixement obtingut en la venda denergia en lany 2006,
que consisteix en un 6,56% respecte a lanterior, a més de
la reducció de pèrdues denergia en la xarxa dun 29% en
relació amb lany 2005. Es va acordar sol·licitar una pòlissa
al Banc Popular de 60.000 euros per a fer front al cost de
la quota daccés a laugment de potència sol·licitat a
Iberdrola, a més de les actuacions pendents de realitzar i
a la connexió de Ràfia Industrial SA.
El 8 de febrer es va informar que Iberdrola havia emés la
factura dextensió de laugment de potència de 833,3 kW
a 4.000 kW, que pujava a 84.456,58 euros.
El 12 de setembre es va comentar la reunió pròxima, el
següent dia 18 a Barcelona, de la Junta Directiva dAseme,
dins de lordre del dia hi havia els temes del comercialitzador
i la normativa del sector elèctric (retribucions, comptadors,
distribució denergia, etc.).
El 18 doctubre es va exposar que, ja que sacostava el
centenari de la Societat Cooperativa dObrers de Vinalesa
que va donar origen a la Cooperativa, es podria editar un
llibre commemoratiu, divulgatiu de la història dels successos,
esdeveniments, anècdotes i transformacions succeïts en
lentitat fins a arribar a lactualitat.
Sinformà que a partir de gener de 2008, tots els
distribuïdors de la DT-11 haurien de liquidar amb la
distribució reconeguda. No obstant això, se sol·licità
laplicació dun sistema simplificat per als distribuïdors de
menys de 100.000 clients, que implicaria la substitució de
la tarifa per una energia calculada a preu de mercat,
proporcionada pel mateix subministrador actual.
El 4 de febrer de 2008 sexposà que es remeteren els plànols
de la casa, propietat de la Cooperativa, del carrer del Dr.
Mollà a lempresa Sausan SA, perquè elaborara un estudi

de costos de rehabilitació. A pesar destar a lespera del
pressupost, ja shavien sol·licitat estudis a diverses entitats
bancàries per a obtindre un crèdit de 150.000 euros per
a cobrir-ne el finançament. El gerent va informar de la
reunió mantinguda amb lalcalde de Foios sobre el
subministrament a la Venta del Sombrerer, per a col·laborar
en la realització duna línia de mitjana tensió i centre de
transformació, que redundara en la millora de
subministrament al citat barri. Igualment, el Sr. Puchol
va exposar que, amb data 30 de gener, shavia rebut la
resolució de lexpedient RECENE 2007/18/46 i RECENE
2007/19/46 del Servei Territorial dEnergia, pel qual es
declarava a la Cooperativa Distribuïdor de Zona a Vinalesa,
fet que obligava Iberdrola a executar la petició daugment
de potència i trasllat del punt de frontera sol·licitat per la
Cooperativa. Es va comentar lèxit que suposava per a la
nostra entitat aquesta resolució, ja que així es consolidaven
les perspectives que el Consell Rector havia previst per
als pròxims anys.
El 15 dabril de 2008 es va proposar la creació duna pàgina
web amb lobjectiu de facilitar als socis la tramitació i el
contacte amb la Cooperativa, els quals podran comprovar,
a més, el seu historial de consum i dades personals
mitjançant una clau individualitzada.
El 20 de maig sexposa la distribució de resultats definitius
de lexercici 2007:
Base de repartiment
Reserva obligatòria
Reserva voluntària

50.799,11 euros
7.476,24 euros
43.322,87 euros

El 5 de juny de 2008 sinformà que el següent dia 14 de
juny, se celebraria lAssemblea General Ordinària de la
Federació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.
Van sol·licitar que sels traslladara el nombre dassistents
a lacte en nom de la Cooperativa de Vinalesa. Sels va
informar que acudirien 11 persones. El president va
comunicar que shavia rebut una sol·licitud de col·laboració
per la Societat Renaixement Musical de Vinalesa davant
la qual cosa es va acordar, per unanimitat, la compra de
dos instruments per a lescola de música per valor de 700
euros. El gerent va comentar que el 30 de maig anterior
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es va enviar a la CNE la informació sol·licitada per a la
revisió de costos dels distribuïdors. Contenia les dades
tècniques i comptables de lany 2007.
En lacta de 2 de juliol de 2008 es comunicava que shavia
publicat lOrdre ITC/1857/2008, que revisava les tarifes
a partir de l1 de juliol, per la qual cosa sen va acordar
laplicació.
Es va rebre una oferta de lempresa Eficien SA sobre la
implantació dun sistema de qualitat. Es va comentar que
en aquell moment tots els esforços havien de dirigir-se a
consolidar la Cooperativa mitjançant la millora
dinfraestructures, que redundarien en un increment
notable del servei proporcionat als socis. Es va descartar
aprovar aquell projecte momentàniament.
Es va aprovar traslladar a larquitecte Ignacio Peris el
projecte de reforma de la casa del carrer del Doctor Mollà,
a fi de conéixer la seua disponibilitat per a realitzar-lo i
la valoració del cost. Es va autoritzar a Javier Puchol
perquè realitzara les gestions pertinents.
El 16 de setembre de 2008 el gerent va exposar la situació
de les obres de reforma del centre de transformació del
carrer de les Meravelles. En una primera fase es va procedir
al canvi del transformador de 400 kVA per un de 630
kVA i de lantic quadre de distribució de baixa tensió. Per
a la realització de la segona fase, que consistia en el canvi
de les cel·les de mitjana tensió, es procediria a tallar el
subministrament de tot el centre de la població durant
tota la jornada laboral. Com que aquesta interrupció seria
de llarga durada, es va sol·licitar un pressupost dun
generador alternatiu, perquè les molèsties que socasionarien
als veïns foren les mínimes.
Es va acordar atendre a la sol·licitud de col·laboració de
la Societat de Caçadors de Vinalesa i es va aprovar una
quantitat, per a material esportiu, de 960 euros.
El gerent va exposar que shavia procedit a desmantellar
lantic centre de transformació del carrer de la Pau. Shi
van instal·lar prestatgeries amb lobjecte daprofitar el local
com magatzem de material elèctric.
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També es va comentar que el 6 de setembre anterior es
va publicar una convocatòria dAssemblea Extraordinària
per la Cooperativa dAlginet. La citada reunió va tractar
un únic punt en lordre del dia, que consistia a modificar
lobjecte de les cooperatives. Es va acordar sol·licitar
informació a la Federació de Cooperatives de la Comunitat
Valenciana per a demanar orientació sobre aquest tema,
per si fóra de linterés de la Cooperativa.
Finalment, el Sr. Juan Borredá va informar que el local
de la SRM estava reservat perquè el dia 20 de desembre
shi celebrara el tradicional sorteig de Nadal.
Acta de 1 doctubre de 2008. El gerent va informar que
Iberdrola havia comunicat les propostes de modificació
de les línies dalta tensió situades al polígon industrial de
Vinalesa, que suposarien un llarg procés dexecució, entre
aprovació de projectes, desenvolupament de les obres i la
legalització. Seria convenient reprendre el que es va
comentar en la sessió de l11 de novembre de lany anterior,
en la qual es va acordar reformar el centre dentrega, tenint
en compte la seua situació crítica i el retard patit pel
polígon industrial. Per a això es va sol·licitar un pressupost
de reforma que pujava a 41.315 euros (IVA no inclòs).
Es va aprovar per unanimitat iniciar immediatament la
redacció del projecte, lexecució de les obres i la seua
legalització.
El president va informar que shavia rebut una proposta
de lempresa Serteval SL dedicada a la revisió de centres
de transformació. En aquell moment les realitzava
Geneval SL. La proposta incloïa assessorament tècnic,
a més de realitzar un informe per cada centre de
transformació per a inspeccionar el seu estat actual.
Diverses cooperatives, entre les quals hi havia les de
Meliana, Museros, Xera i Sot de Xera havien arribat a
un acord amb aquesta empresa que disposa dexperiència
en el sector. Es va acordar, per unanimitat, rescindir el
contracte amb Geneval SL i procedir a la signatura dun
nou contracte amb Serteval SL.
La setmana anterior, la secretaria de la Federació de
Cooperatives elèctriques va comunicar que el seu president
tenia prevista una reunió amb el cap dàrea dEnergia de
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la Generalitat Valenciana. Per tal motiu ens van requerir
informació per a tractar-la en la citada entrevista. El gerent
va informar que sels va enviar una relació dels passos
seguits en lassumpte de sol·licitud daugment de potència
de la Cooperativa de Vinalesa, i es va quedar a lespera
del que es decidira en aquesta reunió.
El gerent va comunicar que shavia publicat el RD
1578/2008, amb una disposició addicional que indicava
que, a partir de novembre, la facturació denergia elèctrica
seria realitzada mensualment, prenent com base una lectura
bimestral. Seria obligatòria per a tots els clients amb tarifa
social o amb contractes inferiors a 10 kW. Es comenta la
repercussió daquesta norma en làmbit administratiu en
la Cooperativa.
El president va informar que durant els dies 18 i 19
doctubre tindria lloc la Fira del Comerç de Vinalesa, motiu
pel qual es va aprovar per unanimitat la participació de la
Cooperativa en aquell esdeveniment.
En lacta de 10 de novembre de 2008 es va informar de
la sol·licitud de pressupost per a la reforma del centre de
transformació del camí de Foios, que consistia en un canvi
de tots els quadres doperació de mitjana tensió amb el
propòsit de garantir la seguretat en el subministrament
elèctric.
Es comunicava que les obres previstes en el PLAVER
2008 shavien executat i es va procedir a presentar a la
Conselleria dIndústria la informació requerida per a la
seua aprovació.
La reforma realitzada al centre de transformació del carrer
de les Meravelles shavia realitzat sense incidents apreciables
entre els clients i ja es trobava operatiu.
A causa de les recents pluges i de laparició de tèrmits al
porxe del corral de la casa del carrer del Doctor Mollà, va
ser necessari derrocar-lo perquè amenaçava ruïna. Es va
aprofitar aquesta circumstància per a realitzar una reparació
a les parets, que es trobaven en mal estat. Es va proposar, a
més, la reforma del corral de la casa del carrer de les Meravelles
que estava en desús, per a construir-hi un magatzem cobert.
Aquestes obres es van aprovar per unanimitat.

Acta de 26 de novembre de 2008. El gerent va exposar
les novetats en la normativa del sector elèctric. Shavia
rebut proposta, inclosa en un RD, sobre lactivitat del
subministrador dúltim recurs en el sector de lenergia
elèctrica. Destacava el següent:
A partir de l1 de juliol de 2009 les tarifes integrals denergia
elèctrica quedarien substituïdes per les tarifes dúltim
recurs, en tots els seus termes. Des daquella data, gens
més podrien acollir-se a aquestes tarifes els consumidors
denergia elèctrica connectats en baixa tensió, si la potència
contractada és inferior a 15 kW. Es van designar cinc
empreses comercialitzadores que assumirien lobligació
de subministradores dúltim recurs en tot el territori
peninsular: Endesa, I berdrola, Unió Fenosa,
Hidrocantábrico i Eon. Entre les seues obligacions hi
havia la datendre aquells consumidors que, sense tindre
dret a acollir-se a la tarifa dúltim recurs (potència inferior
a 15 kW), transitòriament no disposaren dun contracte
de subministrament en vigor amb un comercialitzador i
continuaren consumint electricitat. En aquests casos, i
mentre aquella situació perdurara, el preu a pagar per
lenergia consumida seria fixat pel Ministeri dIndústria,
Turisme i Comerç.
A partir de l1 de juliol de 2009 els consumidors subministrats
per un distribuïdor que no hagueren optat per triar una
empresa comercialitzadora, passarien a ser subministrats
per un comercialitzador dúltim recurs, que succeiria a la
distribuïdora en els drets i obligacions establits en lart. 454
de la Llei 54/1997 de 27 de novembre del Sector Elèctric.
Des daquella data, els consumidors que no hagueren triat
comercialitzadora serien subministrats pel comercialitzador
dúltim recurs del grup empresarial distribuïdor a la zona,
encara que sempre serien considerats com a consumidors
en el mercat liberalitzat.
Es preveia que les empreses distribuïdores a què
saplicara la disposició transitòria 11 de la Llei 54/1997
podrien continuar adquirint energia per als seus clients
amb la tarifa del distribuïdor a què estigueren
connectades les seues xarxes, en punts frontera, fins l1
de juliol de 2009.
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Quant a lOrdre que establia el mecanisme de traspàs de
clients del mercat de tarifa a subministrament dúltim
recurs denergia elèctrica, calia destacar:
Les empreses distribuïdores denergia elèctrica haurien
dincloure en totes les factures que remeteren als seus
clients amb contracte en vigor en el mercat de tarifa, des
de la vigència de la present Ordre fins al 30 de juny de
2008, en un full a part, la carta que figurava en lapartat
de lannex de la citada normativa.
A partir de l1 de juliol de 2009 sentendrien
automàticament extingits els contractes de subministrament
a tarifa, realitzats entre els distribuïdors i els consumidors,
en el cas que aquests hagueren optat per subscriure
contractes amb qualsevol empresa comercialitzadora,
diferent del subministrador dúltim recurs que els
corresponguera.
Els comercialitzadors dúltim recurs i, si fera al cas, els
distribuïdors, haurien de comunicar-ho als seus clients,
almenys tres mesos abans de la data prevista. A aquests
els seria daplicació el que disposa el calendari establit en
lart. 12 del RD, que regulava linici del subministrament
dúltim recurs en el sector elèctric.
La Comissió Nacional dEnergia lideraria les mesures
necessàries per a informar els consumidors del nou
funcionament del sector elèctric. A aquestes propostes del
RD i de lordre ministerial, Aseme va redactar les oportunes
observacions en defensa dels seus associats, entre ells la
Cooperativa Elèctrica de Vinalesa. El Consell Rector va
manifestar que shauria destar atents a la normativa citada
i esperar a la seua publicació en el BOE, llavors es decidirien
les accions pertinents.
Es va presentar i es va aprovar el pressupost de reforma
de la casa del carrer de les Meravelles, per a construir-hi
un menut magatzem cobert. Lobra la realitzaria Marcial
García García amb un cost aproximat als 7.000 euros.
Es va acordar la celebració de la festa de Nadal el dia
20 de desembre. Com en altres anys, a les 16.30 h als
locals de la SRM, shi faria el sorteig de 40 pernils
entre els socis que es trobaren al corrent en els seus
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pagaments. Posteriorment, es procediria a entregar la
caixa de vi.
Es va informar que shavia rebut una sol·licitud dajuda
de lAssociació Catòlica per al muntatge dil·luminació
de Nadal. Es va acordar, per unanimitat, la col·laboració
dels nostres tècnics per a realitzar aquesta estructura.
El 22 de gener de 2009 el gerent va comunicar que el 31
de desembre de 2008 anterior es va publicar lordre
ITC/3801/2008, corresponent a les tarifes vigents a partir
de l1 de gener de 2009, en què destacava un augment de
preu del 4,15% en la tarifa 3.0.1 i del 5,23% en la tarifa
2.0.3 que representaven la majoria dels clients de la
Cooperativa. La compra denergia ens suposa un augment
del cost dun 3,42%.
Es va informar, a més, que a partir daquell any la facturació
es realitzaria mensualment i seria estimada per als clients
que, fins aquell moment, facturaven bimestralment. En
lestimació es tindrien en compte diversos criteris. ISDE
ja tenia preparat el programa de facturació per a iniciarlo el mes de gener següent.
El president va comentar les inversions que calia realitzar
lany 2009. Va destacar que les infraestructures de què
disposava la Cooperativa estaven sanejades, tenint en
compte que, durant lany 2008, es van reformar
completament el CT del camí de Foios, el CT del carrer
de les Meravelles (ampliació de potència del transformador
de 400 a 630 kVA) noves cel·les en mitjana tensió i
lampliació de tres noves línies de distribució en baixa
tensió. Això indicava que les inversions per al nou any
serien menors, excepte esdeveniments extraordinaris difícils
de predir. Es va proposar que es destinaren recursos a
informatitzar i millorar leficiència de la xarxa de distribució
de la Cooperativa.
Es va contactar amb el CTT de la UPV a fi de firmar un
conveni de col·laboració per a la realització dun projecte
denominat «Informatització i estudi tècnic de les xarxes
elèctriques de lempresa Elèctrica de Vinalesa Coop. V.»
pel qual es va passar una oferta econòmica per un import
de 4.000 euros (IVA no inclòs). Es va aprovar per
unanimitat la firma del conveni.
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Quan es publicara el PLAVER 2009 es valoraria un
projecte que sadequara a les ajudes publicades, ja que es
desconeixia si el muntatge de detectors de faltaa als centres
de transformació sinclourien en el pla. El projecte millorava
considerablement la detecció davaries i reduïa el temps
de resposta davant una incidència.

informació pel Consell Rector, es va acordar elevar la
proposta de modificació destatuts a la següent Assemblea
General de socis per a la seua aprovació. També es va
proposar la modificació de larticle sext perquè lactivitat
prevista a escala provincial sampliara a làmbit de la
Comunitat Valenciana.

Es va comentar, quant a latenció telefònica, que quan els
tècnics estaven immersos en la reparació davaries, no era
convenient distraurels del seu treball ja que podria derivar
en un accident. Tenint en compte que el client té dret a
ser informat en cas dincidència de subministrament
elèctric, seria desitjable la implantació dun sistema que
emetera un missatge en cas davaria que informara que el
tècnic es trobava treballant per reparar-lo. Per això, era
necessària ladquisició duna nova centraleta telefònica
digital de manera que cap telefonada quedara sense resposta.

Els resultats de lexercici 2008 ja es trobaven disponibles
per al seu estudi i aprovació pel Consell Rector. La
Cooperativa va presentar uns resultats de 895.374,55 euros,
amb uns beneficis després dimpostos de 50.799,11 euros,
la SLU uns resultats de 235.826,49 euros, amb uns beneficis,
després dimpostos, de 25.625,59 euros. Quant a la
distribució de guanys: 7.476,24 euros es van dedicar a
reserves obligatòries i 43.322,87 euros a reserves voluntàries.
Es van aprovar els comptes de lany 2008 i es van elevar
a laprovació de lAssemblea General.

El gerent va comunicar que shavia rebut una sol·licitud
de col·laboració de la falla Marquès de Sotelo per a la
il·luminació de les festes de Sant Josep. Es va aprovar per
unanimitat.

En lAssemblea General ordinària del 21 de març de 2009
es va tractar, a més, la modificació de larticle 41 dels
estatuts de la Cooperativa. Es va proposar i es va aprovar
el text següent:

El president va proposar obrir un compte bancari en Caixa
Popular i participar com a socis en aquesta entitat. Es va
acordar lingrés de 30.000 euros en el nou compte i que
shi abonara la quota dingrés i el capital social.

La societat té com a objecte la distribució denergia
elèctrica, la comercialització de qualsevol tipus de
productes energètics, en particular lenergia elèctrica
en els termes previstos per la Llei sense limitació de
territori; així com tots els serveis
r
i activitats relacionades
directament o indirectament amb aquestes operacions;
la producció denergia elèctrica; el comerç de
maquinària, materials elèctrics i electrònics; la prestació
de serveis de telecomunicacions i transmissió de veu,
dades, imatge i so; i el transport denergia elèctrica.

Es va rebre una oferta de Telefónica per a la instal·lació
duna nova centraleta i els seus accessoris. Després de la
seua anàlisi, es va aprovar per unanimitat acceptar-la.
Es va aprovar per unanimitat comunicar als clients, per
mitjà duna carta, la nova metodologia de la facturació.
Es va informar que a partir de l1 de juliol de 2009 la
distribució i la comercialització denergia serien activitats
separades, per la qual cosa es feia indispensable sol·licitar
lactivitat de comercialització per a la Cooperativa. Els
estatuts actuals no incloïen aquesta activitat en lobjecte
social, per a resoldre-ho, ens basem en els formalitzats
per la Cooperativa dAlginet, que van ser adaptats i
registrats sense incidències. Una vegada analitzada aquesta

La societat podrà ser titular daccions o
participacions en societats amb objecte idèntic o
anàleg. Tot això dacord amb el que preveu larticle
14 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector
elèctric.
Queden excloses totes aquelles activitats per a lexercici
de les quals la Llei exigisca requisits especials que
no complisca aquesta societat.
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Si la Llei exigira per a linici dalguna de les
operacions enumerades en aquest article lobtenció
de llicència administrativa, la inscripció en un registre
públic, la intervenció dun professional titulat, o
qualsevol altre requisit, la societat no podrà iniciar
tal activitat específica fins que el requisit exigit
quede complit dacord amb la Llei.
La societat podrà realitzar les activitats descrites
amb tercers, no socis, fins un volum del 50,00%.
Es proposa i saccepta la modificació de larticle 6é dels
estatuts de la Cooperativa, amb el text següent:
La Cooperativa realitzarà, majoritàriament, les seues
activitats cooperativistes a la Comunitat Valenciana,
sense perjudici que les activitats amb tercer o
activitats instrumentals de lobjecte social es realitzen
fora daquest àmbit.
Es va informar que shavia rebut una oferta de patró de
mesures per a comptadors per part de Contar SA. Aquest
patró permet comprovar lerror de lectura en els
comptadors, fet pel qual seria convenient adquirir-ne, per
a poder justificar les reclamacions de clients. Es va aprovar
per unanimitat.
2 dabril de 2009. Es va informar que el 27 de març shavia
publicat en el DOGV lOrdre d11 de març de 2009 sobre
concessió dajudes en matèria delectrificació rural per a
lexercici 2009. Es va aprovar per unanimitat presentar el
projecte de remodelació de la xarxa aèria de baixa tensió
a la zona de la gasolinera.
2 de juny de 2009. El Sr. Cornelio Gómez va presentar
el pressupost de despeses anual per a activitats culturals
de lAssociació de Jubilats i Pensionistes de Vinalesa, en
el qual sincloïen un ordinador per valor de 600 euros, així
com conferències, balls, sopars, etc. Va proposar inclourehi una conferència explicativa de la nova normativa del
sector elèctric i de la història de Vinalesa. Es va aprovar
per unanimitat.
16 de juny de 2009. El resultat positiu de les liquidacions
del primer quadrimestre va ser de 12.841 euros, procedents
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de la diferència entre 63.768,93 euros dingressos i de
50.927,93 euros de costos totals.
30 de setembre de 2009. Es va informar que a les 00.30
hores daquell dia shavia rebut una telefonada de la policia
local per a comunicar que al CT del camí de Foios
sobservava un cable incandescent en la connexió amb el
Centre de Transformació. Lequip tècnic de guàrdia va
avisar immediatament Iberdrola. Va quedar restablit el
subministrament a les 2.30 hores després dun tall de 30
minuts necessari per a la reparació del maniguet per a tub
que es trobava en mal estat.
27 doctubre de 2009. Es va informar dels resultats del
tercer trimestre que van donar un resultat de 193.365,36
euros de beneficis en el compte de pèrdues i guanys.
Com que lany 2009 era despecial transcendència per a la
Cooperativa, a causa dels canvis legislatius que afectaven
especialment el sector elèctric, amb un contingut complex
i, en ocasions, difícil dassimilar per a les persones no habituades
a això, es va aconsellar la redacció dun resum sobre les
actuacions i modificacions normatives a les quals lentitat va
saber fer front de forma satisfactòria.

Resum dactuacions realitzades durant lany 2009
A) Augment de la potència contractada amb Iberdrola
de 883,3 kW a 4.000 kW per a afrontar futures demandes.
PLAVER 2009
En el mes de maig del 2005 es va sol·licitar augment de
potència de 883,3 kW a 4.000 kW. El 23 de març del
2009 es va actualitzar el contracte amb Iberdrola, amb la
qual cosa es va passar a disposar duna potència contractada
de 3.460 kW. Amb aquest contracte es garantia potència
suficient per a afrontar la previsió de creixement de demanda
denergia per als pròxims quatre anys.
PLAVER 2009. Es van escometre les reformes de les
línies aèries de baixa tensió denominades horta de Vinalesa
i Gasolinera, amb instal·lació de nous suports i augment
de la secció. Es va remarcar que les ajudes concedides dins
daquella normativa van suposar el 36,42% del cost total
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del projecte i es van presentar distribuïdes de la següent
forma: Cost del projecte, 7.700 euros, dels quals la
Conselleria va subvencionar 1.649,50 euros i la Diputació
Provincial de València 1.155 euros.
B) Reforma de la casa del carrer del Doctor Mollà
núm. 5, per a noves oficines
Amb data 31 de desembre de 2009 es va sol·licitar a lestudi
darquitectura de Nacho Peris un esbós del projecte de
reforma del carrer del Doctor Mollà per a la nova ubicació
de les oficines de la Cooperativa.
C) Modificació del centre punt frontera amb Iberdrola
al CT del camí de Foios
Els dies 8 i 9 de gener de 2009 es van produir dos talls
generals de subministrament elèctric en tota la població,
ocasionats en linstant de major consum (2.441 kW de
potència), que van fer que els relés de protecció botaren.
Cal ressaltar que el centre de repartició del camí de Foios
està pendent de trasllat a les noves instal·lacions del polígon
industrial i que no sha fet el trasllat a causa del retard en
la finalització de les obres del citat polígon, entre altres
causes, per les condicions tècniques imposades per Iberdrola
en les seues línies de distribució. Com que aquestes obres
no estaven definides, es va procedir finalment a la reforma
del vell centre de transformació amb la finalitat devitar
majors incidències.
Cal tindre en compte que amb una potència contractada
de 883 kW estàvem consumint 2.441 kW, fet que posava
en seriós perill les nostres antigues instal·lacions. A 31 de
desembre de 2009 sestava a lespera que Iberdrola aprovara
definitivament els projectes de trasllat de les seues línies
de distribució per a poder realitzar el desitjat canvi del
nostre punt frontera.
D) Comercialització denergia elèctrica
Lexercici 2009 va suposar un any de canvis molt importants
en el sector elèctric. LAdministració va procedir a

implementar lalliberament total del sector de lenergia
elèctrica. El més important va suposar la separació de les
activitats de distribució i venda denergia elèctrica. En la
nova situació, el distribuïdor passa a gestionar la xarxa de
distribució i cobrar el lloguer de tota lenergia que circula
per aquesta xarxa, i el comercialitzador és el que factura
la venda denergia als clients. Tot aquell procés de canvis
ha resultat complex i laboriós, a més de produir-se en un
curt període de temps.
Seguidament, passem a descriure tots els passos seguits
en aquell procés, així com la normativa que comporta.
Després de la publicació de lOrdre ITC/3801/2008 de
26 de desembre de 2008, per la qual es revisen les tarifes
elèctriques a partir de l1 de gener de 2009, la disposició
transitòria 5a disposa que les empreses distribuïdores de
la DT 11a, de la Llei del Sector Elèctric, entre les quals
hi ha la nostra Cooperativa, han doptar, transitòriament
entre dos sistemes retributius: a) mantindres en la tarifa
o b) sistema de liquidació amb retribució reconeguda
(Annex VI). Aquest sistema transitori es mantindrà fins
al funcionament de les tarifes dúltim recurs, previst per
a l1 de juliol de 2009, a partir daquella data, tots els
distribuïdors inclosos en la DT 11a de la Llei del Sector
Elèctric quedaran inclosos en el sistema de liquidacions.
Suposant que lempresa distribuïdora es mantinga en un
sistema retributiu per tarifa, fins lentrada en vigor de la
tarifa dúltim recurs, o fins la data que sintegre lempresa
distribuïdora en el sistema de liquidacions, es preveu la
possibilitat de continuar adquirint energia al distribuïdor
al qual estiga connectat (Iberdrola en el nostre cas), a un
preu regulat, que es mantindrà fins el mes de març, fixat
per la mateixa DT, segons el graó de tensió que resulte
aplicable. Aquest import sincrementa en un 3 % mensual
a partir de l1 dabril de 2009.
Si sopta perquè lempresa distribuïdora sintegre en el
sistema de liquidacions previst en el RD 2017/1997, sha
de sol·licitar expressament a la DGPE i M la inclusió en
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el sistema de liquidacions, la qual es produirà coincidint
amb el primer dia del mes següent al de la data de la
resolució dictada pel citat organisme. La sol·licitud
dinclusió en el sistema de liquidacions ha danar
acompanyada de la següent documentació/informació:
1.- Certificat de lOperador del Sistema (REE) en què
conste que els punts frontera distribució/distribució (D/D)
estan donats dalta en el concentrador principal.
2.-Acreditació de la comunicació efectuada a la CNE
(Comissió Nacional de lEnergia) i al distribuïdor aigües
amunt (Iberdrola), que les instal·lacions de règim especial
connectades a les seues xarxes compleixen els requisits
normatius pertinents.
3.-Modalitat triada dadquisició denergia en el mercat de
producció, adjuntant-hi la documentació corresponent.
Des del moment que lempresa de la DT 11a, de la LSE,
quede inclosa en el sistema de liquidacions, ladquisició
de compra denergia elèctrica ha defectuar-se en tot cas
en el Mercat de Producció (Omel), per mitjà de les opcions
següents:
Opció 1: A través de la figura de representant/distribuïdor
aigua amunt de més de 100.000 clients i, en cas de no
estar connectat a cap delles, a la més pròxima. El
distribuïdor de la DT 11a de la LSE pagarà lenergia al
cost mitjà dadquisició en el mercat de producció del
distribuïdor representant.
Opció 2. Directament, en el mercat de producció (Omel)
o a través dun representant.
Sobre aquesta Ordre cal destacar que la Cooperativa va
optar i es va incorporar al sistema de liquidacions ll dabril
del 2009, encara que va quedar exclosa de la penalització
del 3%. Lenergia comprada en el mercat, fins ll de juliol
del 2009 va ser per mitjà del nostre representant: Nexus
Energía SA.
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E) Modificació de larticle 73 del RD 1955/2000 d1 de
desembre, sobre els requisits necessaris per a lactivitat
de comercialització
Selimina el requisit de capital social desemborsat, mínim,
de 500.000 euros. Per a sol·licitar lautorització de lactivitat
de comercialització ha dacreditar-se:
a) capacitat legal, fet pel qual és necessari aportar lescriptura
de constitució de lempresa, degudament inscrita en el
Registre Mercantil, amb lobjecte social, en el qual quede
reflectida la capacitat per a vendre i comprar energia
elèctrica.
b) Acreditació de la capacitat econòmica, per mitjà de la
presentació davant lOperador del Sistema i de lOperador
del Mercat de les garanties exigibles en el mercat de
producció, dacord amb el PO 14.3 (Garanties de
pagament).
c) Acreditació de la capacitat tècnica, per mitjà de la
subscripció del contracte dadhesió subscrit amb Omel.
Abans de realitzar la sol·licitud a la DGPE i M, shan de
complir, davant lOperador del Sistema i si fóra necessari
davant lOperador de Mercat, els requisits relatius a la
capacitat tècnica i econòmica.
Tots aquests passos van ser seguits per les dues empreses,
paral·lelament, tant per Elèctrica de Vinalesa SLU com
per la Cooperativa, ja que en la normativa no quedava
clar si la Cooperativa podia comercialitzar, com després
es va constatar en la resolució que ens va remetre la DGPE
i M.
Això ens va permetre arribar a l1 de juliol preparats per
a comercialitzar, amb la llicència oportuna i sense perdre
els nostres clients. No ha sigut el cas daltres cooperatives
valencianes que han hagut de traspassar els seus clients a
un altre comercialitzador que no era del seu grup. En
lactualitat, solament comercialitzen les cooperatives
dAlginet, Callosa de Segura, Catral i Crevillent, a més
de la de Vinalesa.
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F) Aspectes més importants del RD 485/2009, de 3
dabril, pel qual es regula la posada en funcionament
dúltim recurs en el sector de lenergia elèctrica
Linici del subministrament dúltim recurs va quedar
previst, en la normativa, per a l1 de juliol de 2009. Només
podran acollir-se a la tarifa dúltim recurs (TUR), com a
preu únic els consumidors connectats en baixa tensió amb
potència contractada igual o inferior a 10 kW.
Es designen cinc CUR: Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa,
Hidrocantábrico i Eon. Els CUR tenen obligació datendre
les peticions de subministrament daquells consumidors
que tinguen, com ja hem descrit, dret a acollir-se a aquesta
tarifa.
Les distribuïdores no podran vendre energia, per la qual
cosa els seus clients haurien de passar a una
comercialitzadora. El mecanisme de traspàs de clients per
les distribuïdores que no disposen, en el seu grup
empresarial, duna empresa comercialitzadora dúltim
recurs, sexpressa en larticle 4t, apartat 2n, paràgraf 3r:
En el casos que lempresa distribuïdora no pertanga
a cap grup empresarial que dispose duna empresa
comercialitzadora dúltim recurs, lempresa
distribuïdora podrà triar la comercialitzadora a la
qual li transferirà els seus clients que no hagen optat
per una altra comercialitzadora. Lempresa
distribuïdora haurà de comunicar a lempresa
seleccionada, acompanyant el certificat dacceptació
de la comercialitzadora triada, a la Direcció General
de Política Energètica i Mines i a la Comissió
Nacional dEnergia abans de l1 de juny de 2009.
Aquestes distribuïdores comunicaran als seus clients, en
una factura que sels remetrà abans del 15 de juny de 2009,
la comercialitzadora a què seran transferits si no han optat
voluntàriament per un altre comercialitzador. En el cas
que la distribuïdora no dispose de comercialitzadora dúltim
recurs en el seu grup empresarial i que no comuniquen al
MITiC lempresa seleccionada, els consumidors afectats
passaran a ser subministrats pel comercialitzador dúltim
recurs pertanyent al grup empresarial propietari de la xarxa

que estiga connectada lempresa distribuïdora, en el nostre
cas Iberdrola.
En el cas que la distribuïdora no facilitara a lOficina de
Canvi de Subministrador (OCSUM) la informació de
la seua base de dades sobre els punts de subministrament,
de tal forma que no es puga fer efectiu el traspàs de
clients al comercialitzador dúltim recurs del distribuïdor
aigües amunt, el distribuïdor en qüestió passarà a ser
considerat consumidor final, i el CUR li facturarà per
lenergia que hagen dadquirir per als clients que no
hagen contractat la seua energia, a un preu penalitzat,
encara per determinar.
En el nostre cas, tots els nostres clients shan transferit a
la nostra comercialitzadora Elèctrica de Vinalesa SLU.
És destacable i gratificant que no es presentara cap renúncia
dels nostres clients a aquest traspàs, no shan manifestat
tampoc canvis en latenció al públic i que shan establit
uns preus de venda competitius, inferiors als aplicats en
la tarifa dúltim recurs.
El dia 12 de juny de 2009 el Ministeri dIndústria, Turisme
i Comerç comunica que lempresa Elèctrica de Vinalesa
Coop. V. no pot inscriures en el Registre de Distribuïdors,
Comercialitzadors i Consumidors Directes de Mercat per
no estar inscrita en el Registre Mercantil. Després de les
gestions pertinents, saconsegueix que el 29 de juny de
2009 es publique en el BOE la Resolució de 8 de juny de
2009 de la Direcció general de Política Energètica i Mines,
per la qual sautoritza definitivament a Elèctrica de Vinalesa
SLU a exercir lactivitat de comercialització denergia amb
el codi R2/321.
G) L1 de juliol de 2009 Elèctrica de Vinalesa SLU firma
un contracte de representació, en el mercat de lenergia
elèctrica, amb La Unión Electro Industrial SLU (filial de
la cooperativa de Crevillent), per la qual aquesta empresa
compra lenergia que facturem als nostres clients, amb
això, sinicia lactivitat de comercialització denergia
elèctrica.
El 30 dagost de 2009, Elèctrica de Vinalesa Coop. V.
presenta un recurs dalçada contra la Resolució del Ministeri
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dIndústria, Comerç i Turisme, per la qual ens denega
lactivitat de comercialització denergia elèctrica.
Amb data 31 de desembre de 2009 encara no sha rebut
notificació del Ministeri sobre això.

Actuacions previstes per a lany 2010
- Continuació del pla dinstal·lació dICP.
- Instal·lació duna nova LSBT per al subministrament
de la nova Escola Infantil.
- Reestructuració de línies per a la millora del servei de
la població.
- Rehabilitació de la casa del carrer del Doctor Mollà.
El gerent comunica, en lacta de 2 de febrer de 2010, que
després de lacord pres per a efectuar una bonificació als
clients que complisquen les condicions daccés al denominat
Bo Social (Resolució de 26 de juny de 2009 del Ministeri
dIndústria, Turisme i Comerç), sha comprovat que,
actualment, el programa informàtic de facturació no
disposa de les condicions necessàries per a efectuar aquesta
bonificació en la forma acordada. Sacorda aplicar un
descompte en la facturació daquests clients, en els conceptes
denergia i potència, similar a la bonificació establida en
el bo social.
El gerent manifesta que la instal·lació dICP per al control
de la potència sol·licitada és obligatòria, encara que la seua
implantació sha realitzat de forma gradual, però a un
ritme lent. Tenint en compte la seua importància, aquest
cost dinstal·lació serà assumit per la Cooperativa.
Shan publicat les ajudes per al PLAVER 2010. Saprova
sol·licitar-la per al projecte duna línia aèria de baixa tensió,
per a millorar el subministrament elèctric a la zona
coneguda com la Fila de Vinalesa.
El president informa que el 17 de desembre de 2009 es
va celebrar una reunió del Consell Rector de la Federació
de Cooperatives Elèctriques de la CV a la localitat de
Crevillent. Es va acordar que les cooperatives que havien
sol·licitat comercialitzar energia elèctrica i sels va denegar
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per resolució (entre elles la de Vinalesa), han de presentar
un recurs contenciós administratiu coordinat per la
Federació.
24 de febrer de 2010. Sinforma que la comercialització
denergia del passat mes de gener ha suposat un resultat
negatiu. El gerent manifesta que ha sigut a causa del fort
consum daquell mes i que com que la facturació era
estimada, no sha recollit en la facturació la seua autèntica
quantificació. Sinsisteix que són provisionals i seran els
mesuratges de la REE les que quantificaran el consum.
En aquesta data, shan firmat 1.298 nous contractes, que
representen el 85,8% del total.
25 de març de 2010. Sinforma que el passat 15 de març
de 2010 larquitecte Nacho Peris va realitzar lexposició
del projecte de reforma de la casa del carrer del Doctor
Mollà. Va agradar a tot el Consell Rector, per la qual
cosa es va acordar laprovació del citat projecte i
comunicar a larquitecte que redactara el projecte
definitiu.
Sacorda per unanimitat concedir una ajuda de 1.200 euros
a la SRM de Vinalesa per a la compra dinstruments
musicals.
22 dabril de 2010. El gerent comunica els resultats
provisionals de la comercialització denergia per Elèctrica
de Vinalesa SLU. En el primer trimestre de lany, sha
obtingut uns beneficis bruts de 13.693,50 euros.
Sha rebut pressupost de traducció i correcció del llibre
dhistòria, que la Cooperativa té previst editar el 2011.
Saprova, per unanimitat, el citat pressupost i que serà
realitzat per Víctor Xercavins. Es comenta que el
pressupost està adaptat a lesborrany provisional que se
li va entregar. Com que està elaborat per pàgines, en el
cas que sen modifique la quantitat, el pressupost sadaptarà
a la seua quantitat. Respecte a això sindica que lautor,
José Miguel Giménez Guarinos, està elaborant un nou
capítol que incorpora lúltim procés de comercialització
i el projecte de reforma de la casa del carrer del Doctor
Mollà.
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Amb referència a una notificació de la Federació de
Cooperatives sobre la comercialització denergia, sembla
ser que el seu president ha obtingut informació verbal,
del Ministeri dIndústria, sobre lacolliment positiu dels
recursos presentats al seu moment per les cooperatives.
12 de maig de 2010. El gerent exposa els resultats de la
comercialització denergia, en la societat limitada, del mes
dabril de 2010. Comenta que les dades són provisionals,
fins que REE ens entregue la facturació definitiva:
Cost Omel: 14.474,05 euros (sense impostos)
Cost MEFF: 2.426,01 euros (sense impostos)
Cost assegurança de cobertura: 2.041,00 euros
Cost daccés a la xarxa:
r 45.896,08 euros (sense impostos)
Ingressos per venda denergia: 86.716,93 euros (sense
impostos ni lloguers dequips)
Es presenten els resultats definitius de lexercici 2009, tant
de la Cooperativa com de la SLU. Quant a la memòria

econòmica de tancament de lexercici resulten uns beneficis,
en la Cooperativa, de 65.570,13 euros i en la SLU de
6.675,01 euros. Saproven per unanimitat els resultats i es
trasllada a lAssemblea General Ordinària la proposta de
distribució, per la qual cosa saccepta incloure en la reserva
voluntària 65.570,13 euros.
Pel que fa a la memòria dactivitats de lexercici 2009, es
destaca com un exercici amb una activitat molt important,
a conseqüència dels canvis sorgits en la normativa del
sector elèctric, a més de linici de lactivitat de
comercialització.
Sinforma que sha rebut tota la informació sobre la
comptabilitat de lany 2009, memòria dactivitats i
pressupostos per a lany 2010, de la Federació de
Cooperatives Elèctriques de la CV. Queda a la disposició
del Consell Rector per a la seua consulta. Aquesta
informació se sotmetrà a debat el pròxim 22 de maig en
lassemblea general ordinària que tindrà lloc a Biar.
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Les fonts daquest treball tenen la seua gènesi en la recerca
i troballa de documents, memorials, sumaris, censos i
notícies en els diferents arxius consultats incorporant-hi,
en ocasions, dades i aportacions de diversos autors que
han tractat la història i esdeveniments daquesta població.
Comença aquesta part del llibre amb un apunt geogràfic
de l'entorn de Vinalesa i del nucli urbà. Ressaltem els
edificis emblemàtics: el desaparegut castell; el palauet dels
marquesos de Villores; l'església de Sant Honorat; les
escoles; un estudi sobre l'escut municipal; els senyors de
Vinalesa; l'arxiu i els pergamins custodiats a l'església
parroquial: alguns morabatins13 i capbreus;14 una anàlisi
del padró de 1860; un col·loqui de 1643, Raonament que
féu lo jurat de Vinalesa al duc d'Arcos, sent virrey de València;
biografies de personatges cèlebres de la població; unes
evocacions sobre la desapareguda horta i l'aigua;
equivalència d'antigues monedes, pesos i mesures en desús
i, com a colofó, unes lleus pinzellades sobre la cultura,
l'esport i les festes.
Vinalesa està situada a 8 km al nord de la ciutat de València,
entre 14 i 21 m daltitud sobre el nivell del mar. La
naturalesa ha dotat el poble dun clima mediterrani, amb
una mitjana de precipitacions anuals entorn als 425
mil·límetres, més abundants en la primavera i la tardor,
i una temperatura mitja anual duns 17º.
Limita al nord amb Foios i Alfara del Patriarca, al sud
amb València i Bonrepòs i Mirambell, a lest amb Foios
i les Cases de Bàrcena i a loest amb València i Alfara del
Patriarca. Es localitza geogràficament al marge esquerre
del barranc del Carraixet, el llit del qual canalitza les
avingudes de la tardor i arrepleguen les aigües abocades
en els seus 47 km de longitud, des del seu naixement a
Gàtova a la seua desembocadura a lermita dels Peixets,
a Alboraia.

El seu terme, pràcticament pla, té una extensió d1,5 km²,
aproximadament 159 ha, de les quals són rústiques 137.
El recorre pel nord lartèria que fecunda la seua horta:
la Reial Séquia de Montcada, que franqueja el llit de la
rambla per mitjà dun sifó o canó de 177,10 m de
longitud.
Es divideix en set partides o superfícies de cultius a les
quals donen noms les séquies o sistemes de reg que
comprén la seua zona dinfluència. Per la seua extensió,
es consideren: Fila Macarella, Fila del Tercet, Roll de
Carraixet, séquia dels Alcavons, presa de Pau, Alter de
Carmelo i la Fila de la Parada Grossa.
Levolució demogràfica de Vinalesa arriba a nosaltres per
mitjà de lanàlisi de capbreus, morabatins, publicacions,
censos i padrons municipals. En el text sexpressen diversos
exemples, utilitzant paràmetres de dates, veïns i, en ocasions,
habitants del municipi. La població lany 1379 estava
composta per 33 cases; el 1451, 48 veïns; el 1445, 32 focs;
el 1469, 29 cases; el 1475, 40 veïns; el 1499, 40 cases; el
1511, 31 veïns; el 1523, 31 cases; el 1541, 33 veïns; el
1596, 60 focs; el 1602, 50 veïns i el 1646, 48 cases. No es
va arribar als 691 habitants fins el 1787; el 1850, 125
cases, 31 barraques i 761 ànimes; el 1860, 190 veïns i 869
habitants; el 1877, 1.165 habitants; el 1930, 1.870 persones;
el 1960, 2.062 habitants; el 1981, 2.414 persones i,
finalment, 3.242 habitants en lactualitat.
Segons Madoz, el 1850 hi havia a Vinalesa els següents
centres fabrils: 1 fàbrica de filats de seda; 6 fàbriques
de rajoles, teules i rajoles i 2 molins de farina i darròs.
En el padró de 1860, els oficis es distribueixen
principalment en: 125 jornalers agrícoles, 50 propietaris
de terres, 49 rajolers, 63 filadores i 49 operaris de la
fàbrica de sedes.

13

Document o llibreta on sanotava, en forma abreujada
j
i en diferents p
períodes cronològics,
g
les confessions
f
o reconeixements fets pels emfiteutes (persones que tenen el domini útil sobre
un bé urbà o rústic i estan obligades al pagament dun cànon o cens al senyor) als senyors directes, per a conservar la memòria o prova dels drets de domini.
impost té el seu origen en lobligació del rei de no devaluar la moneda i percebre, en contrapartida, una quantitat en metàl·lic. A València, es crea la moneda el 1247 i comença a
pagar-se limpost el 1266, amb una periodicitat septennal. Shi veien subjectes a pagar-lo totes les persones que tingueren béns superiors a 105 sous, per la qual cosa pràcticament tota la
població hi estava subjecta.

14 Aquest

107

UN PASSEIG PER VINALESA

En laspecte lúdic, Vinalesa celebra les seues festes al patró
sant Honorat, santa Bàrbara, la Mare de Déu del Pilar i
la del Roser.
Cap a lany 1925, José Martínez Aloy, que va ser alcalde,
president de la Diputació i cronista oficial de la ciutat de
València, a més dun acreditat historiador, en la seua
aportació a la monumental obra titulada Geografía del
Reino de Valencia, capta i descriu amb singular mestratge
una visió equilibrada i serena de Vinalesa. És important
assenyalar que ens acosta a edificis singulars i anècdotes
de fets quotidians, per desgràcia, hui desapareguts.
Comença la seua descripció exposant que Vinalesa, que
alguns anomenen Vilanesa, està situada a uns 6 km de
València, en una àrea compresa entre la vora esquerra del
barranc del Carraixet i el marge dret de la séquia de
Montcada, no lluny de la intersecció entre les dues vies
fluvials. Lartèria principal de la població és el carrer Major
que el recorre de sud a nord, i a la seua part meridional

hi havia el castell, lesglésia i el palauet dels marquesos de
Villores. Fora daquest nucli, apareix un espai urbà
denominat Gafaüt que finalitza a lermita de Santa Bàrbara.
Entre el centre urbà i aquest barri se situa lantiga Reial
Fàbrica de la Seda (hui seu de lExcm. Ajuntament,
dependències i serveis municipals), la séquia de Montcada
i el camí de Foios.
Referia el cronista: «Vinalesa es un lugar apacible, limpio y
urbanizado», aquesta afirmació es pot ratificar amb
satisfacció en lactualitat, si observem els carrers i les places
de la població, fins i tot als vials més allunyats del nucli
urbà.
Quant al topònim, sobserven diferents matisos segons els
autors consultats: Vicente Coscollá en el seu llibre La
Valencia musulmana afirma que en època àrab es
denominava Bonivolesar.15 Lhistoriador Escolano assegura
que els musulmans el pronunciaven Benalesa,16 és a dir,
utilitzant el prefix ben tan característic de la seua toponímia.

Reproducció del croquis de Vinalesa, al principi del segle XX. (Martínez Aloy)

15
16
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Retaule de rajoles que es conserva, al mateix lloc on estava situat el pagat lany 1864, a la façana de la casa situada a la plaça del Pou
de Sant Vicent núm. 6, que ens indica que enfront daquell immoble existia fins als anys quaranta un pou públic

En pergamins del segle xiv es denomina Vinalesa. En el
segle XV sescrivia com Binalesa (nota al peu 1).
Posteriorment, ja en el segle XVIII, en llegir Cavanilles17
en les seues Observaciones, la nomena com a Bilanesa, i en
un document del segle XIX, concretament de 13 de
novembre de 1839, en una instància de Vicente Peris
Romeu, veí del municipi el cita com a Vilanesa. 18

Per referències, es coneix que hi havia una taula de rajoles
a la casa número 30 del carrer Major, on la tradició
assegurava que sant Vicent Ferrer va beneir un pou públic
que hi havia enfront. També va ser utilitzat per sant Lluís
Bertran en lany 155819 quan viatjava, com a prior, cap al
convent de Sant Onofre.

17

CAVANILLES, A. J. (1795): Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del Reyno de Valencia, llibre II, p. 148, Madrid.
ADV.
19 Vigesimo octavo septembris collacio Joanis de Artes rectorie de Binalesa. Anno MCCCCLXXXXV.
L
Arxiu de la Cúria Eclesiàstica de València, Bivium beneficiorum, Signatura A, 2.
18
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Sobre el pou, es conta que durant lepidèmia de còlera de
lany 1854,
«muchos vecinos de Vinalesa hallaron tales consuelos
en las aguas de este pozo inagotable que las
consideraron milagrosas, y en testimonio de su
gratitud costearon el susodicho retablo, cuya leyenda
presiden las imágenes de ambos santos valencianos
y la de San Honorato, patrón del pueblo. Este
pequeño monumento fue renovado en el año 1864
y es de esperar que no desaparezca».20
Podem advertir que, al mateix lloc on se situava lantic,
actualment hi ha un retaule de rajoles de recent construcció
al·legòrica del pou i sant Vicent.
Aquesta breu introducció sampliarà amb una descripció
dels edificis més significatius de Vinalesa, a mesura que
savance en la seua història que ens remuntarà al segle XIII.

El castell, el palau i lesglésia

Si analitzem ambdós blasons, podem comprovar-ne la
semblança, tant en el quarter amb els pals dAragó com
en el creuat en aspa amb àguiles en sabre. Consultat David
Montoliu, arxiver de la catedral de Sogorb, manifesta que
hi ha una variant, com la descrita a Vinalesa, en el retaule
de la Cova Santa a Altura. Igualment, es comprova que
lescut de la cartoixa té com a timbre una corona ducal.
Adquirida la major part dels edificis del complex del castell
per la família Trenor, posteriorment va adoptar, en la seua
distribució, la influència directa de Ricard Trenor i
Palavicino, marqués de Mascarell de Sant Joan, enginyer
i president de Foment Industrial i Mercantil de València,
especialment sensible quant a les preocupacions de les
qüestions socials i culturals de Vinalesa. Acull en els seus
locals la Societat de Socors Mutus, el Sindicat Agrícola,
la Banda Municipal i un teatre o casino destiu, construït
al centre de lespaiós jardí que tenia en usdefruit el veïnat
de Vinalesa. Lingrés públic daquest parc el constituïa
una vistosa porta neogòtica.

El castell sembla que té el seu origen en un antic alcàsser
que va restaurar larquiatre21 de la reina Maria de Castella
i senyor de Vinalesa Gabriel García, el segle XV. Una
vegada abolits els senyorius, lany 1838, lEstat encara no
havia alienat el conjunt del castell que, prèviament, en
virtut de les lleis desamortitzadores, havia desposseït a la
cartoixa de Valldecrist.
En la dècada dels anys 40 del passat segle encara es trobava
dreta una torre rectangular i emmerletada, amb decoració
renaixentista, com un vestigi de les torrasses que devien
flanquejar lantiga fortalesa. El conjunt desmembrat
apareixia en una sèrie dedificis que shi van anar afegint
i segregant en diferents èpoques.
En la desapareguda façana del casalot principal de la plaça,
propietat del marqués de Villores, es va respectar un escut
de marbre alabastrí, amb creu incisa i altres figures sobre
camp palat i corona ducal com a timbre, que podria
conjuminar el segell de la cartoixa de Valldecrist amb la
corona dels ducs de Sogorb.

20
21
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Escut de la cartoixa de Valldecrist

Escut del primer duc de Sogorb

MARTÍNEZ ALOY, J.: Geografía del Reino de Valencia, tom I, p. 1018.
El cos mèdic reial el formaven un metge en cap o arquiatre i molts altres doctors, que incloïen metges generals de torn.
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Porta del castell, cap a 1920. Foto cedida per David Albert

Al desaparegut palau, shi accedia per una portada
blasonada amb un escut, que en un dels seus quarters
representava làguila de la família Salvador. Donava pas
aquest portal, des del carrer Major, a un jardí de grans
dimensions. A linterior salçava, des del segle XVIII, un
casalot senyorial digne daquella noblesa, propietat dels
marquesos de Villores. Manifestava Martínez Aloy en la
seua descripció que guardava un bon nombre de pintures
italianes i algunes espanyoles molt selectes. Tenint en
compte que el marquesat va ser aportat pel llinatge
Salvador i recordant que una posseïdora del senyoriu de
Vinalesa duia el mateix cognom, no seria un despropòsit
admetre que la història del desaparegut palau es trobava
enllaçada amb aquest cognom, com confirmarem
posteriorment.

En el diari Las Provinciass de maig de 1923 es va afirmar,
sense que ningú ho desmentira, que Jaume de Borbó (el
pretendent carlista), va presenciar secretament la coronació
pontifícia de la Mare de Déu dels Desemparats el 12 de
maig de 1923, i que posteriorment es va traslladar a
Vinalesa amb el marqués de Villores, cap dels legitimistes
valencians i, al sumptuós casalot descrit més amunt, va
passar algunes hores de la vesprada.
Quant a lesglésia parroquial, comentarem que, anterior
a lactual, nhi havia una dantiga, construïda en un angle
del castell. Sembla ser que aquell antic temple va ser una
capella que va persistir com a filial de la parroquial de
Foios fins lany 1472, quan el metge reial Gabriel Garcia,
senyor de les 32 cases que constituïen Vinalesa, va
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aconseguir separar-la de la jurisdicció eclesiàstica de Foios
i fer de Vinalesa una parròquia independent, segons
expressa el rescripte duna butla de Sixt IV, pel qual erigiria
en parròquia el lloc de Vinalesa,22 de lesglésia del qual va
ser nomenat patró el citat metge Garcia, mitjançant lletres
executorials de 19 de juliol de 1473.23

Lany 1752, el dibuixant valencià Joaquim Giner25 va
compondre una làmina de 167 x 100 mm pagada per
Andreu Gil Aliaga, que reprodueix la imatge del sant duta
en processó i, el més interessant, sobserva al fons la façana
principal del desaparegut temple i darrere de lespadanya
la torrassa que hi havia al castell en aquella època.

El segle següent, cap a lany 1570, Lluís Joan, el cognom
del qual correspon amb la família senyorial de Vinalesa
en aquella època, va regalar a la parròquia una relíquia de
sant Honorat,24 bisbe dArles, que és lactual patró del
poble i titular del temple.

José Martínez Aloy, que encara va conéixer cap a 1920
les ruïnes de la vella església, al costat del castell (derruït
lany 1945), ens conta que devia estar decorada en estil
xorigueresc, ja que així ho mostraven els fullatges descaiola
i alabastrita que engalanaven larc gòtic de la testera, les

Estampa del miracle de sant Honorat, dibuixada per Joaquim Giner el 1752. Shi pot observar la primitiva església i darrere
la torre del castell

22 CÁRCEL ORTIZ, M. Milagros (1985): «Catálogo-regesta de los pergaminos del archivo parroquial de Vinalesa», vol. XXV de Saitabi, p. 39 i 47. Original en APV, Pergamins, A-1, llatí,
cursiva cancelleresca.
23 SANCHIS SIVERA, José: Nomenclátor, p. 454.
24 Hi ha una edició de la Vida de Sant Honorat, dautor anònim, realitzada p
per Lope
p de la Roca el 1495. En q
quart, lletra gòtic.
g
Lúnic exemplar
p conegut
g és el que
q conserva el Col·legi
g del
Corpus Christi de València (Saló rectoral, núm. 22). En valencià, nhi ha un exemplar realitzat el 1513 per Joan Jofre, amb un gravat que representa larquebisbe dArles, sant Honorat, en
lletra gòtica, després del text, hi ha les Cobles fetes en laor de sent Honorat per Vicent Ferrandis Brodador. Hi ha una altra edició catalana de 1590, impresa a Perpinyà, que descriu Josep
Ribelles Comín en la seua Bibliografía de la lengua valenciana, Madrid, 1920, p. 76.
25 El mateix Joaquim Giner va produir el 1754 una estampa de majors dimensions que la citada, que contenia exclusivament la imatge de sant Honorat. Les planxes dambdós gravats, hui
desaparegudes, es conservaven a larxiu parroquial de Vinalesa fins la Guerra Civil.
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titular de la parròquia, i al medalló de la sobreporta hi ha
un complicat anagrama de difícil interpretació. El
campanar, els dos últims cossos del qual produeixen una
impressió dadmirable lleugeresa, és un bell exemplar de
les fàbriques de rajola, construïdes per mestres dobres
valencians dels segles XVII i XVIII, no aliens del tot a les
reminiscències mudèjars.
Interiorment, lesglésia correspon a lestil precursor de
lacadèmic, molt atent a la ponderació dels elements, a
lordre, a la simetria i a lambient religiós, amb una
decoració, pel que sembla, realitzada en el període isabelí,
interpolant amb les capelles, a manera de pilastres, llistons
coronats de brunyits capitells dor, que considerem una
addició poc afortunada que desentona amb el conjunt.
En un menut sagrari de la penúltima capella del costat
de lepístola, es conserva la relíquia de sant Honorat, una
escultura de talla, que a penes fa 30 cm, i custòdia al pit,
davall cristall i filet de diamants, potser una falange, la
qual Lluís Joan va regalar a lesglésia del seu senyoriu, allà
per lany 1570.

Vida de sant Honorat de Joan Jofre. 1513

grans cornises dels murs laterals i els nervis de la volta,
però no tota làrea del temple es trobava buidada, ja que
shi van edificar a linterior dues cases. Una daquestes
utilitzava com a sostre la volta de lesglésia, que conservaven
acuradament, gràcies a la vistositat exuberant i barroca
del seu decorat.
Lesglésia actual es troba al carrer Major, on seixampla
per a formar una placeta amb línies rectes. Es va acabar
de construir lany 1779 i a la portada sendevinen signes
barrocs, però la seua forma és clàssica i acadèmica. A la
fornícula del segon cos es venera la imatge de sant Honorat,

Martínez Aloy documenta que va veure a lesglésia actual
una taula, «de buena pintura del siglo XVII», que representaven
dos sants de cos sencer, lun és sant Miquel i laltre hi ha
dubtes de si es tracta de sant Antoni Abat o sant Honorat.26
Sospitava lescriptor si era sant Miquel Arcàngel el titular
de lantiga parròquia, abans de rebre la relíquia de sant
Honorat. Sembla ser que és així, ja que en els pergamins
de larxiu parroquial, en el XXV, de lany 1579, encara se
cita ladvocació a sant Miguel, mentre que la primera
notícia de sant Honorat apareix en el document de venda
del senyoriu de Vinalesa d'Anna Magdalena Garcia de
Montpalau a favor de Francesc Joan el 10 de juliol de 1538.
Reflecteix que en aquella església hi havia una advocació
a sant Honorat amb un benefici de 25 lluïsos de renda.
Ho corrobora el pergamí XLIX, de 12 de febrer de 1615,
de l'arxiu parroquial: «Onofre Sans, jutge i comissari reial,
concedeix llicència a Francesc Peris, agricultor, marmessor
de Francesca Muntanyana, la seua dona, per a donar 10
lliures per a la celebració d'un aniversari a l'altar de Sant
Honorat per l'ànima d'aquesta Francesca».

26 Queda aclarit en el llibre de visites pastorals de larxiu parroquial de Vinalesa, en el qual es manifesta que existia un altar de Sant Miquel i Sant Antoni, realitzat a costa de lesposa de
Pere Montalt el 1584.
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Pintura, situada al sostre, a lentrada al temple parroquial, realitzada per Elies Montalt, que recorda el dibuix de J. Giner

Anagrama situat damunt de la portada de lesglésia parroquial, que va copiar Martínez Aloy el 1920
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Façana de lactual església parroquial

Reliquiari de sant Honorat

Dins daquests interrogants afegim la possible titularitat
parroquial de sant Bartomeu segons el que contesta en el
col·loqui el jurat de Vinalesa, quan el duc dArcos, lany
1643, pregunta al jurat per lesglésia del seu poble:

la de Miguel Eugenio Muñoz y Lucientes, advocat,
escriptor i genealogista, nomenat per Felip V oïdor de
lAudiència de València, acadèmic el 1737 de la Reial
Acadèmia de la Història, autor dun manuscritt27 de 1757
de tots els pobles de larquebisbat de València, en el qual
dedica 7 folis a Vinalesa, que per la seua espontaneïtat
testimonial extractem:

[...] que és de fabrica millor
que no assí Sent Berthomeu.
En la làmina de Giner i en la pintura de lesglésia parroquial
podem observar el miracle que la devoció popular va
atribuir a sant Honorat, qui en la riuada de 14 doctubre
de 1652 va evitar que la població fóra negada per laigua.
És certament interessant comentar que la descripció de
Vinalesa més detallada després de la de Martínez Aloy és

El Lugar de Vinalesa dista de la ciudad de Valencia
una Legua a la parte del Norte declinando a Oriente.
Está sitio en la llanura de su huerta, vajo la Real
Acequia de Moncada, aunque próximo al secano
que le haze más saludable: sus frutos, Trigo, vino,
Aceite, Panizo, Seda, Cáñamo, y los mejores
melones que se conocen en el Reino: en este Lugar

27

Biblioteca RAH, Manuscrit C-20, folis 30 a 33. Sebastián de Miñano, en el seu Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal, tom II, p. 122, Madrid 1826, copia la descripció
del «pozo y los melones», quan es refereix a «Binalesa».
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Tiene el Dominio de la Real Cartuja de Valde
Christo, por los títulos, y con los derechos que se
referirán en la descripción de ella.
Lanterior Església, que va poder ser, per les seues
dimensions, la capella del senyoriu, ja que estava situada
dins de les edificacions que conformaven el castell, va
arribar pràcticament fins als nostres dies, per tal com les
seues ruïnes van ser descrites en els anys vint del passat
segle per Martínez Aloy.
La desvinculació de la parròquia de Foios des de 1472,
pot tindre certes singularitats quant a les temptatives
demancipació, ja que es coneixen diversos intents que
accentuen en la població la necessitat de posseir una
església parroquial pròpia.
Estudiant el butlari de Benet XIII, anomenat també del
Papa Luna (1394-1423), sobserva en la butla expedida a
Avinyó el 18 de maig de 1378:29

Campanar de lactual església parroquial

dentro de un huerto de Dª Isabel del Olmo o de
Dn. Vicente Salvador28 su hijo, hay un Pozo muy
notable por la frialdad y bondad de su Agua que
escusa al Pueblo el consumo de la Nieve.
Confina con los términos de Foyos, Alfara, Bon
Repos y Mirambell, y con el de Macarella, agregado
al realengo de Valencia: es de 99 Vecinos, con casi
igual número de terratenientes, y 369 personas de
Comunión.

28

Benet XIII, a petició de Raimon Batet, senyor del
lloc de Vinalesa, i de tots els seus habitants, mana
al vicari general de València,, en Seu vacant, Miguel
de Santibáñez, concedir-los llicència per a separar
tal lloc de la seua parròquia de Foios, diòcesi de
València, impulsant la construcció duna església,
dotada convenientment amb 22 lliures, si bé
jurídicament subjecta a la parròquia de Foios, al
rector de la qual, Martí Doverna, en signe de
subjecció, lliuraran 50 sous. En efecte, el lloc de
Vinalesa dista mitja llegua de la seua parròquia, per
la qual cosa alguns feligresos, especialment els ancians,
no poden complir les seues obligacions religioses,
de manera que alguns han mort sense confessió i,
fins i tot, han mort xiquets sense rebre el bateig.
«Iustis petentium » Taxa: 20 lliures.
Registre Avinyonés 324, folis 565 v.-566 r.
Dins del mateix text es constata en una altra butla expedida
a Tortosa el 8 de gener de 1414,30 que:

Vicent Salvador del Olmo, del llinatge Salvador, secretari del Sant Ofici a València, igual que el seu avi i el seu besavi materns.
CUELLA ESTEBA, Ovidio (2009): Benedicto XIII y su tiempo, tom V, p. 65 (butla núm. 205). Fuentes Históricas Aragonesass núm. 46. Institución Fernando el Católico (CSIC), Excma.
Diputació de Saragossa.
30 Ibídem: p. 346, butla núm. 719.
29
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El Carraixet al seu pas per Vinalesa al Cano. Foto cedida per José Manuel Pascual

amb la seua corresponent primícia i amb servei de
prevere. Daquesta manera, els seus habitants podran
complir les seues obligacions religioses sense
traslladar-se a la parròquia de Foios, de la qual serà
sufragània la nova església.
«Exhibita Nobis ». Taxa: 12 lliures.
Registre Avinyonés 344, foli 553 r.-v.
Seguint Miguel Eugenio Muñoz y Lucientes:

El Carraixet, al fons el Pin de lAnell.
Foto cedida per José Manuel Pascual

Benet XIII mana a Gerard Llançol, degà de
València, concedir llicència a Francesc Blanch,
senyor de Vinalesa, per a edificar dels seus béns
una església al lloc de Vinalesa, pertanyent a la
parròquia de Foios, diòcesi de València, dotant-la

31

Desde el año 1472. en que a 27 de Julio, y a instancia
de Dª. Riqua 31 de García, mujer de Gabriel García,
médico, Dueña del Lugar de Vinalesa, Dn. Rodrigo
Obispo de Albania, Cardenal de Valencia, Vicecanciller,
y Legado de la Silla Apostólica, dio letras de
desmembración del Curato de Vinalesa del de Foyos,
erigiendo en Parroquial la Capilla que había en dicho
Lugar, dotando el Curato con la Primicia de su termino,
y con quince Libras que devía pagar Dª. Riqua, y los
suyos en cada un año al Cura, y la concedió para sí,
y sus sucesores el derecho de Patronato del mismo
Curato perpetuamente, y después por otras Letras

Apel·latiu col·loquial amb què es coneixia la senyora Enriqueta.
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ejecutoriales desde el 9 de junio de 1473, verificadas
ante Dn. Juan de Mardona, Canónigo, y Vicario
General de Valencia, Comisario nombrado en dicha
primera Bula las circunstancias de la matriz de Foyos
y demás que exigían la desmembración, y con citación
del Venerable Bernardo Zaidía Rector de Foyos, y la
Justicia, y Jurados del mismo Lugar, y oídos en
contradicción, sentenciada la Causa, se declaró la
omnimoda desmembración, exempción, y erección
de la Capilla de Vinalesa en Iglesia Parrochial separada
de la de Foyos perpetuamente, decretando que en ella
huviese Fuentes Bautismales: Que la Primicia32 de

todo el Territorio del Lugar de Vinalesa fuese para el
Vicario de dicho Lugar [...] Y aunque por parte de la
Justicia, y Jurados de dicho Lugar de Foyos se havia
apelado, como no legitima la apelación, se declaró
frívola, y no admisible, y pedida la execución de la
Sentencia por dicha Dª. Riqua, se dieron letras
executoriales que se hallan en el Archivo de dicha
Iglesia de Vinalesa originales con inserción de la Bulla,
y en instrumento separado la primera Bulla subscriptas
de Pedro Pérez Notario, y escribano de la Curia, y de
Matheu Sierra y Miguel Martínez Connotarios, con
el Sello de dicha Curia pendiente.

Ermita de Santa Bàrbara

32
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La Cartuja como sucesora en el Señorío, está en
posesión de presentar el Curato y se computan sus
rentas con los frutos de la Primicia, pie de altar,
votibo, y Amortizado, en mas de 500 Libras, aunque
no vimos la visita de Amortización por estar los
papeles exividos para darla ante el Juez de ella.
Hay un Beneficio fundado vajo la invocación de
Sn. Honorato por Dª. Violante García Tous de
Mompalau. 33 Dueña del Lugar por su Testamento
ante Antonio Barreda escribano de Valencia a 4 de
septiembre de 1474 con dotación de 20 Libras que
entonces consistía en un censo sobre el Lugar de
Zenifa, y ochenta y seis misas de Carga que ahora
tienen reducción, verificándose lo mismo en el
censo[...].
Hay cofradías del Rosario, y la Minerva, con las Bulas
correspondientes, y Libros. Una hermita de Santa
Bárbara mui capaz, y de bella Architectura. Se concluyó
el año 1743 y se dixo la primera Missa el dia de la
Santa en virtud de letras del Ordinario, y estando
Beneficiándola el día antes concurrió la casualidad de
pasar por delante el Imo. Señor Dn. Andrés Mayoral
que iva de camino y asistió.
La Parrochial está dedicada a San Honorato, cuio
Patrocinio experimenta este Pueblo en mui notables
sucesos, señaladamente en el de haberle librado de
la venida del varranco a vista de la reliquia del Santo
(que conserva con gran devoción) el día Catorce de
Octubre de mill seiscientos cincuenta y dos, y para
el dia del centenario dispone el Pueblo de
demostración del agradecimiento con grandes fiestas.
La primera notícia sobre la relíquia de sant Honorat procedeix
de lhistoriador Martínez Aloy: «[...] por los años 1570, don
Luis Juan cuyo apellido corresponde a la familia titular del
señorío de Vinalesa en aquella época regaló a esta iglesia una
reliquia de San Honorato [...]»,344 sha intentat conéixer-ne la
identitat i sha arribat a la conclusió que en la branca directa

dels Joan, senyors de Vinalesa,, no sha pogut constatar cap
Lluís. Es va analitzar la informació genealògica de les quatre
línies daquesta estirp per a descobrir i conéixer, amb aquella
denominació, els que coincidiren en el temps. Shi van trobar
dos possibles candidats.
En la línia de Xàtiva dels Joan, de la qual prové lhumanista
Honorat Joan, apareix Lluís Joan, cavaller de Sant Jaume,
nomenat per Felip II, el 20 de gener de 1573, mestre de
la seca de València. Va assistir a les corts de 1585 i va
morir a Palerm el 15 de desembre de 1587, era fill de
Gaspar Joan (jurat i diputat) i de Beatriu Anna Domínguez,
per tant, nebot de lhumanista, preceptor de prínceps i
bisbe dOsma, Honorat Joan.
Un altre possible candidat a ser el Lluís Joan al qual sha
intentat identificar, procedeix duna altra línia del llinatge,
podria ser Lluís Vicent Joan, fill de Lluís Joan i Francesca
Torres,35 comtes de Penàguila. Cal ressaltar que un germà
de Lluís Vicent, va rebre el nom de Pere Honorat qui,
amb el temps, va assumir el càrrec dalcaid del palau reial
de València.
Sobserva una disjuntiva difícil dobjectivar ja que els dos
van viure en aquella època, es deien Lluís i tenien família
directa amb el nom del sant. Dins de lespai de les hipòtesis,
amb la prudència i la cautela pertinents, pot ser que
Honorat Joan, una de les persones més influents del regne
en la seua època,36 arribara a posseir una relíquia del sant
del seu nom i que, a la seua defunció, passara al seu nebot
Lluís, que va heretar els càrrecs que exercia lhumanista.
Quant a la difusió del nom dHonorat en lestirp Joan, es
coincideix amb lhistoriador Sanchis Moreno, en el sentit
que pot provindre del trasllat familiar des de Xàtiva fins
a la ciutat de València, el 1507, on va residir al carrer dels
Cavallers, en la qual van nàixer i es van batejar els seus
fills, entre ells, lhumanista Honorat Joan. El domicili
depenia eclesiàsticament de la parròquia de Sant Nicolau,
on hi havia una capella dedicada a sant Honorat, de gran
devoció popular en aquells dies.

33

Filla de larquiatre i senyor de Vinalesa Gabriel Garcia.
MARTÍNEZ ALOY, José: Geografía del reino de Valencia, tom I, p. 1023.
SANCHIS MORENO, F. J. (2002): Honorato Juan. Vida y recuerdos de un maestro de príncipes. BV. Colección Historia/Estudios, p. 482.
36 El bisbat dOsma comprenia un ampli territori per on discorria el camí de Sant Jaume, itinerari que canalitzava, entre altres matèries, un important comerç de relíquies.
34
35
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Lescola de Vinalesa
Antecedents: El dia 9 de setembre de 1857, regnant
Isabel II, es publica la primera llei que compila i actualitza
lanterior legislació dispersa en matèria deducació. Se la
denomina Llei dInstrucció Pública, popularment
coneguda com a Llei Moyano, ja que el ministre de Foment
era, en aquells dies, Claudio Moyano Samaniego. Establia
lobligatorietat del Primer Ensenyament i la gratuïtat per
a qui no poguera pagar-lo.
Analitzant lincompliment de lescolarització obligatòria,
cal considerar dos factors decisius: les actituds populars
dindiferència i de rebuig davant lobligatorietat, a més del
fet que les famílies deixaven de disposar de lajuda que
proporcionava el treball dels menors. Juan Patiño, inspector
de Primer Ensenyament a València, apuntava el 1911:
La falta de interés y de la acción perseverante de
las autoridades locales, encargadas del fomento de
la instrucción pública. Negligencia de los padres de
familia, extraños, la mayoría, a todo estímulo
intelectual. Escasas condiciones higiénicas de los
locales donde están instaladas las escuelas. 37
El percentatge dabsentisme a les escoles valencianes en
alumnes entre els 6 i 12 anys en el curs 1907-1908 arribava
al 33,70%.38 Amb aquestes dades no sorprén el fet que haja
sigut la preocupació constant de totes les administracions
la creació descoles per a intentar solucionar el problema.
Madoz, el 1850, descriu les escoles de Vinalesa: «[...] una
escuela de niños a la que concurren 40 dotada con 1.500 reales
y otra de niñas asistida por 50 y 1.100 reales de dotación». Les
escoles municipals antigues es localitzaven, al principi del
segle xx, en el lloc on hi havia emplaçat el cementeri vell.
Posteriorment, en lany 1925, es van construir unes modernes
escoles municipals, lluminoses, espaioses, amb amplis patis
per a lesplai dels xiquets, a iniciativa de lAjuntament i
finançades amb la col·laboració de la família Trenor i
aportacions particulars. Actualment, ledifici restaurat alberga
el nou Centre de Dia perquè els veïns que requerisquen
aquesta prestació lutilitzen.
Hui dia, Vinalesa disposa duns equipaments educatius
dacord amb el que demana el segle xxi, situats al solar on

37
38
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hi havia la desapareguda nau de la Jutera: el Col·legi Públic
José Blat Gimeno densenyament infantil i primària, a
més del col·legi Santa Joaquima de Vedruna, situat al
carrer Major, amb segon cicle dinfantil, primària i ESO.
El gran impuls educatiu de Vinalesa prové de les
condicions, poc higièniques i de massificació, que es patia
a les antigues escoles, per això lespecial sensibilitat de les
autoritats municipals per intentar solucionar aquests
dèficits. En la sessió municipal de lAjuntament de Vinalesa,
de data 23 de juliol de 1922 es reflecteix aquesta situació:
Que en veintitrés de marzo de mil novecientos
veintiuno acordó el Ayuntamiento solicitar del
Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública y Bellas
Artes, que el Estado construya edificios para escuelas
nacionales en esta localidad.
Las causas apremiantes que impulsaron al
Ayuntamiento en acudir al auxilio del Estado
subsisten hoy agravadas, y de no acudir en su pronto
remedio, pudiera darse el espectáculo de que se
cerrasen unos locales que son una molestia para los
niños y Maestros y un olvido para este pueblo, como
hace constar el Sr. Inspector Jefe de primera
enseñanza de la provincia en su reciente visita de
inspección; por cuyo motivo tiene el honor de
proponer al Ayuntamiento, se sirva acordar: Que
ante la urgencia de dotar al pueblo de locales para
escuelas, y siendo así que el Ministerio no ha resuelto
la solicitud del Ayuntamiento formulada al amparo
de las sesiones de 23 de noviembre de 1919 y 5 de
marzo de 1921, las construya el Municipio por su
cuenta, ya que dispone para ello del solar en
inmejorables condiciones, el mismo que se ofreció
al Estado, que a tal fin han cedido al Ayuntamiento
los Señores Trénor y Compañía en escritura ante
Don Miguel de Castells, notario de Valencia y con
la existencia en Caja, y si bien el coste de los locales
será mucho mayor, acudir al préstamo que pudiera
solicitarse de la Caja de Previsión Social del Reino
de Valencia con la fianza o aval de los Señores
Trénor, siempre dispuestos a favorecer esta localidad,
y terminar en corto plazo las escuelas, sin esperar
la lenta acción del Estado.

MONTAGUD I SENÓN, F. (2001): «Miguel López Marco, la memoria de un maestro en Sollana», en Suilana. Quaderns dEstudis Locals, núm. 4, p. 65. Sollana.
Estadística Escolar de España en 1908, DGIGE, Madrid, 1909, p. 167-181; 472-491; 894-927.
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La sessió de lExcm. Ajuntament de Vinalesa de data 25
doctubre de 1923 reflecteix que larquitecte que presenta
el projecte facultatiu de construcció de les noves escoles
és larquitecte municipal de València, Sr. Eugenio López
Aracil, que pel seu compte va acordar realitzar
lAjuntament. En sessió de 19 de juliol daquell any es va
acordar aprovar-lo i que sexposara al públic, per un període
de 20 dies, per a possibles reclamacions. «Asimismo se
acordó que con cargo al capítulo 10º, artículo 8º se abone al
citado arquitecto Don Eugenio López Aracil, la suma de mil

pesetas por sus honorarios en la formación del citado proyecto
de grupo escolar para este pueblo.»» En un document de lADV
de 4 de febrer de 1924 es relata que el Governador Civil
remet lexpedient i projecte de les escoles de Vinalesa a la
Comissió Provincial dObres Públiques.
En les actes del Sindicat Agrícola de Vinalesa, concretament
la de 17 de març de 1923, sacorda adquirir una acció de
500 pessetes, emesa per lAjuntament de Vinalesa, per a la
construcció de les noves escoles.

Memòria tècnica del mestre de lescola unitària de xiquets de Vinalesa el 1908. És interessant la lectura de la pàgina núm. 5, en què el
mestre manifesta que atén en la classe 75 alumnes39
39 Les memòries tècniques
q
es defineixen en els reials decrets de 18 de novembre i 20 de desembre de 1907, art. 11 i 39 respectivament.
p
Els mestres de les escoles municipals estaven obligats,
durant el període estival, a realitzar una Memòria Tècnica sobre un dels 23 temes proposats en la normativa. Aquests temes tractaven diferents aspectes de la vida escolar, des de lestat de
ledifici fins a lassistència de lalumnat, els llibres de text utilitzats, els treballs realitzats, les dificultats daprenentatge de les matèries, la relació amb els pares, lensenyament dadults, etc.
Quasi sempre sacompanyaven de la valoració i la proposta de millora.
En el mateix any,
y el p
pare del Dr. López
p Ibor, el senyor
y Miguel
g López
p Marco, mestre de lescola unitària de Sollana, comentava en la seua memòria tècnica, qualificada amb excel·lent lany
1909, que recorda la descripció que fa en la seua autobiografia José Blat Gimeno de lescola de Vinalesa: «[...] aglomerados en estrechos locales sin luz, ventilación y capacidad suficiente, con
pésimo material y medios de enseñanza o sin ninguno, y en medio de todo esto el maestro español, sin prestigio, sin influencia moral, sin auxilio ni apoyo de nadie, sin recursos. [...] Mientras que al médico
se le busca y se le consulta, al sacerdote se le obedece y se le venera, al maestro se le vitupera y se le censura, se menosprecia su trabajo y se desatienden sus indicaciones, se le abandona a sus propias fuerzas
y hasta se le niega el respeto y consideración social ue necesita para conquistar el amor de los niños, la confianza de las familias y la protectora cooperación de todos en la compleja e imponderable labor
que le está confiada.
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Memòria tècnica, pàgines 4 i 5
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José Blat Gimeno posa de manifest en la seua autobiografia
unes escoles, als anys 20 del segle passat, amb els dèficits
que comportaven les escoles unitàries, amb el valor que
té que lautor va ser testimoni directe del que hi exposa:

unos pocos pupitres renqueantes, llenos de manchas
de tinta y con abundantes huellas de trazos en la
madera hechos con alguna navajita por los alumnos
adultos de la escuela nocturna.

Fui a la escuela desde muy pequeño; primero a una
especie de guardería, sin ninguna condición higiénica
ni pedagógica, que tenía a su cargo una mujer de
edad llamada la tía Beatriz. El vocabulario grueso,
pero muy expresivo, propio del valenciano, no
empleaba para este tipo de escuelas la bella
denominación de jardín de infantes, la
reemplazaban por la escola de cagons. [...] Mi
recuerdo de esa institución de la tía Beatrizes
extraordinariamente vago. Mucho más concreto,
aunque incompleto, es el de la escuela nacional en
la que ingresé a los 6 años. Era una escuela unitaria,
instalada en un local, sin más ventilación que la de
la puerta, situado en los bajos donde se ubicaba el
Ayuntamiento. Allí estábamos hacinados cerca de
un centenar de niños, sentados en bancos, excepto
los mayores y más avanzados, para los que había

Había un solo maestro para el centenar de niños,
Don Hermenegildo Monleón, quien fue precedido
en el puesto por Don Luis Blanco; de este último se
hacían muchos elogios en el pueblo; parece que
utilizaba métodos; llevaba a los chicos al barranco
de Carraixet, les hacía identificar plantas y hierbas,
coleccionar insectos y otras actividades propicias para
fomentar la capacidad de observación.
Don Hermenegildo era persona de muy profundas
convicciones religiosas y conservadoras. Vestía
siempre trajes negros y se cubría en clase con un
guardapolvo. Para gobernar aquél grupo tan
numeroso, en el que no faltaban elementos díscolos,
lo tenía dividido en siete secciones, de acuerdo con
el nivel de conocimientos de los chicos. Había
instructores que eran los niños más adelantados,

Alumnes de lescola de xiquetes de Vinalesa al principi del segle XX. Foto cedida per Concepción Ros
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encargados de enseñar o de repasar ciertas tareas a
los grupos menos avanzados.
Las enseñanzas fundamentales comprendían lectura,
escritura y cálculo, más algunas lecciones de cosas,
nociones de Geografía e Historia de España,
catecismo e Historia Sagrada [...] De la Historia de
España, aprendíamos algo referente a Viriato e Indibil
y Mandonio. Nos hacía vibrar el heroísmo de los
saguntinos y los numantinos, más el de estos últimos,
quizá porque la cercanía de Sagunto a Vinalesa le
restaba algo de grandioso y de misterio a la epopeya.
Las enseñanzas de Aritmética comprendían las
cuatro operaciones fundamentales; la cima de los
conocimientos en esa materia era la regla de tres y
la de interés. La tabla de multiplicar se aprendía
cantándola con un sonsonete monótono. Esto puede
parecer ahora un procedimiento pintoresco, pero

ciertamente era eficaz. El gran escollo para muchos
chicos era la división por dos cifras en la que se
estancaban irremisiblemente.
Había algún ejercicio de redacción; por lo común
consistía en escribir una carta que empezaba con
la fórmula consabida: Me alegraré que al recibo de
esta carta se encuentre con buena salud...
Al considerar ahora, con mirada retrospectiva el
rendimiento de aquella escuela de Vinalesa aprecio
su relativa eficacia. Aunque los alumnos dejaban
pronto de acudir a ella porque tenían que ayudar a
sus padres en las labores del campo, casi todos salían
con los conocimientos básicos de lectura, escritura
y cálculo [...] aquellos maestros tan mal retribuidos,
con clases de un centenar de alumnos, llevaron a
cabo una encomiable labor en toda España [...].

Escoles de Vinalesa cap a 1930. Foto cedida per Concepción Ros
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Escoles de Vinalesa cap a la dècada de 1930. Foto cedida per Concepción Ros

El Sr. Hermenegildo i els seus alumnes davant de lentrada del desaparegut castell. Foto cedida per David Albert
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Marbre situat a la zona superior de la porta esquerra, a la façana principal de les antigues escoles, amb una inscripció que rememora
lacte dinauguració el 1925

GRUPO ESCOLAR COSTEADO POR ESTA
POBLACIÓN, BENDECIDO POR EL EXCMO.
Y RVDMO. S. D. PRUDENCIO MELO ALCALDE
ARZOBISPO DE VALENCIA, E INAUGURADO
POR EL EXCMO. S. D. JUAN GARCÍA VERDEJO
GENERAL DEL EJÉRCITO Y GOBERNADOR
CIVIL DE LA MISMA CIUDAD.
VINALESA XV FEBRERO DE MCMXXV
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Marbre situat a la zona superior de la porta dreta, que recorda la inauguració de les antigues escoles de Vinalesa lany 1925

A LA ILUSTRE FAMILIA TRENOR
SECULAR PROTECTORA DE ESTE PUEBLO
EN PRUEBA DE ETERNA GRATITUD
VINALESA XV FEBRERO DE MCMXXV
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Col·legi de Vinalesa, dècada dels anys 30 del segle passat. Foto cedida per Vicenta Palanca

Col·legi de xiquetes en la dècada dels 40 del segle passat. Foto cedida per Elvira Peris
128

PERSPECTIVES DE VINALESA

Classe de xiquets de Vinalesa, shi pot observar lantic edifici de les escoles. Foto cedida per M. Carmen Camps

Classe de xiquets cap als anys 70 del segle passat
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Grup dalumnes. Foto cedida per M. Carmen Camps

Javier Camps Vitini. Shi observa el forat del tinter de porcellana al pupitre. Foto cedida per Francisco Camps
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Estudi sobre lescut de Vinalesa40
Linterés per glossar lescut municipal dins daquesta
publicació ens ha dut a analitzar una sèrie de textos legals,
que formen part de la seua història, partint de la següent
premissa: la població disposa en lactualitat dun símbol,
el reconeixement del qual es va sol·licitar oficialment, pel
municipi de Vinalesa, al Ministeri de Governació
mitjançant informe del cronista de la població José M.
Rius García, durant el mandat de lalcalde Vicente Pascual
Pardo, que consta en el llibre dactes del municipi en els
folis 71 v. a 73 v. en la sessió ordinària del quart trimestre
celebrada el 12 de desembre de 1957 que, reproduït
literalment, diu així:
Visto el expediente instruido para la adopción del
Escudo Heráldico de este Municipio para que sea
usado en el sello que se estampe en los documentos
del Ayuntamiento, esta Corporación Municipal previa
deliberación y discusión acordó por unanimidad:
A) Hacer suya la leyenda e interpretación del Escudo
de Vinalesa presentada por el Cronista Oficial de
esta población Don José María Rius García, y
aprobada en todas sus partes.
B) Que por sus datos históricos que contiene y no
existiendo ninguno de ellos en el Archivo de este
Ayuntamiento, por haber sido destruido totalmente
durante la dominación roja que se copie íntegra en
el libro de actas en esta misma sesión y que
literalmente dice así:
Leyenda e interpretación del Escudo de Vinalesa
para la creación del Escudo Heráldico del Municipio
de Vinalesa, que simbolice su pasado histórico, hemos
tenido en cuenta monumentos, hechos y personas,
que a través del tiempo han contribuido a la formación
de esta entidad, dándole personalidad propia y al
mismo tiempo evoque una historia, que se desea
mantener viva a través de los siglos.
Creemos que los motivos más sobresalientes que
jalonan su pasado pueden ser recogidos en sus escudos.
Vinalesa que era una Alquería mora en tiempo de

40

los árabes, aparece como pueblo al ser rescatada por
el invicto Don Jaime el Conquistador y deseando
vincular tan fausto acontecimiento, parece procedente
incorporar al Escudo las barras de Aragón.
El Castillo que ocuparon los primeros poseedores de
este señorío, le dan a esta mansión una preeminencia
digna de figurar en el Escudo.
Parece dejar constancia en el mismo el dominio
ejercido sobre la población la ilustre familia del
Salvador y al ostentar ésta en su escudo familiar un
águila pasmada, la hemos recogido en el cuartel
correspondiente.
Y por último, existe un medallón esculpido en
piedra, en la sobrepuerta del templo parroquial, de
un anagrama que hace referencia a San Honorato
Arzobispo de Arlés. Lo representamos en el Escudo
como homenaje a las grandes virtudes religiosas de
este pueblo y profunda devoción a su Santo Patrón.
El Escudo de Vinalesa es de forma española,
cuartelado en cruz figurando las siguientes alegorías
representativas de su historia.
Primer cuartel.- Figuran cuatro barras rojas sobre
campo de oro, atributos heráldicos del reino de Aragón,
por el hecho de ser Don Jaime el Conquistador el
primer ocupante por derecho de conquista.
Segundo Cuartel.- Aparece un torreón almenado
en su color natural, sobre campo azul, representativo
del Castillo que existió en la localidad y fue
residencia de los señores de Vinalesa.
Tercer cuartel.- Sobre campo azul águila pasmada
en su color, sobre montículo de piedra, emblema
heráldico de la familia del Salvador, poseedor de
este señorío y que figuró en el Escudo que dicho
señor tuvo en esta localidad.
Cuarto cuartel.- En campo de oro un anagrama
existente en la sobrepuerta de la Iglesia parroquial
y que hace referencia a San Honorato, Patrón y
titular de este pueblo.

Estudi realitzat per José Miguel Giménez Guarinos, entregat per a la seua informació a lAjuntament de Vinalesa el 9 de juny de 2008.
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Cubre el Escudo corona de Marqués, en honor al
marquesado de Villores,41 último poseedor del palacio.
Vinalesa 8 de Noviembre de 1956. José María Rius
García, Cronista Oficial.
C) Aprobar el Escudo heráldico de esta población
tal como aparece en el diseño del expediente.
D) Facultar al Señor Alcalde Presidente para que
eleve al Ministerio de Gobernación la oportuna
instancia acompañada de certificación de este acuerdo
y de un ejemplar del dibujo propuesto del mencionado
blasón, a los efectos de la superior aprobación.
El Ministeri, com és preceptiu, va sol·licitar un informe
previ a la Reial Acadèmia de la Història, la ponència de
la qual, una vegada analitzada la petició municipal, va
emetre el següent dictamen:
El ponente tiene que insistir en este informe respecto
al criterio que estima muy fundamentado de que las
armas corporativas, salvo en contadísimos y justificados
casos, deben de seguir la tradicional costumbre de
blasonar con un solo cuartel.
Por lo pronto, dado que el castillo desapareció con el
consentimiento de todos,422 puede desaparecer también
del escudo como justo castigo a la falta de cariño a
los monumentos históricos; los palos, no barras, que
es pieza que atraviesa el escudo del canto izquierdo
superior al derecho inferior, contraria a la banda, de
Aragón pueden ostentarse en jefe o mejor en escudete
en su centro de éste; las armas del linaje de Salvador
que con las huestes de Don Jaime guerreó por esta
región, no son un águila plegada y con la cabeza
contornada que figura en el dibujo, sino exployada

41

de sable, sobre argento; en cuanto al anagrama de
San Honorato que no acierto a descifrar, bueno es
para los estudiosos de la epigrafía, pero no siempre
resulta apropiado para la heráldica.
Por todo lo expuesto, pues, someto a la consideración
de esta Real Academia limitar el escudo de Vinalesa
a la siguiente descripción:
Escudo de plata con un águila exployada de sable 43,
sobre ella, en el centro del jefe 44, escudete en
losange 45 con los palos de Aragón.
Aquest dictamen es va aprovar en sessió de la RAH d31
doctubre de 1958.46 El Ministeri de Governació el va
ratificar amb el Decret 18/1958 de 25 de gener, publicat
al BOE núm. 37 de 29 de gener de 1958, p. 1139, pel
qual sautoritza lAjuntament de Vinalesa a adoptar el seu
escut heràldic municipal:
El ayuntamiento de Vinalesa, de la provincia de
Valencia, en cumplimiento del acuerdo adoptado por
la Corporación municipal acerca de la conveniencia
de dotar al Municipio de un escudo de armas en el
que se simbolicen, conforme a las normas de la
Heráldica, los hechos históricos más sobresalientes
de la villa, y en uso de las atribuciones que le están
conferidas por las disposiciones legales vigentes, elevó,
para su definitiva aprobación, un proyecto de blasón
heráldico para la villa.
Tramitado el expediente en forma reglamentaria y
emitido el correspondiente dictamen por la Real
Academia de la Historia, favorable a que se acceda
a lo solicitado; a propuesta del Ministro de la
Gobernación, y previa deliberación del Consejo de
Ministros,

El cronista de Vinalesa diferencia en els quarters de lescut proposat, el senyoriu dels Salvador i el marquesat de Villores, els quals, tal com demostrarem, requeien en la mateixa família.
42 Mitjançant
j
acta municipal
p de 2 de novembre de 1944 saprova
p
el p
projecto
j
sobre lampliació
p
i reforma de la p
plaça del Castell i aprofitament de les antigues escoles situades al C/ Major
núm. 49 i 51 com a casa Ajuntament. Es dóna notícia de la destrucció del castell en una acta municipal de 3 de abril de 1945, en la qual saprova aquesta circumstància p
per a urbanitzar i
embellir la plaça del Castell. En la sessió municipal de 25 de abril de 1946 els propietaris de lanomenat castell de Vinalesa, Sr. Ricardo Marco Rodrigo, Sr, Vicente Bayarri Alcayde i les
germanes Sres. Concepción i Mercedes Rodrigo Orts, sol·liciten que siga donat de baixa ledifici de la plaça del Castell, assenyalat
n
amb el número 3 i 4, denominat el Castelll, perquè shavia
enderrocat i shavia convertit en solar.
43 Exployada en sable: amb les ales obertes en color negre.
44 Jefe:: part superior de lescut.
45 Losange: forma de rombe.
46 Boletín de la Real Academia de la Historia, tom CLI, p. 118 y 119.
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DISPONGO
Artículo único.- Se autoriza al Ayuntamiento de
Vinalesa, para crear su escudo heráldico municipal,
que quedará organizado de la forma expuesta en el
anterior dictamen por la Real Academia de la Historia.
La Generalitat Valenciana (Conselleria de Justícia i
Administracions Públiques), va publicar en la seua edició
de lany 2003 el llibre Escuts i banderes dels municipis de la
Comunitat Valenciana, dacord amb el Consell Tècnic
dHeràldica i Vexil·lologia Local de la Generalitat Valenciana,
creat per Decret 77/1990, de 14 de maig. En aquest text
(p. 16) es remet al Decret 116/1994, en el qual es fixa la

Escut de Vinalesa que es va proposar, per a la seua legalització,
el 1958; i denegat el 1959, per Decret 68/1959, conservat a la
façana de lantic Ajuntament, a la plaça del Castell

forma dels escuts, i en què es reflecteix que el Consell
procurarà que en els escuts de nova composició hi haja
només les armes dun dels llinatges que han posseït el lloc.47
En el mateix volum es publica la llista dels escuts aprovats
per lAdministració de lEstat, abans de les transferències
a la Generalitat Valenciana, en el qual consta el de Vinalesa
i el precepte legal del seu atorgament.
Les normes legals que regulen lheràldica municipal són:
Decret 116/1994, de 21 de juny, DOGV núm. 2302 i el
Decret 157/2000, de 17 doctubre, DOGV núm. 3864.
En el Decret 116/1994, en el seu Art. 3, exposa:
Cap entitat local de la Comunitat Valenciana podrà
utilitzar un símbol, tractament o honor que no haja

Escut de Vinalesa aprovat per la Reial Acadèmia de la Història
i per Decret 68/1959

47

En el cas de Vinalesa, làguila
g
dels Salvador, q
que a més de posseir
p
el senyoriu
y
de Vinalesa abans que
q la cartoixa de Valldecrist, van continuar ostentant el títol de marquesos de Villores,
el palau dels quals se situava a la plaça del Castell, al començament del carrer Major, descrit per lhistoriador Martínez Aloyy el 1925, on actualment hi ha un elegant palauet.
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sigut autoritzat per lòrgan competent de la
Generalitat Valenciana, sense perjudici dels que ho
hagueren sigut amb anterioritat a la transferència
de competència de ladministració de lestat a la
Generalitat Valenciana en matèria de símbols,
tractaments i honors de les corporacions locals.
El Decret 157/2000, fa referència als escuts o banderes
històrics dús immemorial, que en el seu Art.2 disposa:
Que sentén per escut o bandera històrics dús
immemorial aquelles que hagen sigut utilitzats de
forma pròpia, continuada i ininterrompudament pels

ajuntaments amb anterioritat a lany 1837, data de
desaparició del règim senyorial, fins als nostres dies.
Cas, segons el nostre criteri, no aplicable a Vinalesa.
Ens basem en un document de 16 de juliol de 187348
emés per lExcm. Ajuntament de Vinalesa en el qual cita
que després dexaminats tots i cadascun dels documents
de larxiu municipal no sha pogut trobar lorigen del segell,
i sassegura que en cap document anterior a 1848 sobserva
cap segell municipal, i que en aquell any és quan es comença
a utilitzar el referenciat. Cal tindre present que en aquella
data estava completa la documentació de larxiu municipal.

Arxiu Històric Nacional. Sigil-Tinta. València, 19, núm. 268

48
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Senyoriu i senyors de Vinalesa
No seria desgavellat pensar que en el segle XIII Vinalesa
fóra una alqueria àrab, de la qual no sha trobat la seua
adjudicació pel rei Jaume I, en el Llibre del repartimentt de
València. Els textos de les donacions reals són molt
concrets, sels cedia a perpetuïtat als senyors la propietat
territorial, franca i lliure, de tot el terme del poble o pobles
corresponents, amb les seues terres, cases, homes i dones
que hi vivien, monopolis, armes, etc. En els documents
de donació solia aparéixer aquesta expressió Hereditatem
propiam, francham et liberam.49
Les cartes pobles exposen en la seua redacció les normes
d'assentament i condicions capaces de regular una nova
comunitat i estableixen la relació d'obligacions i drets
entre el senyor i els seus vassalls. La recopilació de les
conegudes lhan portada a terme diversos investigadors,
especialment Enric Guinot.50 Lamentablement, per a
Vinalesa no s'ha aconseguit documentar, fins ara, cap
d'aquestes cartes tan reveladores de la societat medieval.
Des dels primers anys del segle XIV, hi ha constància que
la paraula llochh substitueix amb el temps el terme alqueria,
dorigen àrab, que representava les menudes unitats
dassentament i producció esteses en gran quantitat per
tot el país. Però un nou sistema social va aparéixer després
de la dominació cristiana, especialment en lagricultura.
Els castells que hi havia disseminats per lhorta de
València i que tutelaven les agrupacions camperoles
espargides en els seus voltants, ja no tenien entitat
defensiva i desapareixen, amb ells, alguns poblaments o
alqueries. Lordenació del territori canvia en la seua
extensió i en la seua percepció subjectiva i es transforma
en el territori feudal amb diferents denominacions:
senyoriu, vila, lloc, etc.
Aquestes formes de cohesió social seran factors de
pertinença a una entitat comuna i, en ocasions, diversa,

49
50
51

representats pel consell municipal, la parròquia i el senyor.
La parròquia significava la unió i solidaritat dels fidels
amb Déu, a través dels seus ritus, cerimònies i
manifestacions externes: batejos, eucaristia, matrimonis,
processons, funerals etc. La preocupació dels llauradors
per la transcendència sobserva en les disposicions
testamentàries i en les deixes a favor de lesglésia per a
misses i aniversaris que, freqüentment, implicaven una
importància econòmica considerable.51
Es potenciaven aquestes manifestacions de vinculació
mitjançant les cartes pobles. En aquestes es plasmaven els
gèrmens organitzatius, fiscals, franquícies, gràcies, etc.,
que emanaven de lautoritat reial.
Per contra, la població autòctona musulmana va ser la que
va patirr aquesta metamorfosi social, en la qual passaven
duna posició de supremacia a una altra, subordinada per
dret de conquesta. En reaccionar, en ocasions, davant les
arbitrarietats dels cristians, es produeixen diverses revoltes,
especialment virulentes en els anys 1244 i 1248. Quedaven
limitades a la zona sud de làrea conquistada aleshores, que
era on major quantitat de població musulmana havia romàs,
en part, perquè les seues poblacions havien sigut
conquistades en època molt posterior a les de la zona nord.
És interessant comprovar en els morabatins de Vinalesa
i pobles limítrofs labsència de pobladors musulmans al
començament del segle XIV.
Sembla que gran part daquestes absències es van deure al
rei Jaume I, que va dictar una ordre general dexpulsió el
1248 que, afortunadament, per la transcendència econòmica
que suposaria leradicació dels agricultors i artesans, àrabs
no es va completar. Va afectar les comarques centrals, on
la població cristiana era predominant.
En aquella època, els cultius tradicionals de lactual comarca
de lHorta Nord eren majoritàriament lhorta, la terra
campa de cereal, la vinya, la garrofera, la morera i lolivera.

GUINOT, Enric (1997): «Los señoríos medievales», Revista de Historia Medieval,
l València.
GUINOT, Enric (1991): Les cartes de poblament medievals valencianes, Generalitat Valenciana, València.
Vegeu la síntesi dels pergamins de la parròquia de Vinalesa, en aquest volum.
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El primer senyor de Vinalesa que sha aconseguit documentar
va ser Guerau Fabra, lany 1329.52 Cavaller valencià, senyor
de la torre de Foios, Cotes, Quartell i una alqueria a la Vall
de Segó. Es va casar amb Constança March, filla del primer
matrimoni de Jaume March53 amb Constança Messeguer.
El 1343 va ser convocat com a síndic pel braç dels Generosos
a Corts Generals a València. Va combatre al costat de la
Unió contra el monarca Pere IV, el Cerimoniós, i va morir
en la repressió posterior segons Zurita; també cita Hinojosa
Montalvo la seua mort en la batalla de Bétera el 15 de
desembre de 1347.54
Entre 1328 i 1330, Guerau Fabra, senyor de Vinalesa,
concedia establiments, per quantitats en metàl·lic.55
En el Consell Reial de setembre de 1343 a Barcelona es van
convocar Corts Generals a València, va ser triat síndic pels
Jurats, entre altres, Guerau Fabra.56 També va ser nomenat
justícia criminal de València com sobserva en aquesta frase:
«Ara ojats què us fa saber lhonrat en Berthomeu Fabra,
tinent loc del onrat en Guerau Fabra, justícia de la ciutat de
València en lo criminal».57
Al convent de Predicadors, a la capella dels Esplugues,
senyors de la Pobla Llarga, hi havia una làpida la inscripció
de la qual mostrava el següent text: «Ací jau la Honorable
Madona Guillemona Desplugues, muller que fon del Honorable
Mosén Jacme Marc, qui morí lany de Nostre Senyor MCCCC».
Coneguda com a capella dels apòstols Sant Pere i Sant
Pau, es trobava prop de lantiga sala capitular del convent.
La va fundar Pere dEsplugues, fill de Bernat dEsplugues
i de Guillemona Carcassona. Va ser sagristà, paborde de
la catedral de València, canonge de Lleida i capellà del
Papa. Hi havia quatre sepultures: la de Constança
dEsplugues, filla de Pere Esplugues i esposa de Pere de
Thous, morta el 13 de juny de 1393, la de Pere Esplugues,

52

mort el 1348, la de Saura Fabra, filla de Guerau Fabra i
de Berenguera Matoses. La quarta és la de Guillemona
dEsplugues.58
Si sobserven els personatges que ocupen el soterrament
anterior, indiquen una amalgama familiar dels dos senyors
de Vinalesa, que impliquen tres executats després de la
Guerra de la Unió:
a) Saura Fabra, filla de Guerau Fabraa senyor de Vinalesa
i de Berenguera Matoses.
b) Pere Esplugues, tresorer de lEsglésia de València,
ajusticiat pel rei Pere en la revolta de la Unió.
c) Bartomeu Matoses, senyor de Vinalesa.
La intuïció comporta suposició, en aquest cas va poder ser
que Berenguera Matoses, casada amb Guerau Fabra, fóra
família de Bartomeu Matoses. Aquest supòsit lavala la
successió dels senyorius de Vinalesa i Quartell formalitzat
per venda, condonació de deutes, donació?
Quartell, després de la reconquesta, va pertànyer
successivament, el 1330, a Guerau Fabra i, el 1340, a
Bartomeu Matoses, a qui li va ser confiscada per deslleialtat
al rei Pere IV en la Guerra de la Unió.
Benifaió va pertànyer després de la reconquesta a la corona,
fins que Jaume II va vendre el terç delme a Bartomeu
Matoses. El 1311, Bartomeu Matoses era jurat per la
ciutat de València.
Bartomeu Matoses havia adquirit un gran nom en el
maneig de les principals ocupacions de govern daquesta
ciutat, i en el càrrec dalmirall de larmada.59 El 135,
capitanejava les galeres de València i operava contra
Granada. El 1316, saproven les Ordinacions que havia

Vegeu més avall la referència a la falta de liquiditat de Guerau Fabra en lapartat Observacions interessants.
Jaume March va ser representant i jurat de València entre 1338 i 1345. Va ser triat conseller el 1347. F
Fidel a Pere IV, el Cerimoniós, durant la revolta de la Unió es va refugiar, per por de
possibles represàlies, a Quartell, possessió del seu gendre Guerau Fabra, cavaller unionista.
54 HINOJOSA MONTALVO, J. (2002): Diccionario de historia medieval del Reino de Valencia, Generalitat Valenciana, tom III, p. 87.
55 ARV: Protocols del notari de Foios Pascual Vallebrera. GARCÍA MARSILLA, J. V. (2002): Vivir a crédito en la Valencia medieval, Universitat de València, p. 150.
56 Extractat del foli 241 del Manual Quarto de Consejos, realitzat per Benito Escuder i copiat pel P. Fr. Josep Teixidor, en el tom II dels seus Fracmentos ms., p. 329.
57 GARCIA OLIVER, Ferran (2007): Llibre destabliments i ordenacions de la ciutat de València, vol. I, p. 331.
58 CHINER
R GIMENO, Jaume (1997): Ausiàs March i la València del segle XV
V, p. 63, nota 220.
59 JOAN, Francesc (mossén): Llibre de notícies de la Ciutat de València 1306-1535).
53
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dictat el rei per a armar una esquadra que es preparava
contra els àrabs que obstaculitzaven la navegació costanera.
Lesquadra de Barcelona es va unir a una altra, organitzada
per la ciutat de València, sota el comandament de Ramon
Guitart i Bartomeu Matoses.
El manuscrit dels fastos expressa que en data 14 dabril
de 1328, Bartomeu Matoses, entre altres, era síndic per
la ciutat i que va acudir a la festa de la coronació del rei
Alfons,60 per haver-se complit el primer segle de la
conquista, el dia de Sant Dionís de 1338. Es va celebrar
amb una solemníssima processó i la van acompanyar el
rei Pere, la reina Maria i fra Sanç, bisbe de Sogorb i de
Santa Maria dAlbarrasí. Aquest va cantar la missa major,
i va predicar Ramon Gastó, bisbe de València, amb
assistència dels jurats: Joan Escrivà, Bernat Valldaura,
Bartomeu Matoses, Berenguer de Tapioles, Ambert de
Clariana i Bernat Sembay.
Bartomeu Matoses i lanterior propietari del senyoriu,
Guerau Fabra, van ser partidaris de la rebel·lió de la Unió
contra Pere IV, el Cerimoniós, també anomenat el del
Punyalet.61 Una vegada vençuda la revolta, va entrar el rei
a València, fet que va donar començament a una feroç
repressió. Segons refereix Jerónimo Zurita,62 lany 1349
van ser ajusticiats, entre altres: Berenguer de Vilaragut,
Bartomeu Matoses, Guerau Fabra, Pere Esplugues, Garci
López de Peralta, Francesc Esquerre, Juan de Cervatón i
Pedro Zapata. A uns altres, seguint Zurita:
[...] según el Rey escribe en su historia, que fue
derretirles en la boca del metal de una campana,
que los de la Unión habían hecho, que estaba en la
sala de la ciudad, que está junto de la iglesia mayor,

a cuyo señal los conservadores y personas diputadas
de la Unión se acostumbraban a juntar a sus consejos.
El 1349, el rei Pere IV confisca les propietats a Bartomeu
Matoses per rebel·lió. Entre les quals hi ha el senyoriu de
Vinalesa,63 Benifaió,64 Quartell65 i una casa a València.66
Na Castellana, viuda de Bartomeu Matoses, va adquirir
el senyoriu de Vinalesa en virtut de lalienació onerosa de
la corona al seu favor, al desembre de lany 1349, en haverlo confiscat Pere IV, després dexecutar al seu espòs per
rebel·lia.
Na Castellana, viuda del citat Matoses, va contraure
matrimoni en segones noces amb Pere Busquets,677 boteller
de la reina Elionor dAragó, qui li va atorgar la batlia del
castell del Puig68 el 25 doctubre de 1352.
Aquesta recuperació del senyoriu de Vinalesa va obtindre
marc legal en virtut descriptura de 27 de novembre de
1349.69 Consecutivament, apareixen un rosari de famílies
o nissagues que van gaudir del seu feu que, hui dia, no
permeten afirmar que siguen exhaustives.
Arnau de Valeriola, va ser un dels banquers i comerciants
més acabalats i poderosos de la València de la seua època.
Va adquirir el senyoriu de Vinalesa en data indeterminada,
possiblement el 1357 quan va comprar la baronia de la
Vall dAlcalà. La revolta de la Unió li va permetre accedir
a quantioses inversions en rendes segures a costa de
personatges caiguts en desgràcia.70 Els cavallers daquest
llinatge tenen com a armes, en camp de gules, una flor de
lis. Entre 1350 i 1354 hi havia a València un autèntic lobby
format per cinc banquers que centralitzaven
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Referenciat en el foli 41, del llibre segon, del notari Bartolomé Benaján.
Anomenat així per haver-se ferit la mà en esgarrar el Privilegi de la Unió.
62 ZURITA, Jerónimo (1585): Cinco libros p
postreros de la pprimera pparte de los anales de Aragón,
g llibre II, foli 233 i 233 v. Saragossa. Imprés per Simón de Portonariis. Cal tindre en compte que
dos dels ajusticiats van ser successivament senyors de Vinalesa (Guerau Fabra i Bartomeu Matoses).
63 Venda a Na Castellana. ARV. Reial Cancelleria (Llibre de donacions reials), tom IV, foli 158.
64 Venda a María Ladrón de Vidaurre. ARV. Reial Cancelleria, tom IV, foli 158 v.
65 Venda a Rodrigo Díaz. ARV. Reial Cancelleria, tom IV, foli 157 v.
66 Venda a Arnau Juan. ARV. Reial Cancelleria, tom IV, foli 157.
67 Ibídem, tom I, p. 399. Seguint amb la repressió de Pere IV en la campanya
p y de la Unió, Vicent Escorna, senyor de Forna, va morirr ajusticiat. En conseqüència, Forna es va confiscar i es
va subhastar el 7 dagost de 1350 i la va comprar Pere Busquets (Informe que realitza lany 2003 el tècnic dexposicions i col·leccions sobre el projecte de restauració del castell de Forna, p.
3).
68 ACAC, reg. 1571, f. 47 r.
69 SUCÍAS APARICIO, Pedro: Notas útiles para escribir la historia del Reino de Valencia
a (Manuscrit AHMV) i Sanchis Sivera (Nomenclátor geográfico-eclesiástico, p. 454).
70 ARV: Reial Cancelleria, 481, Registre de vendes de Pere el Cerimoniós (1342-1386), f. 25, 23 de abril de 1349 i Reial Cancelleria
a 279, f. 48 v., 26 dagost de 1359.
61
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contemporàniament els préstecs al municipi, dominaven
el mercat de les cises, fins i tot de les que afectaven tot el
regne,71 entre els quals hi havia Arnau de Valeriola. El
1357 era procurador del rei. Va ser triat pels diputats de
la ciutat de València el 1358 per a preparar la defensa
contra un possible atac de Castella, en aquell mateix any
compra al rei un censal pel quint del peix de lAlbufera,72
el 1359 va ser nomenat síndic per a repartir tatxes i cises
sobre els ciutadans. En les Corts de 1363, entre els dotze
síndics de València hi havia Arnau de Valeriola, segons
reflecteix el foli 10 del Llibre Cinquè del notari Doménec
Borràs.73 En aquell mateix any va ser triat jurat de la ciutat.
Era, primer de tot, un canvista, la taula del qual es va
convertir en un dels centres dels intercanvis de capital al
Mediterrani Occidental. Va tindre un paper destacat en
els tractats de política internacional, quan en la campanya
contra Gènova, lambaixador de Venècia, Zaccaria
Contarini, deposita en la taula dArnau de Valeriola,
banchieri di Valenza, la major part de la quantitat acordada

Resta del paviment de la capella dels Valeriola

71

per a armar deu galeres (10.133 florins dor).74 Els majors
beneficis els obtenia amb el comerç de tot tipus de
mercaderies, des de cànem i esclaus fins a armes, a més
dinversions sobre larrendament dimpostos, tant
municipals com reials. Va redactar el seu testament l1 de
maig de 1367.75
El 24 doctubre de 1372, Bernat Candell, prior de lOlm
i vicari general, concedeix un atorgament a Simona, esposa
dArnau de Valeriola, mercader, ciutadà de València, per
a instituir una capellania presbiteral, després de la seua
mort, a lesglésia de Sant Joan de la Boatella, de València.76
El 1381 encara era senyor de Vinalesa Arnau II de
Valeriola.77

Arnau II de Valeriola (detall)

GARCÍA MARSILLA
A, J.V.: La génesis de la fiscalidad municipal en la ciudad de Valencia (1238-1366), p. 163-164: «Compran
p
todas las sisas de la ciudad en 1350
0 (Manual de Consells 9, f. 74 r.,
6 de juny); y tambien arriendan las que concede Pedro el Ceremonioso a todas las villas del reino en 1354 por 280.000 sueldoss (ACA, RC Diversorum Infant Pere 1354, f., 57 r. A 62 r.)».
ARV: Reial Cancelleria, tom IV, f. 161 v.
73 BORRULL I VILANOVA, F. X. (1810): Discurso sobre la constitución q
que dio al Reyno de Valencia su invicto conquistador el señor D. Jayme Primero. Memorias histórico críticas de las antiguas cortes
del Reyno de Valencia. Impremta de Benito Monfort. València, p. 62.
74 Arxiu de lEstat de Venècia, Libri Commemoriali V, p. 217, 13 de setembre de 1353.
75 Actualment desaparegut. Referència a ell en ARV, Varia, caixa núm. 1, núm. 13.
76 CÁRCEL ORTIZ, María Milagros: Formulario y un registro del obispo de Valencia Don Jaime de Aragón (siglo XIV
V), p. 126.
77 HINOJOSA MONTALVO, J. (2002): Diccionario de historia medieval del Reino de Valencia, Generalitat Valenciana, tom IV, p. 352.
72
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Urna sepulcral dArnau II de Valeriola, senyor de Vinalesa, mort cap a 1380

El seu sepulcre de marbre es conserva a la sala gòtica del
Museu de Sant Pius V de València. Procedeix de lesglésia
de Santa Caterina de València, on el banquer78 Arnau de
Valeriola va fundar la seua capella funerària. Situada en
primer lloc, a la dreta, segons saccedeix pels peus del
temple.
Arnau de Valeriola va ser el financer més important de la
València del segle xiv. La capella estava davall ladvocació
de sant Bernat i santa Llúcia. Se sap que en el pròxim
carrer dels Canvis tenia la seua oficina i allí va voler
perpetuar la seua memòria, deixant palesa la seua
generositat amb la institució eclesiàstica.

El sepulcre es conserva al Museu de Belles Arts Sant Pius
V de València:
Uno de los más destacados de cuantos están expuestos,
y sin duda el mejor conservado, en él se aprecian
todavía abundantes restos de su policromía original,
que nos permiten conocer la colorista sensibilidad
estética de su tiempo. El sarcófago descansa sobre
dos canes con molduras exagonales en las que se
encaraman dos personajes (no figuran actualmente
en el enterramiento). Su longitud de 1,20 m permite
afirmar que no sería el primer enterramiento del

78

GARCÍA MARSILLA, Juan V. (2002): Vivir a crédito en la Valencia medieval, el 19 de febrer de 1359 el rei Pere el Cerimoniós ven a Arnau de Valeriola uns censals sobre el «quint del peix
de lAlbufera».

139

UN PASSEIG PER VINALESA

difunto, posiblemente encargado con posterioridad
por sus descendientes. Arnau de Valeriola,
representado en la figura yacente con cabeza
descubierta y barbada, quizá algo desproporcionada
para el cuerpo al igual que sus manos. Viste ropón
talar de pliegues rectos con amplias mangas que
descubren los antebrazos, en los que se observa una
camisa ajustada, en el costado izquierdo una espada
al cinto y sus pies descansando sobre un perro que
alude a la fidelidad. Los laterales se adornan con su
blasón flordelisado. La parte frontal representa el
cortejo fúnebre, donde 27 figuras ordenadas
jerárquicamente y en dos planos asisten al entierro
de este magnate de las finanzas, que sería una
imitación fidedigna del acto del sepelio del que se
pretende dejar memoria. Los hombres están
encabezados por cuatro personajes y que podrían ser
interpretados como los jurats de la ciudad o quizás
como los hijos varones del difunto. Les siguen otras
figuras encapuchadas como frailes mendicantes, y
en el centro tres niños que podrían ser los nietos del
financiero. Las mujeres se encuentran detrás, entre
las que destacan la figura de una plañidera mesándose
su larga cabellera rubia. Cierran la comitiva cinco
jóvenes cubiertas con cofias que podrían ser esclavas
o sirvientas del finado. En esa época era un motivo
frecuente que se observa en Valencia por la influencia
de los escultores leridanos, que se encuentra en los
sepulcros de Bernat Guillem dEntença en El Puig,
en el de los Valterra en Segorbe y, posteriormente,
en los de los Boïl del convento de Santo Domingo.79
Fa poc, shan trobat uns pergamins datats el 17 de novembre
de 1383, que els seus fills Jaume i Vicent de Valeriola
venen al seu germà Lluís80 la part que els va correspondre
del senyoriu de Vinalesa per 67.000 sous valencians.
Ostenta el senyoriu des de 1383 fins a 1398. Es nomena
a aquest cavaller en el butlari de Benet XIII, concretament
en la butla expedida a Marsella el 17 dabril de 1407:81
El Papa, a petición de Ludovico de Valeriola,
caballero valenciano, manda al cardenal Pedro,

titular de Santangelo, avalar la decisión tomada por
el mismo cardenal sobre el cumplimiento
p
del
testamento del laico Arnaldo de Valeriola. Éste, en
efecto, construyó una capilla en la iglesia valenciana
de Santa Catalina, dotándola con 40 libras anuales
para dos capellanías o aniversarios perpetuos, amén
de un cirio o antorchero (entortitium) con peso de
seis libras de cera para alumbrar el Cuerpo del
Señor durante la elevación de la misa y de la entrega
de cierta cantidad de aceite para una lámpara. Para
asegurar la dotación estableció que por su esposa
o herederos se pusiesen en alquiler lo doce puestos
de venta de carne, que Arnaldo poseía en la ciudad
de Valencia, de manera que si, cumplidas estas pías
causas, restaba además algo de dinero del alquiler,
fuese empleado a favor de los pobres, entregándoles
ropa o dinero, según sus necesidades o preferencias.
Ahora bien, puesto que la cantidad de tal resto
quedaba insegura o incierta, dicho Ludovico, como
heredero finalmente de Arnaldo, solicitó a la Sede
Apostólica que fuese fijada la cantidad destinada a
los pobres, como así se hizo con mandato papal por
el citado cardenal, el cual la determinó o fijó en 100
florines de Aragón.
«Dudum pro parte » Tas: 16 libras.
Registre Avinyonés 327, folis 716 v.-717 r.
El següent senyor de Vinalesa va ser Raimon Bonet. En
la butla de Benet XIII, expedida a Avinyó el 28 de abril
de 1396, sol·licita llicència papal per a separar aquell lloc
de la parròquia de Foios:82
Benedicto XIII, a petición de Raimundo Bonet,
señor del lugar de Vinalesa, y de todos sus habitantes,
manda al vicario general de Valencia, en Sede
vacante, Miguel de Santibáñez, concederles licencia
para separar tal lugar de su parroquia de Foyos,
diócesis de Valencia, impulsando la construcción
de una iglesia, dotada convenientemente con 22
libras, si bien jurídicamente sujeta a la parroquia
de Foyos, a cuyo rector, Martín Doverna, en signo
de sujeción, entregarán 50 sueldos.

79 MBAV (2003): Obra selecta, p.
p 40, 2003. También GARCÍA MARSILLA, J. V. «La tumba de un banquero. El sepulcro de Arnau de Valeriola en el Museo de Bellas Artes de Valencia», en
El Mediterráneo y el arte español,
l Valencia, XI CEHA, actas del congreso, p. 467-470.
80 ARV: REAL, reg. 67, foli 137. Lluís de Valeriola, senyor de Vinalesa, va exercir, el 1438, el càrrec de justícia criminal de València.
81 CUELLA ESTEBAN, Ovidio (2009): Bulario de Benedicto XIII, tom IV, p. 159 (butla núm. 283). Fuentes Históricas Aragonesas núm. 46. Institución Fernando el Católico (CSIC), Excma.
Diputació de Saragossa.
82 Ibídem: tom IV, p. 85, butla núm 105.
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En efecto, el lugar de Vinalesa dista media legua
de su parroquia, por lo cual algunos feligreses,
especialmente los ancianos, no pueden cumplir con
sus obligaciones religiosas, de manera que algunos
han muerto sin confesión e, incluso, han fallecido
niños sin recibir el bautismo.
Degué canviar prompte damo el feu quan, a la fi del segle
XIV, es titulava senyor de Vinalesa Joan Benet, ciutadà de
València, marmessor de Francesc Conill, fundador de
lhospital dEn Conill.83
Des de 1400 es coneix a Francesc Blanch com a titular
del senyoriu de Vinalesa. La reina Violant de Bar, segona
esposa de Joan I dAragó, va comissionar el 27 doctubre
de 1400 Francesc Blanch, doctor en lleis, perquè esbrinara
qui eren els culpables de la violència a Cocentaina i,
personalment, o amb ajuda dels seus oficials, els capturara
i els incoara procés.844 En una butla de Benet XIII expedida
a Tortosa el 8 de gener de 1414 concedeix llicència perquè
edifique una església en el lloc de Vinalesa, pertanyent a
la parròquia de Foios:85
Benedicto XIII manda a Gerardo Llançol, deán de
Valencia, conceder licencia a Francisco Blanch para
edificar de sus bienes una iglesia en el lugar de Vinalesa,
perteneciente a la parroquia de Foios, diócesis de
Valencia, dotándola con su correspondiente primicia
y con servicio de presbítero. De esta manera, sus
habitantes podrán cumplir con sus obligaciones
religiosas sin trasladarse a la parroquia de Foios, de
la cual será sufragánea la nueva iglesia.
Francesc Blanch, doctor en lleis i senyor de Vinalesa,
apareix en un altre document de 5 dagost de 1416.

Compareix per a expressar que, des de temps
immemorial, els regants del Roll del Carraixet, a
la séquia de Montcada, ho han fet per tandes, segons
el seu costum.86 En les Corts de València de lany
1428, segons es llig en el llibre de fastos, el 1427,
constava com a síndic misser Francesc Blanch. El
28 de maig de 1428, el Consell Secret de la ciutat
de València tria per veus (per votació) els consellers
generosos, juristes, jurats ixents i ciutadans de
parròquies,87 entre els quals hi ha els electors
Francesc Blanch, advocat. Lany 1437, el lloctinent
general va convocar als valencians a Corts per al
dia 15 de gener daquell any. Entre els síndics
nomenats hi havia misser Francesc Blanch. 88
El 1455 va comprar el lloc i el senyoriu Gabriel Garcia,
mestre en medicina i arquiatre89 dels reis dAragó, que
tenia llavors uns 70 anys i tenia un important patrimoni
adquirit en el constant exercici de la seua professió.90
Opina el biògraf del regi metge, que aquest va nàixer a
València, entre 1380 i 1390 i que el 1423 prestava la seua
assistència professional als reis.91 En alguns documents
sel denomina mestree el 1427. El març de 1425, a petició
dAlfons V, es trasllada a Xàtiva per a prestar-li els seus
serveis. El 1438 emet un informe pericial sobre la malaltia
de la reina Maria. El 1452 acompanya la Cort a Ulldecona
i Vilafranca i el 1455 a Borja. Des daquest lloc, ja ancià,
malalt i sense les energies necessàries per a prestar els
constants i assidus serveis que lhabitual estat malaltís de
la reina requeria, va sol·licitar i va obtindre llicència per
a retirar-se de la cort i tornar a València amb la seua dona
Na Riqua, que va acudir a Borja expressament per a
acompanyar-lo en el retorn.

83

Testament de Francesc Conill atorgat davant Bernat Costa, el 20 dabril de 1398 (nota manuscrita del baró de San Petrillo).
ACA: C, reg., 2047, f. 11 v-12 r.
CUELLA
A ESTEBAN, Ovidio: Bulario de Benedicto XIII, tom IV, p. 346 (butla núm. 719). Fuentes Históricas Aragonesas núm. 46. Institución Fernando el Católico (CSIC), Excma. Diputació
de Saragossa, 2009. Registre Avinyonés 344, foli 553 r.-v.
86 ARV: Gobernació, Litium, 2216, M., 24 f. 1.
87 AHMV: A-29, f. 4 i 5.
88 BORRULL I VILANOVA, F. X. (1810): Discurso sobre la constitución que
q dio al Reyno de Valencia su invicto conquistador el señor D. Jayme Primero. Memorias histórico críticas de las antiguas cortes
del Reyno de Valencia. Impremta de Benito Monfort. València, p. 83.
89 Arquiatre és sinònim de protometge i metge reial. Els metges havien de superar un examen teoricopràctic per a poder exercir la medicina. Aquestes proves les organitzaven metges
nomenats expressament per la ciutat, però també els metges reials, la valoració dels quals eximia laspirant de lexamen municipal.
90 Doctor Jaime Mur Sancho en col·laboració amb lhistoriador Rodrigo
g de Pertegaz: «Recuerdo apologético de Gabriel García, maestro en medicina, archiatra de los reyes de Aragón»,
Instituto Médico Valenciano, 15 dabril de 1913 (BV, sign. Almela i Vives/478).
91 Ibídem, p. 8. El 5 de març daquell any és cridat per la reina Maria perquè acudira a Barcelona a prestar els seus servicis.
92 Ibídem, p. 9. El metge Jaume Roig testimoniava «que estava tocat de dèbil de poplexia aprés de la qual havia corregut en palesia en alguns membres e en altres stupor».
84
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Es va retirar al seu senyoriu de Vinalesa buscant
alleugeriment a les seues xacres i la pau i lassossec que la
seua edat demanava.92 Però tres anys després, la seua
pacient, la reina Maria, esposa del rei dAragó, Alfons V,
el Magnànim, qui per les seues freqüents i dilatades
absències del regne peninsular va deixar com a lloctinent
o virreina tan noble dama, en sentir agreujada la seua
salut, va requerir la presència de lancià metge Garcia, i
va ser comissionat a Vinalesa Pere Dezcarner, oficial de
palau, proveït duna mula amb les pròpies andes de la
reina. Després que lancià facultatiu atenguera el relat del
missatger real, va emprar només mitja hora en la preparació
del viatge. No li va ser possible, ateses les seues xacres,
col·locar-se per si mateix en la cavalcadura, ja que el van
ajudar els seus servents de Vinalesa, Joan Brota i Joan
Andrés. Acomodat convenientment en les andes, va arribar
al palau reial93 de València, on, per les seues xacres, va
necessitar lajuda de tercers per a descavalcar i pujar fins
a la part alta de lescala.
Se li va col·locar al replà de lestrada de la sala de la reina
un llit, al costat del dun altre insigne metge, Jaume Roig.
En aquella estança va romandre Garcia, quasi
constantment, sense abandonar la sobirana a pesar de les
seues xacres i la dificultat de moviments.
El 30 dagost de 1458 va atorgar el seu codicil la reina
Maria, al Palau del Real de València, on es trobava
greument malalta. Va morir el 4 de setembre de 1458 i
va ser soterrada al convent de la Trinitat.
És il·lustratiu el relat944 tràgic i commovedor de la defunció
de la reina Maria, envoltada de la cort, i el metge Gabriel
Garcia, senyor de Vinalesa, en va ser un dels protagonistes
principals.
Són les nou de la nit al palau reial de València, la cambra
de la reina està situada al final de la sala del Real, pujant
per lescala, a mà dreta. La sala està plena. Es col·loquen
al voltant del llit alts dignataris de palau, el batle general,
els jurats i els oficials. Hi ha presents, a més, el notari
públic de València, Bartomeu Serena, fra Pere Queralt,

93
94
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provincial i vicari general de lorde de Predicadors, mestres
en Sagrada Teologia, doctors en lleis de la ciutat de València
i els familiars de legrègia difunta. Finalment, són cridats
els mestres en medicina Gabriel Garcia, Jaume Roig i
Jaume Radiu que han assistit a la reina durant la seua
malaltia. Vénen a certificar-ne la mort.
El secretari anota el nom dels presents per a alçar lacta
de defunció. Acostant-se al llit mortuori, els magnífics
senyors majordom i tresorer reials, a duo, amb solemne
gravetat, pregunten als presents: «Digueu, senyors aquesta
dona, senyora i reina que ací jau, és la reina Maria, dona
i viuda del molt alt senyor Alfons dAragó i de les dues
Sicílies, de celebèrrima memòria?».
Insisteixen: «la reconeixeu com a tal?». Tots responen
afirmativament amb digna serietat i apesarat accent. La
primera part de tan greu i solemne acte ha acabat.
De nou els mateixos dignataris, dirigint-se als metges
pregunten: «Digueu vosaltres, coneixeu que aquesta senyora
reina Maria que ací jau, està morta?» Els metges shi
acosten, Gabriel Garcia pren una candela encesa, la col·loca
dreta, molt prop de la rígida i freda boca de la reina morta.
La flama crema sense el més lleuger desviament, no respira
la sobirana, és un fet consumat. Poden estar-ne certs.
Però no és prou, passen a la segona prova. El mateix
Gabriel Garcia, agafant un got de vidre ple daigua,
respectuosament el col·loca sobre el cor de la reina. Laigua
roman immòbil. El situa seguidament sobre el ventre, el
resultat és idèntic.
Juntament amb els metges, responen el majordom i el
tresorer: «Veritat és que la senyora i reina Maria, dona ja
viuda dAlfons rei dAragó [...] morta estava i està».
Els metges afirmen a continuació: «Les proves fetes de la
candela encesa, posada en la boca sense que noscil·le la
flama, i del got daigua posat sobre el seu cor i ventre,
amb laigua quieta, eren i són senyals de persona morta,
segons la ciència mèdica i pràctica dels seus mestres».

Ubicat als jardins dels Vivers, els valencians el van destruir durant la Guerra del Francés perquè les tropes napoleòniques no hi instal·laren la seua artilleria i bateren la ciutat.
ABAD MARQUESÁN, Presentación (1957): Doña María de Castilla esposa de Alfonso V de Aragón (aportación a la historia del Mediterráneo en el siglo XVV), tesi inèdita. BV, F. M. Garín/1095.
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Maria intervé en un plet entre «Gabriel Garcia, hereu del
seu fill Miquel [...]».
En lèpoca de Na Riqua, viuda de Gabriel Garcia i titular
del senyoriu, la capella de Vinalesa se segrega definitivament
de lesglésia parroquial de Foios, el 27 de juliol de 1472,
després dels dos intents protagonitzats pels anteriors
senyors de Vinalesa Raimon Bonet i Francesc Blanch.
L11 de febrer de 1473, davant el notari Garcia Dartés,
Riqua Garcia atorga poders a la seua filla Violant o Iolant
Garcia, la seua filla, esposa de Jamfred o Jofre de Tous96
àlies de Montpalau.
Aquest matrimoni possiblement va estar afavorit per
lamistat de Gabriel Garcia amb Úrsula de Montpalau,
dama al servei de la reina Maria durant més de 25 anys,
germana de Jofre de Tous o Montpalau.97

La reina Maria dAragó

Després daixò, sacosten el majordom i el tresorer al
secretari i el notari públic i li diuen: «Escriviu i consigneu
tot el que acabeu de veure i escoltar. Feu les cartes públiques
per a nosaltres i la posteritat».
Quan Gabriel Garcia va tornar al seu senyoriu de Vinalesa,
afligit per la gota, no va eixir mai més daquest lloc. Després
de patir un o més atacs apoplèctics, va testar el 28 de juny
de 1460 i va instituir com a hereva universal la seua filla
Violant o Iolant, i com a usufructuària la seua esposa Na
Riqua.95 Gabriel Garcia va morir probablement a la fi de
1460 o el 1461 i el seu cadàver va ser traslladat per a la
seua inhumació a la ciutat de València.
Gabriel Garcia va tindre un fill anomenat Miquel, mort
abans del 1441, ja que el 17 de febrer daquell any la reina

En lAHN hi ha documents sobre la filla de Gabriel
Garcia i el seu espòs, com els següents: 28 de juny de
1460, trasllat duna clàusula del testament de Gabriel
Garcia relativa als béns que ha de rebre la seua filla
Violant, dona de Jofre de Tous, àlies de Montpalau,
davant Garcia Dartés, notari públic de València.98 1
de desembre de 1474, trasllat duna clàusula del
testament de Violant Garcia, sobre els béns i censos
que cedeix al seu marit Jofre de Tous, àlies de
Montpalau, en concepte de dot, davant Antoni Barreda,
notari públic de València.99 15 de juliol de 1477, trasllat
duna clàusula del testament de Violant Garcia, filla
de Gabriel Garcia, sobre un cens que va heretar del seu
pare a la baronia de Corbera (València) i que ella va
deixar al seu espòs Jofre de Tous, àlies de Montpalau,
davant Garcia Dartés, notari públic de València.100 28
de juliol de 1483, trasllat duna clàusula de lescriptura
de cessió donada per Jofre de Tous, àlies de Montpalau,
a favor de la seua germana Úrsula de Montpalau, filla

95 Frutos Rabeán va publicar en la p. 297 de la Revista Valenciana de Ciencias Médicas corresponent al 10 de agosto de 1913, una declinatòria de jurisdicció que el lloctinent general governador
daquest regne va expedir, el 17 de febrero de 1464, al capítol de la Seu, perquè no pertorbara Na Riqua en la seua pacífica possessió, ja que li exigien el pagament de 400 sous per raó duna
suposat delme sobre les garrofes collides al lloc de Vinalesa.
96 Convocat a les Corts de 1465. Pere Maria Orts i Bosch, Per la memòria històrica dels valencians, p. 591. València, 2006.
97 ARV: Processos del Parlament, 1464. Llibre de Greuges, Negotiorum, Procés contra Na Riqua.
98 ES.41168.SNAHN/1.1.5.17.3.1//OSUNA,CP.142,D.14.
99 ES.41168.SNAHN/1.1.5.17.3.1//OSUNA,CP.142,D.
100 ES.41168.SNAHN/1.1.5.17.3.1//OSUNA,CP.142,D.15.
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de Berenguer de Montpalau, sobre la cessió de tots els
seus censos a la seua germana, davant Garcia Dartés,
notari públic de València.101
La seua filla, Anna Magdalena Garcia de Montpalau,
casada amb Galceran de Montpalau, administrador de
lhospital dEn Conill, accedeix al senyoriu de Vinalesa
lany 1500.
Simpetraran les butles de sa santedat i els privilegis del
rei, perquè els béns i rendes dels hospitals dEn Bou, En
Conill, i de lhospital casa de Sant Vicent, siguen agregats
al General, i se separaren aquells de patronat particular
dacord amb les fundacions i, mentre sexecuten, es proclama
un laude el 27 dabril de 1512, mitjançant un ban emés
per una comissió composta pel Consell General, el Capítol
i els diputats en el qual, entre altres qüestions, sordena
que Galceran de Montpalau, administrador de lhospital
dEn Conill de València, lliure a lHospital General 6.000
sous anuals.102
La rebel·lió de les Germanies, en els primers anys del rei
Carles V (1519-1523), coincident amb la revolta de les
Comunitats de Castella, va afectar diverses comarques
valencianes, entre les quals hi ha la de lHorta. Vinalesa
va ser una de les poblacions agermanades i per tant va
patir feroçment, tant en vides com pecuniàriament, les
conseqüències de la revolta.
Sufocada la rebel·lió, al mateix temps que es feia en altres
poblacions, es va haver de fer front a les multes o
conseqüències econòmiques imposades als perdedors. En
el pergamí II de larxiu parroquial de Vinalesa de 23 de
juny de 1525, es conserva la Composicióó o concòrdia firmada
per la virreina, anterior reina Germana de Foix (14881536), viuda de Ferran el Catòlic i, per tant, aviastra de
lemperador Carles V, en la qual recrimina duna manera
general, a la majoria dhabitants de Vinalesa la seua
conducta com a integrants o partícips en la revolta i,

101

alhora, els concedeix el perdó reial mitjançant la imposició
duna multa.
El 10 de juliol de 1538 Francesc Joan,103 casat amb Àngela
de Vilarrasa, compra el senyoriu a Anna Magdalena Garcia
de Montpalau (viuda de Galceran de Montpalau).104
Aquest llinatge de la família Joan, era una barreja
daragonesos i catalans que van arribar a València a partir
del segle XIII. Mossén Jaume Febrer cita en les seues Trobes,
referint-se a Jaume I:
Rodelín de Juan puede entrar en el turno de los
nobles capitanes de vuestro consejo. Vino desde
Alemania a esta guerra, y le fue preciso a vuestro
padre gobernarse por el consejo de este caballero
para seguir la conquista; eran muy acertadas sus
disposiciones, constándole al rey, que no le
engañaban sus dictámenes. Pintaba en su escudo
un águila de oro, sobre campo encarnado, aludiendo
a la del discípulo amado del Salvador san Juan
Evangelista, cuyo nombre tenía.
Refereix lhistoriador Escolano que lany 1336 era de tanta
estima la persona de Bartomeu Joan que va ser un dels
escollits per a donar la benvinguda al rei Pere IV dAragó
que venia a jurar com a rei. En lany 1340, lamo i senyor
de Massalfassar era Pere Joan Vidal. El 1366, Pere Joan
era justícia major pels generosos. El 1371, Jordi Joan era
un dels representants de València en les noces de linfant
Martí a Perpinyà.
Quan Benet de Luna era papa a Avinyó, li servia de capità
Perot Joan. El batle del castell de Xàtiva, Martí Joan
Muñoz, era natural de Massalfassar i un fill daquest,
Francesc Joan Torres, va heretar el senyoriu de Tous. En
resum, membres de lestirp Joan van ser els amos i senyors
de Massalfassar, Vinalesa, Tous, Armillas, Moncofa i
Molina de Aragón. Entre ells cal destacar Arnau Joan

ES.41168.SNAHN/1.1.5.17.2.2//OSUNA,CP.142,D.17.
BOIX, Vicent (1855): Apuntes históricos sobre los fueros del antiguo reino de Valencia, capítol XXXVII, València.
Baró de San Petrillo: El doble sepulcro de los Boi, p. 45.
104 ACV: pergamí 8664, 10 de juliol de 1538.
102
103
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(jurista del rei Pere el Cerimoniós i autor dimportants
obres jurídiques de València). El prestigi de Francesc Joan
es va encarregar dil·lustrar-lo el cronista Escolano.105
Aquest insigne escriptor, que va començar la publicació
de la seua obra Décadass el 1610, va consignar que Binalesa
o Benalesa posseïa en aquells dies unes 50 cases, relata
que en aquell temps tenia com a «dueños propietarios a los
cavalleros del apellido Juan, que en la ciudad de Valencia hacía
más de 300 años que casi alternativamente les ha cabido el
gobierno de ella, con oficios como justicia, jurado y Amotacén».

El seu germà Perot Joan va morir fadrí el 1537 i es va
enterrar amb lhàbit de monjo. Va fer portar el 1532, de
Gènova, el marbre amb les seues armes i insígnies, que es
va instal·lar a la tomba del seu rebesavi, Pere Joan, qui va
manar edificar per 6.000 sòlids valencians la capella de
Santa Anna, on va ser sepultat el 1411 amb hàbit de
convers.

Hi ha actualment un testimoniatge de la família dels Joan
al Museu de Belles Arts de València, on es poden admirar
dues taules 106 pintades el 1507 per Vicent Macip,
procedents del desaparegut retaule de Santa Anna, a la
cartoixa de Portaceli. El citat retaule va ser un encàrrec
realitzat p
pels germans Francesc i Perot Joan, fills de Llorenç
Joan i dÚrsula de Solanch, per a la capella familiar que
aquests van tindre a Portaceli, dedicada a Santa Anna i
Maria Magdalena.

Shan trobat dos documents en els quals consta Llorenç
Joan, fill de Francesc Joan, com a senyor de Vinalesa, lun
el 1538.108 Laltre, del 17 de maig de 1565,109 que evidencia
el seu ingrés com a monjo en el monestir de la Murta a
Alzira. En el primer registre referenciat nomena, lany
1538, Anna de Vilarrasa com a esposa de Francesc Joan,
senyor de Vinalesa.

Llorenç Joan va pelegrinar a Jerusalem i al mont Sinaí.
Va morir el 1502. El dia de la nit de Nadal el seu cadàver
va arribar a Portaceli a les nou de la nit. Es va enterrar el
dia de Nadal amb missa cantada i va ser sepultat al vas de
la capella de Santa Anna. Molt devot de la cartoixa, havia
continuat lobra de la seua família quant a incrementar la
sumptuositat de la capella, reedificant-la i fent-hi els
fonaments de pedra picada i la coberta de creuer.
Després de la defunció del seu pare el 1502, Francesc Joan
va enaltir la capella familiar. Va manar efectuar diverses
labors de guarniment, ja que està documentat, a més del
retaule, el pavimentat del sòl que va fer portar de Sevilla i
diverses calaixeres llaurades, amb els seus respatlers. El
1527 va fer lliurament duns portapaus, robes litúrgiques
de brocat blanc, casulla, pal·li i portaevangeli, un calze i
una cortineta per al sagrari de carmesí amb la Mare de Déu
brodada. Consta la seua defunció en els annals del convent
de Portaceli, on va sepultat el 1542.107

Els fills de Francesc Joan van ser: Llorenç, Manuel, Pere
i Hipòlita.

A Manuel Joan, fill de Francesc Joan, el qualifica de senyor
de Vinalesa el 1565.
També ofereix referències sobre lanterior propietària del
senyoriu de Vinalesa, Magdalena Garcia de Montpalau.
En els mateixos quadernets apareixen com a hereves del
senyoriu, sense que en coneguem actualment la causa,
encara que sendevina com una garantia pecuniària: Mariana
Mont i dAguilar, el 1594 i el 1627, germana de Maria
Dionísia i Petronila. I també hi consten igualment com
a hereves: Maria Dionísia, el 1612 i 1632; i Petronila, el
1612 i 1628. Són filles de Melcior Mont, un cavaller que
va invertir 5.235 sous en la compra de censals emesos per
la Diputació de València per a recaptar el donatiu de 1510
i que, casualment, era ladministrador de Llorenç Joan el
1565.
Segons relata Muñoz y Lucientes en la pàgina 130 del
seu manuscrit, lany 1570 era senyor de Vinalesa Pere
Joan.

105

Escolano, Gaspar: Décadas, llibre VII, cap. V, núm. 1, columna 336.
Anunci de làngel a sant Joaquim entre els pastorss i santa Anna, la Mare de Déu i el Jesuset en companyia de Maria Magdalena.
107 TARÍN Y JUANEDA, Francisco (1897): La cartuja de Porta-Coeli, p. 280, València: M. Alufre.
108 Arxiu Històric Municipal
p dAltura: Secció Patrimoni i Censals núm. 84, 1734, març 15, ordre del quitança sobre el censal carregat sobre el lloc de Vinalesa a favor de Pere Joan, 16
quadernets (llatí-castellà-català).
109 LAIRÓN, Aureliano: tesi doctoral (primer volum de lapèndix documental). Assentament de 26 de juliol de 1565: «nostre reverent pare prior lo pare frare Agostí de Prado proposà als
pares capitulars si eren contents de rebre a làbit, per al coro, a don Lorens Joan, natural de Val·lència y senyor de Vinal·lesa. Y tots foren contents, y disabte a vint y sis del dit mes y any, a
terzia, prengé lo àbit».
106
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cognoms, anteposant el de Joan al Boïl. Una vegada mort
sense successió Pere Joan, accedeix al senyoriu de Vinalesa
el seu nebot, Felip Boïl, el 5 doctubre de 1586, mitjançant
escriptura oficiada davant el notari Joan Guardiola: «Nos
«
Don Filipus Joan, olim Boyl, dominus ville de Manises et loci
de Vinalesa [...]». Es va casar amb Isabel Vidal i Aguilar.
Va tindre 3 fills, Pere, Felip i Bernat, a més de 4 filles.
Apareix la persona més controvertida i alhora més
interessant, que va ostentar el senyoriu de Vinalesa: Josepa
Salvador Fons. Era la viuda de Pere Joan, que va entaular
plet sobre la possessió del senyoriu amb Felip Boïl111
(senyor de Manises), el seu nebot, fill de Hipòlita, germana
del seu difunt espòs Pere.
Josepa Salvador, era filla del baró dAntella Miquel Jeroni
Salvador112 i dIsabel Fons de Salvador. La carta pobla
dAntella, de lany 1610, expressa al seu successor, germà
de Josepa Salvador: «[...] Nos don Francisco Salvador,
caballero, Señor del lugar y Baronía de Antella residente en
la ciudad de Valencia [...] llamados y reunidos en el castillo
de dicho lugar de Antellaa [...]».113

Anunci de làngel a sant Joaquim entre els pastors. Vicent Macip
(València, c. 1475 - 1550)

Francesc Joan, a causa d'optar el seu fill Llorenç per la
vida monàstica, després d'haver perdut al seu fill Manuel,110
institueix hereu del senyoriu de Vinalesa, en cas que el
seu fill Pere morira sense descendència, al seu nét Felip
Boïl de la Scala i Joan, senyor de Manises des de 1559
fins a la seua defunció en 1597, nascut del matrimoni de
la seua filla Hipòlita amb Pere Boïl i Pròixida, senyor de
Manises, amb la condició que canviara l'ordre dels seus

110

Viuda, sense descendència, casada en primeres noces,
abans de 1575, amb Pere Joan, ffill del senyor de Vinalesa
Francesc Joan, va impugnar el testament del seu sogre,
Francesc Joan, en virtut del dot, no restituït, que va aportar
al seu matrimoni, que consistia en la quantitat de 6.500
lliures, a més de prometre 7.500 lliures més quan morira
la seua mare Isabel Fons de Salvador. Pere Joan estava
obligat a retornar aquest dot juntament amb el creix 114
quan atorgara testament.115
Aquesta demanda va obtindre sentència de la Reial
Audiència, el 20 dagost de 1588. Amb aquesta, Josepa
Salvador va fer seus tots els rèdits del lloc de Vinalesa

Manuel Joan, senyor de Parcent, casat amb Anna Panadora. Sanchis Moreno, F. J. (2002): Honorato Juan. Vida y recuerdos de un maestro de príncipes. BV. Col·lecció Historia/Estudios, p. 482.
NICOLAU BAUZÁ, José (1987): Páginas de historia de Manises, siglos XVV a XVIIII, p. 167, València.
Miquel Jeroni Salvador, baró dAntella entre 1568 i 1575, va atorgar testament el 21 de novembre de 1575.
113 ESTARLICH CANDEL, Ramón (1978): «La carta puebla de Antella». Crónica de la XII Asamblea de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia, Xàtiva, p. 187-199.
114 El dot o aixovar era un p
pacte entre les famílies dels cònjuges
j g p
pel q
qual la dona o la seua família aportava
p
uns béns al matrimoni, p
per a ser administrats p
pel marit, p
però q
que es recuperaven
per laportador a lextinció del matrimoni (Fur V-V-6). Al principi, a la mort del marit, la dona no podia demanar el seu dot en un any i, durant aquell temps, quedava en possessió de tots
els béns que deixara el difunt, mentre no se li pagara el seu dot i el creix. No obstant això, en una revisió dels furs que va fer Jaume I afig a aquest un paràgraf pel qual modifica els drets de
la dona durant el p
primer anyy de viduïtat, jja q
que no és la p
possessió dels béns del marit mort el q
que li concedeix, sinó el dret a ser mantinguda pels hereus, únicament, q
quan aquests
q
no
complisquen tal obligació, és quan se li transmet la possessió daquests béns. Aquest període del primer any viudal es denominaava lany de plor. GIMENO SANFELIU, M. Jesús (1992): La
mujer privilegiada en el Antiguo Régimen: La subordinación, Univ. Jaume I, Castelló, p. 118.
115 Escriptura davant el notari Nicolau Dehona de 25 de octubre de 1585.
111
112
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entre els béns lliures del seu difunt espòs Pere Joan, fins
que amb ells es cobriren les quantitats estipulades en el
dot i el creix.
El 9 de juny de 1587 sarrenda el senyoriu de Vinalesa al
mercader Miquel Ximeno per Joan Vich, cavaller, pare i
administrador dels béns de Pau Vich i Josepa Salvador,
cònjuges. Aquest és el segon enllaç matrimonial de la
senyora de Vinalesa.116
Es reflecteix el tercer matrimoni de la senyora de Vinalesa
amb Lluís Sorell, en el pergamí XXXVI de larxiu
parroquial de Vinalesa, de 12 de juny de 1600: «[...] juez
y comisario real, procurador de su esposa Josepa Salvador,
señora de Binalesa [...]».
Una nota que no desmereix en crèdit, certifica que lany
1602 es deien senyors daquell lloc Lluís Sorell i la seua
esposa Josepa Salvador,117 del qual va tindre una filla,
Anna Sorell, casada amb Simó de Pertusa, qui per la seua
part van gaudir de descendència amb els seus fills Joan i
Isidora de Pertusa.

Existeix un document120 imprés en llatí, en 2 fulls en foli,
en el qual Cristòfol Joan Monterde, espòs de Josepa
Salvador, senyora de Vinalesa, respon a la qüestió de si
un home casat pot deixar la seua dona, malalta
habitualment i de més de 50 anys dedat, per a fer-se
religiós. Comença: «Dubium Utrum vir Mulieris
quincuagenariae quae duc adversa valetudine laborat». Sentén
una clara al·lusió al seu matrimoni i la seua posterior
dispensa per a professar com a frare al monestir de la
Murta.
Aquell document, sense data identificable, pot donar una
cronologia aproximada del naixement de Josepa Salvador,
senyora de Vinalesa. El seu espòs va professar com a frare
el 1616, i en el document anterior planteja la seua disjuntiva
personal, amb clara al·lusió a la seua esposa de més de 50
anys. Si sefectua una operació aritmètica ponderada, es
podria datar el seu naixement entre lany 1560 i el 1563.

Es documenta, a més, com a senyora de Vinalesa el 1608.118

En una carta,121 datada el 29 dabril de 1617, dirigida a
Cristòfol Joan Monterde de lorde de Montesa, pel rei
Felip III, lautoritza a canviar lhàbit daquest orde pel de
Sant Jeroni (de fet, ja professava des de lany anterior).

Amb seguretat va morir Lluís Sorell abans de 1618, perquè
en aquell temps ja era casada amb el seu quart espòs
Cristòfol Joan Monterde Real (1564-1633). A continuació,
es farà una semblança biogràfica i documental de Cristòfol
Monterde.

Es conserva una al·legació122 del doctor Cristòfol Joan
Monterde, cavaller de lhàbit de la Mare de Déu de
Montesa i Sant Jordi dAlfama, senyor de Binalesa, al
regne de València, el 1607, en la causa criminal sobre la
mort del doctor Jeroni Valeriola el 20 doctubre de 1606.

Va nàixer a València el 1564, doctor en ambdós drets,
ministre de lAudiència de València, regent de la de
Mallorca, cavaller de Montesa des de 1579119 i assessor
del lloctinent daquest orde, a qui la seua esposa va concedir
llicència per a professar en el convent de jerònims de la
Murta, a la vall dels Miracles dAlzira, el 22 de març de
1618, on va morir com a vicari el 1633.

En larticle del diari Las Provincias, de 30 de desembre
de 1921, titulat «Dos predicadores», de lhistoriador
Salvador Carreres Zacarés, sarrepleguen uns poemes
publicats en el fullet de Vicent Pla i Cabrera El regocijo
en Valencia, en els dies 5, 6 i 7 de novembre de 1796, sobre
fills cèlebres de València, en el qual sesmenta Cristòfol
Joan Monterde:

116

CHIRALT BAILACH, E. (2001): El archivo del Real Colegio del Corpus Christi de Valencia:: el Fondo Alfara del Patriarca y Burjassot, tesi doctoral. Universitat de València. Vol. II, p. 802.
«Don Luis Sorell, consorte de Doña Josefa Salvador, señores de Vinalesa, testó ante Antonio Balanzat en 16 de noviembre de 1602.» (Nota manuscrita del baró de San Petrillo.)
ARV: M i E, any 1608, L-3, M-26.
119 Lorde va encarregar
g al seu jjurista més competent
p
en aquell
q
moment, Cristòfol JJoan Monterde Real, la redacció de Responsum de iurisdictione Ordinis Montesiae, publicat el 1594.
120 AHN: Índex de la col·lecció de Luis de Salazar y Castro. T-40, f. 98 i 99, núm. 70947.
121 Ibídem: I-2, f. 86. núm. 34210.
122 Ibídem: T-40, f. 192 a 224. núm. 70956.
117
118
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Fray Cristóbal Juan Monterde,
caballero de Montesa,
doctor fue en ambos Derechos;
ministro civil Valencia (su esposa),
le vio; Mallorca regente
y visitador le obsequia: r
tres veces contraxo nupcias
con señoras de esta esfera;
pero llamándole Dios

al claustro, pidió a Josepha
Salvador, que era señora
del lugar de Vinalesa
el consentimiento
que le otorgó placentera:
recibió el hábito humilde
de Jerónimo, y en esta
sacra religión progresos
hizo de suma grandeza.

El cronista de València Carreres Zacarés hi afig:
Del mismo modo que antes lució en el foro, brilló
ahora por sus virtudes y su celo apostólico, siendo
muchos los que acudían a oír sus doctos sermones,
y en esta Cuaresma predicada en la parroquia de San
Martín, se vio la iglesia siempre llena, dándose el caso
singular de figurar entre los concurrentes su mujer,
doña Josefa Salvador, que solícitamente acudía a oírle.
Es conserven les cartes de noces, 123 datades el 16 de
març de 1623, entre Josepa Salvador en nom propi i de
la seua filla Anna Maria Sorell, filla del mort Lluís Sorell,
amb Simó de Pertusa, de lhàbit de Montesa, comanador
de la vila de Borriana, davant el notari Pere Climent de
València. En general, diuen si fa no fa: està pactat, avingut
i concordat que Josepa Salvador, en nom de la seua filla,
per la facultat concedida pel justícia de la ciutat de València,
promet constituir i constitueix per al dot o aixovar daquesta,
segons fur de València la quantitat de 10.000 lliures, a
saber: 6.000 lliures ara com ara, en béns que Anna Maria
Sorell disposa per herència del seu pare Lluís Sorell,124 i
la resta fins a les 10.000 lliures en béns de Josepa Salvador,125
«pagadors després de la mort de la senyora de Vinalesa i
del seu actual espòs, el frare Cristòfol Joan Monterde
Real, que pugen a 4.000 lliures en censals i béns dotals
daquella, que per haver-los traspassat en dot a aquell frare
Monterde, el seu marit, per lliurar lusdefruit que en té,
com a cavaller, durant sa vida, mentre no haja fet professió
efectiva al convent de la Murta dAlzira, com a frare

123

jerònim, amb decret de lOrdinari i prèvia llicència, voluntat
i consentiment de la seua esposa, la senyora de Vinalesa».
En una altra escriptura, dins del mateix document, Simó
de Pertusa accepta el dot i accedeix a lliurar a la seua
futura esposa Anna Maria Sorell el creix126 de la meitat
del dot, que representen 5.000 lliures, per raó de la virginitat
daquella, segons fur de València, ja que se les considera
remuneració del pudor o la noblesa de lesposa. La dona
només aconseguia el domini daquesta donació si es
consumava el matrimoni.
Del matrimoni de Simó de Pertusa amb Anna Maria Sorell
van nàixer Joan Josep i Isidora de Pertusa.
Del citat protocol del notari Climent es desprén que, lany
1639, va morir Anna Maria Sorell i que els seus fills van
quedar a cura de la seua àvia, Josepa Salvador.
Joan José de Pertusa Sorell va heretar el senyoriu de Vinalesa
a la mort de la seua àvia Josepa Salvador, ja que els seus
pares van morir amb antelació. En un contracte matrimonial
datat el 4 de febrer de 1636,1277 atorgat per la seua àvia amb
Melcior Cisternes dOblites, del Consell Reial dAragó
per al matrimoni del seu fill Pau amb Isidora Pertusa, néta
de Josepa Salvador, «en el que dicho contrayente asigna a
Isidora 8.000 ducados, llevando ella por bienes suyos hasta la
cantidad de 9.600 libras valencianas, tercera parte de la herencia
que le correspondió de su difunto padre».
Josepa Salvador va testar davant el notari Pere Climent
el 19 de febrer del 1641:128
Senyora del lloc de Vinalesa, habitant de la present
ciutat [València] [a la] parròquia de Sant Tomàs,
carrer de les Avellanes. Estant malalta al llit [...]
en presència de mossén Joan Romeu, Rafael Barceló,
subdiaca i de Dionís Burguer, sastre. Firmat per les
mans dels testimonis i de mi, el notari, per no saber
la senyora de Vinalesa escriure [...].

BV: ms. 396, lligall. núm. 13.
Entre els q
quals, dotze caffiçades
ff
s de vinya
y a la p
partida de Mauella, situades a Albalat de Mossén Sorell.
2.000 lliures en béns heretats de sa mare, Isabel Àngela Font de Salvador, baronessa dAntella.
126 El creix
x consistia en una aportació econòmica del marit a la muller com a correspondència amb el dot. Tenia com a valor la meitat del dot aportat per la dona (Furss V-I-2). A partir de
1329 va agafar el seu autèntic caràcter de premi a la virginitat.
127 Espanya, Ministeri de Cultura, Secció Noblesa de lAHN, OSUNA, C. 537, D. 29.
128 ACCC: Baldufarii del notari Climent. Ref. 27789. Testament de 19 de febrer de 1641. Ref. 5335.
124
125
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Tot seguit, resumim el complex testament: llega el senyoriu
de Vinalesa, davall certes condicions, establides mitjançant
clàusules enrevessades, per les quals no es podia accedir a
la propietat del senyoriu fins que no sextingiren una sèrie
de familiars directes i uns usdefruits establits a favor de
familiars indirectes, per la qual cosa fins que no es compliren
aquelles disposicions no es podia considerar la cartoixa de
Valldecrist, definitivament, com a ama i senyora del lloc
de Vinalesa, fet esdevingut el 1677.
Al seu gendre, Simó de Pertusa, llega 300 lliures sobre
lheretat dAlbalat dels Sorells, que es compensarà amb el
censal del forn. Estipula que la seua esclava Serena Miranda
siga venuda fora del regne de València. Ordena que no puga
entrar a ser curador dels seus néts durant la seua minoria
dedat cap parent per afinitat
f
o consanguinitat,, sinó que «el
Justícia Civil de València puga nomenar i nomene una
persona estranya i que siga la més apropiada en la forma
acostumada en les cures datives».
Josepa Salvador llega els seus béns de la següent forma: la
nua propietat del senyoriu de Vinalesa amb tots els seus
béns, jurisdiccions i drets al seu nét Joan de Pertusa129 (f.
238), però si moria sense descendència passaria a la seua
néta Isidora de Pertusa. Continua la disposició testamentària
de la següent manera: si la seua néta Isidora moria sense
descendència, passaria lusdefruit del senyoriu als dos fills
mascles del seu nebot Carles Salvador i Castellví,130 casat
amb Jerònima de Vilanova, però amb certes condicions.
Heretaria en primer lloc lusdefruit del senyoriu el
primogènit mascle, però sense poder transmetrel als seus
successors, per la qual cosa, una vegada mort, heretaria
lusdefruit el segon germà mascle fins la seua mort, sense
que poguera continuar la seua descendència. Des daquell
moment, la nua propietat del senyoriu passaria a la cartoixa
de Valldecrist (f. 250).
En el foli 243 girat, anomena la seua néta Isidora de
Pertusa, el notari Gaspar Daquí, el seu gendre Simó de
Pertusa i la seua filla Anna Maria Sorell, esposa de Simó
de Pertusa (244 girat).

En el foli 246 cita la filla del seu anterior espòs, Cristòfol
Joan Monterde, sor Elisabet Monterde,
r monja a Santa Anna.
En el 260, anomena la seua néta Isidora de Pertusa com
a esposa de Pau Cisternes, senyor de Benillup i cavaller
de lhàbit de Sant Jaume.
Una altra disposició testamentària de Josepa Salvador
deixa a la cartoixa 3.297 rals de billó amb 30 maravedís,
per a repartir entre diversos ordes religiosos i parròquies131
i, entre altres clàusules, en el cas que heretara els seus béns
la cartoixa de Valldecrist:
[...] que haja de fundar en benefici de la parròquia
de Sant Nicolau de València, a la capella anomenada
dels Reis, amb la invocació del patriarca sant Josep
i sant Pere Màrtir.
Aquesta fundació es va verificar i es va complir pel monestir
com a hereu daquesta senyora, el dia 20 de maig de 1774.
Larquebisbe de València Francisco Fabián y Fuero ho
va rebre i ho va aprovar i va instituir tal benefici a la capella
dels Reis de Sant Nicolau, perquè va ser del pare de Josepa
Salvador, el baró dAntella (f. 255).
Quant al seu sepeli (f. 239):
[...] desitja ser enterrada en la capella de les Ànimes
al fossar del Convent i casa reial de la Cartoixa de
Valldecrist, a la porta d'aquesta capella a la part de
fora, per a això ja va posar pedra en la que seria la
seua sepultura gravada amb les seues armes. Quan
passen les seues restes per Vinalesa cap a la Cartoixa,
sol·licita un respons a l'església de Sant Honorat. En
cas que els monjos tragueren el meu cos de la capella
de les Ànimes, revoque el meu llegat a la Cartoixa
i demane que depositen les meues restes i els meus
béns a la parròquia de Sant Nicolau de València amb
la condició de celebrar una missa diària per la meua
ànima. Si això tampoc fóraa possible, que el cos siga
traslladat al seminari del Corpus Christi i que em
succeïsca en tot el que afecte els meus béns (f. 254).
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Joan i Isidora de Pertusa són fills dAnna Maria Sorell i de Simó de Pertusa, i Anna Maria era filla, per la seua part, de Lluís Sorell i de Josepa Salvador.
Cavaller de Montesa el 1589, casat amb Jerònima de Vilanova el 1605.
VIDAL PRADES, Emma (2006): La cartuja de Vall de Crist en el fin del Antiguo Régimen, Universitat Jaume I, p. 51 i 87. També en AHN, Clero, lligall 1848, carpeta 2/Valdecristo, exp.
Cartujos. Igualment en ARV: Clero, llibre 850.
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Quan Josepa Salvador va morir, va ser soterrada a la capella
de les Ànimes, segons estava estipulat amb la cartoixa.
Seguint el llibre del pare Marqués, confirma que:
A 23 de febrer 1641 fonch soterrada en lo ciminteri
de nra. Casa davant lo llindar de la Capella de les
ànimes dona Jusepa Salvador Señora del lloch de
Vinalesa prop de Valª per haverli donat lo Convent
la dita Capilla pera sa sepultura, encara que la dita
Sª per sa humilitat, y per estar als peus dels nres.
Sts. Pes. D. Bonifaci Ferrer, y d. Juan Bellot, que
han fet milacres, se féu soterrar fora la Capella en
sobre dit lloch, al costat del qual estan los dits SS.
Pes.132
La capella de les Ànimes,133 hui desapareguda, estava
situada al centre del claustre que servia de cementeri als
monjos, exempta, on va estar enterrat Bonifaci Ferrer.
Situada a la testera del claustre major, entre els cementiris
dels pares i dels germans, donats i criats. Es va construir
quan Lluís Mercader era el prior de la cartoixa, entre 1499
i 1500. Era de forma rectangular i de bastant altura, quasi
el doble que les cel·les del claustre major on se situava.
El pare Alfaura la cita en el seu manuscrit134 en ressenyar
el sepulcre de Bonifaci Ferrer:
[...] La sobredicha Capilla [de les Ànimes] está
prometida desde el año 1638 a Dña. Jusepa Salvador
señora de Vinalesa, la cual quiere vincular ese lugar
para nuestra Casa y enterrada en dicha Capilla. Fue
realizada esa promesa con licencia del RP General.

Fragment del testament de Josepa Salvador

132
133
134
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La citada Capilla es ya de dicha señora y está
enterrada delante del dintel de ella, cerca de los PP
D. Bonifacio Ferrer y D. Juan Bellot; y dicha señora
ha vinculado de hecho el lugar de Vinalesa y todos
sus bienes como se narra en la escritura A.26.

MARQUÉS, Francesc (1568): Sumario de la fundatio y edificatio del monasterio de Valldecrist. Arxiu Històric Nacional, còdexs, llibre 1149 B, p. 26.
Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, núm. LXI, octubre-desembre 1985, p. 556-589.
AHN: Clero, còd. 1129. Códice, sig. 7/12.
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Joan Josep de Pertusa i Sorell
Fill de Simó de Pertusa i dAnna Maria Sorell Salvador,
nét de Josepa Salavador, señora de Vinalea. Hereu de la
seua àvia perquè els seus pares van faltar amb antelació.
Els cavallers dhàbit dels ordes militars no eren tampoc
admesos com a diputats, perquè a València sels considerava
de la classe de religiosos; de manera que, si un daquests
cavallers vestia lhàbit durant el temps de la seua diputació,
o exercia un càrrec municipal, quedava de fet rellevat de
lun i de laltre. Així ho va declarar aquesta Audiència en
judici contradictori. També estaven exclosos per a totes
les ocupacions públiques. Llorenç Mateu va comprovar
com sexcloïa Jordi de Castellví, fill únic del comte de
Carlet, del braç militar; Manuel Escrivà, germà del comte
de lAlcúdia; Gaspar de Montpalau, germà del comte de
Xestalgar; Jacint Sanç, Manuel Milà i Joan de Pertusa,
senyor de Vinalesa, per haver abraçat lestat eclesiàstic, o

van vestir lhàbit dorde militar. El primer i lúltim, que
després van deixar lhàbit per a casar-se, van tornar a ser
admesos en la cambra militar.135
En les Corts que es van celebrar a València, al convent de
Sant Doménec, lany 1646, tots els nobles, cavallers i
generosos tenien vot en el braç militar, amb lexcepció que
havien de ser naturals daquest regne, els clergues estaven
exclosos per a totes les ocupacions públiques, encara que
foren dordes menors, entre altres «a Juan José de Pertusa,
Generoso,136 señor de Vinalesa, por pertenecer a Orden Militar,
pero poco después dejó ell hábito para casarse y por lo tanto, fue
de nuevo admitido en el brazo militar»,137 el 6 de novembre
de 1649 va contraure matrimoni amb Maria Aguilar,
senyora de Barxeta,138 i lany 1676 van ser autoritzats per
Joan Josep de Pertusa, davant el notari Baptista Sales, els
capítols i ordenances que els veïns de Vinalesa van atorgar
per al govern daquell lloc.139 El 1650, 1662, 1664 i 1676
es titula senyor de Vinalesa i Barxeta.

135

BOIX, Vicente (1855): Apuntes históricos sobre los Fueros del antiguo Reino de Valencia, cap. X, València.
Generosos, al regne de València, eren els membres de lestament militar que no havien sigut armats; eren els fills de cavallers o donzells.
137 BOIX, Vicente (1855): Apuntes históricos sobre los fueros del antiguo reino de Valencia, p. 33.
138 Nota manuscrita del baró de San Petrillo, encara que en lARV, M i E, any 1687, L-1, M-9, f. 30 es reflecteix la data del matrimoni el 1657.
139 Capítols
p
i ordenances p
per al millor ggovern i benestar dels veïns de Vinalesa,, atorgats
g p
per aquests
q
amb p
prèvia facultat al seu senyor, Joan Josep de Pertusa, davant Baptista Sales, en aquell
poble, a 31 de desembre de 1676. Arxiu General del Regne. Índex de Manaments i Empares, tom I, f. 9 girat.
136
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Còdex de fundatio i edificatio de la cartuja de Valldecrist, p. 613. Soterraments de Josepa Salvador i del seu nét Joan Josep Pertusa
AHN, Clero, còd. 1149
152
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Vista comparativa de la porta de lesglésia de la cartoixa de Valldecrist. A lesquerra, gravat de La Ilustración Española y Americana,
any XXIV, núm. 23, p. 409, 22 de juny de 1880. A la dreta, una fotografia actual

Cartoixa de Valldecrist segons la carte o pintura de la col·lecció de la Grande Chartreuse. Cliché Musée Dauphinois. Grenoble. A
la part superior del quadre, entre els dos cementeris, shi pot apreciar la capella de les Ànimes, lloc on es va soterrar Josepa Salvador,
senyora de Vinalesa
153
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Vista actual de la restauració de las ruïnes de la cartoixa de Valldecrist

En lany 1659140 es descriu:
Solemnidad festiva con que la insigne, leal, noble
y coronada ciudad de Valencia se celebró la nueva
de la canonización de su milagroso Arzobispo Santo
Tomás de Villanueva. Dirigida a los muy ilustres
señores [...] Juan Josef Pertusa Generoso, señor de
Vinalesa y Barcheta [...].
En les cròniques de les festes de la noblesa valenciana
dedicades a la Puríssima, concretament en la de 1662,
expressa Rodrigo Artés y Muñoz una comitiva:

140

[...] Venían pues, como digo tan galanes, que la
puente se hacía ojos, por no perder un átomo de
aquellos Soles, cuyos caballos emulaban a los de
Faetón [...] seguían Juan Josef Pertusa, Señor de
Vinalesa, D. Félix Falcó, D. Juan Vivas Cañamás
y Juan Bautista Pertusa Bonastre, vestidos de plata,
y negro, con capas vistosas, que servían de realce a
la guarnición del vestido141[...].
En la desfilada de quadrilles en els jocs de canyes142
posteriors:

BUV: Y-26/139.
P EDRAZA MARTÍNEZ, Pilar (1977): «Las fiestas de la nobleza valenciana en el siglo XVII: Un ejemplo característico (1662)», Estudiss núm. 6, Universitat de València, p. 111.
142 Justes i tornejos que tenien un efecte galant i dexhibició aristocràtica.
141
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[...] Segunda cuadrilla.- Tenía como cuadrillero a
don Juan Pertusa, señor de Vinalesa y Barcheta. Le
acompañaban don Melchor Sisternes, don Baltasar
Julián y don Pedro Pertusa Bonastre. Iban
espléndidamente ataviados, de terciopelo blanco
tejido de forma que afectaba un dibujo de flores, y
sus adornos eran de plata y nácar. Las adargas143
tenían forma de rosa. 144

testamentàries de Josepa Salvador, que nomenava com a
hereus de lusdefruit, en cas de morir els seus hereus
directes sense successió, els dos fills mascles del seu nebot
Carles Salvador, successivament, sense dret de transmetrel
als seus descendents. Una vegada morts, heretaria la
propietat la cartoixa de Valldecrist, que només admetia,
en aquella línia successòria, els seus néts Joan i Isidora,
que havien mort sense successió.

Hi ha un document datat el 10 de novembre de 1660 en
el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunyaa sobre
una sentència de lAudiència de València, a favor de Romuald
Simó de Pallarés i Salt, de lorde militar de Sant Joan de
Jerusalem, comanador dUlldecona, contra Joan Josep de
Pertusa, senyor de Vinalesa i de Barxeta, com a hereu de la
seua esposa Maria Aguilar i de Tallada, vinculats a la mare
daquesta, Lucrècia Tallada dAguilar.

El 4 de juny de 1676 moria sense fills Joan Josep Pertusa
Sorell, lúltim senyor de Vinalesa abans que accedira a la
propietat del feu la cartoixa de Valldecrist. Va ser enterrat
el 26 de juliol a la capella de les Ànimes del convent de
Valldecrist, al costat de la sepultura de la seua àvia, la qual
va ser senyora de Vinalesa, Josepa Salvador.

Joan Josep de Pertusa Sorell mantenia relació de parentiu
amb Antoni Ferrer, regent del Consell dAragó per aquella
època. Possiblement, per aquesta causa, en els anys 1657,
1664 i 1671 va presentar la seua candidatura per al càrrec
de portantveus del governador dOriola al·legant, en
lexposició que avalava els seus mèrits, les seues actuacions
com a síndic de lestament reial.145 En la candidatura de
1657, el Consell dAragó proposa en segon lloc Joan Josep
de Pertusa i fa una apreciació sobre aquest cavaller: «[...]
cuyo es el lugar de Vinalesa, caballero de mucha calidad y de
conocidas prendas, de buen juicio y zelo del servicio de V.
Magd. Y que dará muy buena cuenta deste empleo [...]».
Hi ha documentació sobre un procés de la catedral de
València contra ell i el convent de Valldecrist el 1676. L1
de juny daquell any va testar a Vinalesa davant Baptista
Sales i va deixar com a hereus: en primer lloc, Jeroni Josep
de Pertusa i, en segon lloc, Vicent Mascarell de Pertusa,146
però no van poder accedir al senyoriu per les disposicions

El foli 31 del capbreu de lany 1691,147 deixa constància
que Joan Josep de Pertusa148 era senyor de Vinalesa en els
anys 1650 i 1662: «[...] firmado por Don Juan José de Pertusa
señor de Vinalesa, recibido por Onofre Fumat, notario, el 28
de Junio de 1650». En un altre lloc escriu: «[...] en defecto
de actas firmadas por Don Juan José Pertusa, ahora dueño de
dicho lugar y otro,1499 recibo de Onofre Fumat, notario, en 13
días del mes de abril de 1662».
En un manuscrit150 sobre la història de la cartoixa de
Valldecrist es conserva el següent assentament:
A 4 de junio de 1676, día de Corpus Christi, murió
Juan Pertusa, señor de Vinalesa, sin sucesión, y
dicho día tomó posesión de dicho lugar de Vinalesa
y sus regalías D. Vicente Navarro, procurador de
este Real Convento, con sustitución de una procura
especial que hizo el Convento al Padre Prior D.
Gaspar Gil para dicho efecto, y el citado Juan
Pertusa fue llevado aquí por sus vasallos, sábado
por la mañana, difunto, y fue enterrado a la puerta

143

Una darga és un escut fet de cuir de forma ovalada i, posteriorment, en forma de cor.
PEDRAZA MARTÍNEZ, Pilar (1977): «Las fiestas de la nobleza valenciana en el siglo XVII: Un ejemplo característico (1662)», Estudiss núm. 6, Universitat de València, p. 119.
145 BERNABÉ GIL, David (2009): «Nobles valencianos en el servicio regio. La provisión del oficio de Portantveus de Gobernador General Ultra Sexonam», Revista de Historia Moderna
a núm.
26, p. 43-57.
146 ES.28079.AHN/1.1.1.3.3.1//CONSEJOS, 22098, EXP.7: Litigi de Francesc Mascarell amb Carles Tallada, sobre la possessió del lloc de Barxeta, 1698.
147 ARV: Clero, Llibre 591, Capbreu
u de Vinalesa 1691.
148 ORTÍ I BALLESTER, Marc Antoni: Academias valencianas del barroco: descripción y diccionario de poetas. En la p. 36 ens relata la solemnitat festiva de la canonització de sant Tomàs de
Villanueva «[...] a los muy ilustres señores Don Gerardo Servellón Barón de Orpesa, Conde de Servelló, jurado primero de los Nobles Caballeros... Juan Josef Pertusa generoso, señor de Vinalesa y
Barcheta...».
149 Barxeta.
150 AHN: Clero, còd. 1149. «Códice de fundatio y edificatio de la cartuja de Valldecrist», sig. 8/13.
144
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de la Capilla de les Ánimes, que es utilizada por
los señores de Vinalesa, desde Dña. Jusepa Salvador.
Pero se ha de admitir que no se tomó posesión del
usufructo porque tocaba a D. Vicente Salvador
durante su vida. Aquél lo tomó ese mismo día.
Después murió D. Vicente Salvador en...
Desgraciadament, ací finalitzava el manuscrit que, si
haguera continuat, hauria aportat noves dades històriques
sobre la família Salvador.
Isadora Pertusa i Sorell
Germana de Joan Josep de Pertusa i néta de Josepa Salvador.
A lAHN es conserva una còpia del contracte matrimonial
datat el 4 de febrer de 1636,151 atorgat per Josepa Salvador,
senyora de Vinalesa, i per Melcior Cisternes dOblites152 per
al casament del seu fill Pau Cisternes dOblites i Pellicer,153
cavaller de lOrde de Sant Jaume, amb Isidora Pertusa Sorell,
néta de Josepa Salvador, pares, al seu torn, de Melcior
Cisternes i Pertusa, batejat el 17 doctubre de 1637 a la
parròquia de Sant Pere de València, amb Vicent Cisternes
dOblites i Josepa Salvador com a padrins. Era membre del
mateix orde militar.154 Presumiblement, aquest cavaller va
morir sense descendència abans que el seu oncle Joan Josep
de Pertusa155 (4 de juny de 1676), senyor
n de Vinalesa, per la
qual cosa aquella línia va quedar fora de lherència del senyoriu.
La cartoixa de Valldecrist
El 4 de juny de 1676, el mateix dia de la defunció del
senyor de Vinalesa, Joan Josep Pertusa Sorell, els veïns de
la població reconeixen la nua propietat de la Cartoixa de
Valldecrist i lusdefruit de Vicent Salvador Vilanova.
Després de la mort de Joan Josep de Pertusa, accedeix a
l'usdefruit del senyoriu Vicent Salvador Vilanova, l'últim
senyor del llinatge Salvador a Vinalesa, ja que l'usdefruit

151

s'extingeix amb ell, segons les clàusules del testament de
Josepa Salvador. Casat amb Maria Pallarés, degué morir
el 1677, 156 ja que en el testament de la seua esposa, figura
com a viuda el 1678, per la qual cosa la cartoixa va prendre
la possessió real i efectiva del senyoriu de Vinalesa en
aquells anys. El 18 de desembre de 1677 la cartoixa de
Valldecrist es va arrogar la propietat del senyoriu de Vinalesa.
El seu fill, Vicent Salvador Pallarés, va atorgar testament
de 6 d'octubre de 1680 i hi llegava a la seua esposa 300
lliures per a «dols i aliments del any del plor».157
Transcrivim un document de lADPV, de 29 doctubre de
1764 en què el prior de Valldecrist es declara amo i senyor
temporal de Vinalesa.
Textualment, diu:
En el Rl. Monasterio de Val de Christo que está
sito dentro de los términos generales de su villa de
Altura, a los veinte y nueve días de octubre de mil
setecientos sesenta y quatro años; el Muy Rdo. Pe.
Dn. Juan de Echave y Ansorena Prior de dicho Rl.
Monasterio, y como a tal Dueño y Señor temporal
de la Baronía y Villas de Altura, Alcublas y Lugar
de Vinalesa. Dixo: Que en atención a haber
discurrido mas de los diez años prevenidos en la
Concordia celebrada entre [...].
Corrobora lafirmació anterior un document158 de 4 de
setembre de 1750, en el qual consta el següent: «José Gil
Monge, procurador de la Real Cartuja de Vall del Christ [...]
bienes sitos en el término de Vinalesa y tenidos del dominio mayor
de mi Cartuja». Aquest domini va perdurar fins la publicació
del Decret dAbolició dels Senyorius de 6 dagost de 1811,
159 en el qual deixava reduïts els senyorius territorials a simple
propietat; el de 1823 (ambdós complementaris), i la posterior
Llei aclaridora, de 26 dagost de 1837.

AHN: OSUNA, C.537, D.29.
ES.41168.SNAHN/1.1.5.3.11//OSUNA, C.547, D.29: Melcior Cisternes dOblites, valencià, cavaller i assessor general de lOrde de Montesa i regent del Consell Suprem dAragó.
Va contraure matrimoni a Alcoi amb Casilda Pellicer, i daquesta unió va nàixer Pau Cisternes.
153 AHN: OM. Expedientets, núm. 668. Expedient per a la concessió del títol de cavaller de lOrde de Sant Jaume a Pau Cisternes dOblites Pellicer. 1621.
154 AHN: OM-Expedientets, núm. 2366.
155 El 28 de diciembre de 1640, se solicita dispensa por edad para poder ser miembro de la Orden Militar de Santiago, pues confiesa su abuelo Melchor Sisternes que tiene su nieto una
edad de 3 años y 2 meses debiendo poseer, según los estatutos, una edad mínima de 7 años. Se pidió dispensa al Papa. Se despachó el título de caballero de la O.M. de Santiago el 3 de
septiembre de 1641.
156 ACCC: Protocols, 8040. Testament de 8 de jjuny
y de 1678, de Maria Pallarés, viuda de Vicent Salvador Vilanova, senyor
y de Vinalesa. Vegeu: Vida, instituciones y universidad en la historia
de Valencia. p. 92. Institut dEstudis Comarcals de lHorta Sud. FEBRER editors, 1996. També Pedro Sucías: AHMV, manuscrit.
157 ACCC: Protocols, 8042. Vegeu: Vida, instituciones y universidad en la historia de Valencia, p. 100, Institut dEstudis Comarcals de lHorta Sud, FEBRER editors, 1996.
158 ARV: Clero, Llibre 591, f. 31.
159 Art. 4: «Queden abolits els dictats de vassalls i vassallatge i les prestacions, tant reials com personals, que deguen el seu origen a títol jurisdiccional, tret dels que procedisquen per contracte
lliure en ús del sagrat dret de la propietat».
152
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Document de 29 doctubre de 1764 en què el prior de Valldecrist es declara amo i senyor de Vinalesa (ADPV)

Marquesat de Villores
Finalitza el senyoriu de Vinalesa del llinatge Salvador
quan pren possessió definitiva la cartoixa de Valldecrist
però, per matrimoni, la branca de Cervera del Maestrat
daquest cognom accedirà a la titularitat del marquesat de
Villores, amb palauet a Vinalesa, com es relata a continuació.

Hi ha documentació sobre les informacions genealògiques
i de neteja de sang realitzades el 1718 a Josep Salvador i
de León, natural de Sant Mateu (Castelló), descendent
de Cervera del Maestrat, motivada per lexpedient
inquisitorial obert el 30 de març de 1718, en pretendre el
càrrec doficial del Tribunal de la Inquisició de València;
i de la seua esposa, Isabel Maria del Olmo i Sancho,
157
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natural daquesta última ciutat.160. Casats el 17 de juny
de 1717 a lesglésia de la Santa Creu de València. Va testar
Josep Salvador i de León a València, l11 de febrer de
1741.
De la unió de Josep Salvador i de León amb Isabel del
Olmo, va nàixer a València, el 2 de juny de 1718, Vicent
Salvador del Olmo, que va ser secretari, com els seus
avantpassats, del Sant Ofici del Regne de València, càrrec
que va assumir el 1742, quan va faltar el seu sogre.
Açò es corrobora en el manuscrit de Muñoz y Lucientes.161
Relata el 1753 el testimoniatge dun observador reial, que
viatja als pobles de la província de València per a la seua
descripció civil i eclesiàstica, entre altres Vinalesa, on conta
qüestions diverses, com lexistència de lhort dIsabel del
Olmo o del seu fill, Vicent Salvador del Olmo.
Fill de Vicent Salvador del Olmo i de Fulgència Antolí
i Borràs va ser Josep Vicent Salvador Antolí,162 nascut el
28 dagost de 1741 a Sant Mateu, membre de la mestrança
de València i secretari del Sant Ofici al Regne de València.
Casat el 2 de juliol de 1781 amb Francesca Xaviera Vidal
i Caballero,163 nascuda el 14 de març de 1765.

De l'enllaç de Josep Vicent Salvador i Francesca Xaviera
Vidal va nàixer a València, el 17 de juny de 1783, Joaquín
María Salvador Vidal, qui va accedir per via materna a
ostentar el títol de marqués de Villores, mitjançant carta
d'obligació de pagament dels drets successoris, el 24 de
novembre de 1814.164 Es van realitzar proves el 1827 per
a concedir-li el títol de cavaller de l'Orde de Montesa,165
i era membre de la mestrança de València. Es conserva
un expedient de classificació de jubilació de Joaquim Maria
Salvador Vidal, marqués de Villores, com a agutzil de la
Reial Audiència de València el 1836.166 Es va casar amb
M. Josepa Barroso de Frías i Jordà.
En el marquesat de Villores van succeir, per Reial Carta
de 31 de juliol de 1856, Josep Maria Salvador i Frías, per
defunció, el 22 de gener daquell any, del marqués Joaquim
Maria Salvador i Vidal, son pare.167
És confirma el títol de marqués de Villores per Reial Carta
de 17 d'abril de 1884168 a José Salvador de la Figuera
Barroso de Frías i Mezquita, per defunció, l11 de setembre
de 1881, del seu pare i anterior marqués, Josep Maria
Salvador i Frías. Va nàixer a Vinalesaa el 12 d'agost de 1840
i va morir el 27 d'agost de 1912. Va ser un conegut membre

160 ES.28079.AHN/1.1.1.10.1.13//INQUISICIÓN,1281,EXP.1.
- Genealogia
g de Josep
p Salvador i de León: batejat
j a Sant Mateu (Castelló) el 28 de març de 1689.
- Pare: Doménec Salvador Zahera, batejat el 12 dagost de 1659, natural de Sant Mateu. Mare: Tomasa de León i Ciurana, natural de València, batejada a la parròquia de Sant Nicolau el
8 de març de 1663. Casats a Sant Nicolau el 17 de març de 1686.
- Avi patern:
p
Carles Salvador Orfanell, batejat el 6 de juliol de 1605 (generós), lloctinent i capità de S. M. del Mestrat de Montesa, natural de Cervera del Maestrat (Castelló), fill de
Bartomeu i de Teodora. Carles Salvador era germà de Jaume Salvador, cavaller de Montesa, administrador de lHospital dAragó de Madrid i de Felip
p Salvador,, cavaller de Montesa,, capellà
p
del rei i bisbe dEmpúries.
p
Linstructor inquisitorial
q
afirma q
que descendeixen aquests
q
Salvador «del Reyno de Aragón, donde eran infanzones». Àvia paterna: Agustina Zahera Esbrí, batejada
el 14 dagost
g de 1635, natural de Sant Mateu, filla al seu torn,, dArcís i Petronila.
- Avi matern: Francesc Fèlix de León i Bou, natural de València. Àvia materna: Josepa Ciurana, natural de València, batejada a Sant Nicolau el 19 de març de 1626 .
- Genealogia
g d'Isabel Maria de l'Olmo i Sancho: nascuda el 29 d'octubre de 1689 a V
València, batejada
j
a l'església de la Santa Creu el 30 d'octubre de 1689. tingué com a padrins el seu avi
Josep
p Vicent del Olmo (generós),
g
secretari de la Inquisició de València i Isabel Colomer i de Sancho.
- Filla de Vicent del Olmo Abat, secretari de la Inquisició de València, batejat el 26 de juliol de 1650 a l'església de la Santa Creu de València, fill de Josep Vicent i Cristina; i de Jerònima
Sancho Colomer, nascuda el 29 d'octubre de 1654 a Ontinyent.
- Avis p
paterns: Josep
p Vicent del Olmo Conca, batejat
j a l'església
g
de Sant Esteve el 25 d'agost de 1611, fill de Josep i de Marcel·la, secretari de la Inquisició de València; i de Cristina Abat
Peris, de Vinalesa, filla i néta de Joan Abat, ambdós de Vinalesa.
- Avis materns: Gaspar
p Joan Sancho Teixidor, tinent agutzil
g
major
j de la Inquisició
q
d'Ontinyent,
y
nascut el 25 de gener de 1629, fill de Cosme i de Maria; i d'Elisabet Anna Colomer Borràs,
natural d'Ontinyent, germana del marqués de Colomer, batejada el 27 de febrer de 1624, filla de Vicent i Anna.
161 MUÑOZ Y LUCIENTES, Miguel E. (1753): Descripción de los pueblos, iglesias y parroquias del arzobispado de V
Valencia, fuera de la capital, sacada de sus archivos por orden de Su Majestad, València
(RAH, Madrid, ms. C-20).
162 VIDAL PRADES, Emma (2006): La cartuja de Vall de Crist en el fin del Antiguo Régimen, Universitat Jaume I, p. 77. Lany 1800 pagava Josep Salvador a la cartoixa per censos emfitèutics
6 lliures i 4 sous.
163 El senyor de Villores i la Todolella era Francesc Guerau, per mitjà del seu testament va agregar i va unir els seus béns al mayorazgo
y
g fundat per Tomàs Esbrí el 1612. Mitjançant aquest
document va desheretar els seus tres fills i el nasciturus, per mitjà d'un dobló d'or a cadascun d'ells de legítima. El títol de primer marqués
q
de Villores va ser concedit p
per Carles VI, arxiduc
pretendent a la corona espanyola,
p
p y
el 24 d'agost
g de 1723, a Francesc Guerau i Esbrí, senyor
y de Villores. Veí de la ciutat de València va ser Tomàs Vidal i Alcocer, noble, on va testar el 12
d'abril de 1744. Va contraure matrimoni a València el 12 de juliol de 1722 amb Teresa Guerau Esbrí, natural de València (filla de Francesc Guerau, cavaller de Montesa). D'aquest
q
enllaç
va nàixer Bonaventura Vidal Guerau, nascut a València el 15 de maigg de 1732, membre de la mestrança de València, noble, q
qui va es casar a Torreblanca el 21 de maigg de 1764 amb Raimunda
Caballero i Delfín, nascuda a Tortosa (Tarragona) el 6 de juliol de 1738 (filla de Juan Caballero i Enríquez de Guzmán, i de Bernada Delfín). Van ser pares de Francesca Xaviera Vidal i
Caballero.
164 ES.28079.AHN/1.1.1.2.1//Consells, 11590, exp. 1259.
165 OM-Expedientets, núm. 15213.
166 Hisenda, 1556, exp. 93.
167 Consells, 8985, A. 1856, exp. 39.
168 Consells, 8968, A. 1884, exp. 56.
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de la noblesa valenciana. És conserva la seua casa palau a
Sant Mateu (Castelló). Posseïa diverses propietats al voltant
dAlbacete i a la capital algunes finques urbanes, cedides
a lAjuntament que, en agraïment, li va concedir un carrer
amb el seu nom. A la seua defunció va heretar el títol la
seua filla Vicenta Salvador Núñez-Robres.
La marquesa de Villores, Vicenta Salvador Núñez-Robres,
va contraure matrimoni amb José Selva Mergelina, que
va ser cap de la Junta Suprema del Carlisme des de
setembre de 1921 fins a la seua mort el 10 de maig de
1932, als 47 anys dedat. Escrivia amb el pseudònim El
Ermitaño en el periòdic El Tradicionalista.
El 1952, a la defunció de Vicenta Salvador, succeeix en
el títol de marqués de Villores el seu fill, Enrique Selva
Salvador, per carta de successió de 18 de gener de 1952,
casat amb Filomena Adrien Igual.
Desapareix amb ell la vinculació del marquesat de Villores
amb el cognom Salvador. Lactual marquesa de Villores
és Josefina Selva Adrien, BOE de 17 de desembre de
1985 i carta de successió de 8 de gener de 1986. Va nàixer
a València el 24 de febrer de 1935. Va contraure matrimoni
el 3 d'octubre de 1956 amb José Luis Cruz Martínez de
Vallejo.

Larxiu parroquial de Vinalesa: els pergamins
En larxiu parroquial de Vinalesa es custodiaven els llibres
de baptisme, matrimonis i defuncions que atresoraven la
informació històrica de la població, ja que cal considerar
que els registres civils van ser obligatoris des de l1 de
gener de 1871, data relativament recent. Per això, per a
aconseguir informació familiar anterior, era necessari
recórrer als padrons de població o consultar els arxius
parroquials que proporcionaven testimoniatge cronològic
des del segle XIV.
La majoria de la documentació es va perdre,
lamentablement, durant la passada contesa civil en moltes
localitats, Vinalesa en no va ser una excepció, però es van
aconseguir salvar 59 pergamins datats entre els anys 1472
i 1716 i una sèrie de llibres dinformació diversa, que
sexposen tot seguit:

Arxiu Parroquial
Secció I: Pergamins: 1472-1716
Secció II: Llibres parroquials:
Sèrie I: Quinque Libri: 1822-1909
Sèrie II: Llibres de baptisme: 1921-1982
Sèrie III: Llibres matrimonials: 1909-1982
Sèrie IV: Llibres de defuncions: 1909-1982
Sèrie V: Llibres de confirmacions: 1922-1926
Sèrie VI: Llibres de comunions: 1952-1980
Secció III: Llibres de visita:
Sèrie I: Llibres de visita: Índex abreujat visites:
1570-1921
Visites de larquebisbe: 1921-1971
Secció IV: Sol·licituds baptismals i expedients matrimonials
Sèrie I: Sol·licituds baptismals: 1972-1982
Sèrie II: Expedients matrimonials: 1892-1992
Secció V: Econòmica
Sèrie I: Comptes destalvi i fàbrica: 1948-1958
Sèrie II: Distribuïdor: 1947-1972
Sèrie III: Extracte de comptes: 1934-1939
Sèrie IV: Caixa: 1944-1951
Sèrie V: Llibre de campanes: 1974-1982
Sèrie VI: Matrícula parroquial: 1949-1952
Sèrie VII: Racionals: 1939-1952
Sèrie VIII: Llibres de culte: 1899-1934
Secció VI: Moviments pastorals:
Sèrie I: Acció Catòlica: 1948-1963
Sèrie II: Filles de Maria: 1957
Sèrie III: Adoració nocturna: 1943
Sèrie IV: Apostolat de loració: 1943-1954
Sèrie V: Catecisme parroquial: 1944-1975
Secció VII: Càritas parroquial
Sèrie I: Càritas parroquial: 1974-1979
Secció VIII: Cementeri
Sèrie I: Cementeri: 1948-1982
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Secció IX: Inventaris
Sèrie I: Inventaris: 1621-1981
Secció X: Cine
Sèrie I: Cine: 1954-1972
Secció XI: Correspondència
Sèrie I: Correspondència: 1885-1982
Secció XII: Col·leccions legislatives:
Sèrie I: Butlletí Oficial de lArquebisbat: 1936-1981
Sèrie II: Constitucions Sinodals: 1657
Sèrie III: Declaracions juramentades: 1939-1940
Secció XIII: Padrons
Sèrie I: Padró parroquial: 1879-1881
Secció XIV: Escriptures:
Sèrie I: Escriptures: 1860-1934
Secció XV: Diversos
Sèrie I: Diversos: 1860-1940
Secció XV: Biblioteca
Quant als pergamins, cal destacar els dos primers pel seu
interés històric. Els altres són de contingut eclesiàstic
local. El número u presentava un lamentable estat de
conservació, amb grans buits rosegats encara que, per la
seua importància, ha sigut feliçment restaurat. La majoria
dels altres documents presenten un excel·lent estat de
conservació, excepte alguns que presenten deterioracions
i dificultat en la seua lectura perquè la humitat ha afectat
les tintes.
El rector Francisco Tarín Genís (titular de Sant Honorat
entre 1921 i 1928) va fer un intent de catalogació dels
pergamins el 13 de juliol de 1926. Els va agrupar en quatre
apartats, segons les matèries:
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A.- DIVERSOS. 5 documents
B.- VENDES; FUNDACIONS I CARTES DE
DONACIÓ. 6 documents
C.- AMORTITZACIONS PER A F UNDAR
ANIVERSARIS. 34 documents
D.- REBUTS. 12 documents
M. Milagros Cárcel Ortí nha fet lúltima catalogació,
cronològica, tal com apareixen reflectits a continuació.
El document primer, que és el qual suscita més curiositat,
és el del desmembrament parroquial de Foios, del qual va
realitzar una traducció abreujada al castellà Ramón Cortina,
que va ser, entre 1904 i 1915, rector de Vinalesa. Es pot
consultar actualment, està escrita sobre un bifoli, rubricada
per ell i segellada amb un segell de suro de la parròquia.
Es tracta del rescripte de la butla de Sixt IV, emés a Roma,
pel qual serigeix en parròquia la capella de Vinalesa, el
27 de juliol de 1472. Francisco Gil Gandía, titular de la
parròquia lany 1980, en observar el seu estat de deterioració
el va lliurar, perquè el restauraren, als serveis de
documentació de lArxiu del Regne. La labor de recuperació
del pergamí va ser notable, sobretot si tenim en compte
el seu estat. Posteriorment, lany 1981, es van entregar els
pergamins, perquè es catalogaren, al Departament de
Paleografia i Diplomàtica de la Universitat de València,
cosa que es va fer completament en el curs 1981-1982.
Es comprova que, en general, lestat de conservació és
satisfactori. El núm. II està redactat en castellà i els altres
en llatí.
A continuació es realitza una transcripció resumida de la
publicada per M. Milagros Cárcel Ortí,169 amb la finalitat
de donar a conéixer esdeveniments, institucions
testamentàries, veïnat nomenat en els documents en les
diferents èpoques, així com els titulars de la parròquia de
Vinalesa que shi citen.

CÁRCEL ORTÍ, M. Milagros (1985): «Catálogo-regesta de los pergaminos del archivo parroquial de Vinalesa», Editorial Valencia, Facultat de Geografia i Història, separata de Saitabi,
vol. XXXV, p. 39-58.
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II. 23 de juliol de 1525. Aquest document fa esment a la
composició o multa imposada per la virreina Germana de
Foix als agermanats del lloc de Vinalesa per la seua
intervenció en la revolta. El fa més interessant el fet de
contindre una subscripció autògrafa de la virreina.
III. 7 dagost de 1532. Manuel Jordà, mercader, habitant
de València, procurador del noble Galceran Carròs, rep
dels jurats de Vinalesa 7 lliures, 16 sous i 4 diners170 per
serveis prestats al rei lany anterior.
IV. 16 de febrer de 1533. Pere Fernández, mercader de
València, jutge i comissari reial, concedeix llicència a
Tomàs Sobrenella, prevere, i a Lluís Fababuix del lloc de
Vinalesa, marmessor171 de Martí Fababuix, per a entregar
18 lliures per a celebrar 12 misses anuals per lànima del
citat Martí.
V. 7 de maig de 1533. Joan Climent, menor, agricultor
de Vinalesa, i Violant, la seua dona, reben de Bartomeu
Pujador, agricultor, 30 lliures per una cafissada172 de terra
campa, a la partida de les Sendes, per un cens173 de 7 sous
a lany.
VI. 7 de setembre de 1545. Antoni Ruiz, mercader,
clavari174 comú de la ciutat de València, rep de Mateu
Peris, jurat de Vinalesa, 18 lliures per limpost de la cisa175
de lany anterior.
VII. 4 de setembre de 1548. Pere Queralt, clavari comú
de la ciutat de València, rep dAntoni Villaba, agricultor
i representant dels jurats de Vinalesa, 18 lliures per limpost
de la cisa de lany anterior.
VII. 9 dabril de 1552. Pere Carbonell, agricultor del lloc
de Rafelbunyol i sequier de la séquia de Montcada, rep
de Joan Abat, jurat de Vinalesa, 4 lliures, 19 sous i 8 diners
pel sequiatge.

IX. 12 de setembre de 1553. Bernat Joan Pedrola, mercader
de València i arrendador dels nous impostos de murs i
valls, rep dAntoni Villalba, agricultor, jurat de Vinalesa,
256 sous i 8 diners.
X. 29 de juny de 1554. Pere Muntanyana, agricultor,
habitant al Camí de Morvedre,176 exarrendador de la
fàbrica de mur i valls, rep de Sebastià Solanes, jurat de
Vinalesa, 90 sous.
XI. 1 doctubre de 1554. Jeroni Aliaga, mercader de
València i clavari comú, rep dAntoni Peris, agricultor de
Vinalesa, 54 sous i 9 diners.
XII. 16 de setembre de 1555. Berenguer Mateu, herbolari
de València, rep de Martí Solanes, agricultor de Vinalesa,
20 lliures.
XIII. 6 de juny de 1556. Pere Fernández, mercader de
València, jutge i comissari reial, concedeix a Joan Abat,
agricultor de Vinalesa i marmessor de Felip Garrigosa i
dAbat, 16 lliures per a la celebració dun aniversari per
lànima de Caterina i Felip Garrigosa.
XIV. 8 de juny de 1557. Gabriel Calvo, procurador del
noble Joan Boïl, mercader i clavari de la tatxa reial,177 rep
de Martí Llopis, jurat de Vinalesa, 4 lliures, 2 sous i 4 diners
per la cinquena paga deguda per la seua assistència a les
corts celebrades a Montsó en aquest any.
XV. 5 de juny de 1560. Jeroni Martí, clavari comú de
València, rep de Melcior Figuerola, jurat de Vinalesa, 18
lliures, per limpost de la cisa de lany anterior.
XVI. 27 dagost de 1560. Antoni Joan, mercader de
València, rep de Martí Elies 52 sous i 6 diners per una
tenda de carnisseria a Vinalesa.
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AUREL, Marc (1541): Tratado mui útil y provechoso.... València. Conté una «Tabla de cómo es contada cada cosa»: Lliura valenciana = 20 sous = 240 diners.
En aquest cas, marmessorr indica executor testamentari.
1 cafissada = 6 fanecades = 49,86 àrees = 4.986 m².
173 El cens és un dret reial que es paga al senyor dels béns immobles, damunt el fruit daquests, a canvi del seu domini o dun cabal de diners.
174 La Claveria Comuna de València era la que administrava les partides més importants dels ingressos i despeses municipals.
175 Impost temporal sobre el consum de béns de primera necessitat.
176 Camí de Sagunt.
177 Introduïda el 1488, grava els patrimonis del regne directament.
171
172
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XVII. 30 de setembre de 1561. Bartomeu Pujador,
agricultor de Vinalesa, rep de Pere Orts, agricultor de
Foios, per mitjà de Joan Pujador, agricultor de Vinalesa,
32 lliures i 10 sous per la venda de 30 fanecades de terra
dolivar, amb cens de 15 sous i 10 diners.

XXIV. 19 de juny de 1577. Vespasiano Gonzaga Colonna,178
capità general de València, en nom de Felip II, concedeix
un indult a Martí López, de Vinalesa, acusat dhomicidi,
perpetrat contra el fill de Pedro Herrero i Isabel Pomera,
cònjuges, habitants de Toixa.179

XVIII. 1 de juliol de 1567. Pere Fernández, mercader de
València, jutge i comissari reial, concedeix a Úrsola Martí,
dona de Miquel àngel Gauna, hereva de Pere Martí, agricultor
de Vinalesa, 25 lliures i 10 sous per a la celebració anual de
20 misses per lànima del citat Pere Martí.

XXV. 7 de novembre de 1579. Dídac Ferrer, jutge i comissari
reial, concedeix llicència a Antoni Peris, agricultor de
Vinalesa, per a entregar 40 lliures destinades a la celebració
de tres misses anuals, una a Sant Miquel, amb diaques i
subdiaques, per lànima dAntoni Peris.

XIX. 23 de juliol de 1567. Jeroni Blanc, mercader de
València, arrendador de les séquies de murs i valls, rep de
Francesc Pons, jurat de Vinalesa, 6 lliures.

XXVI. 3 de juliol de 1586. Lluís de Castellví, jutge i
comissari reial, concedeix llicència a Joan Abat, hereu
dEsperança Abuda, beata, per a donar 10 lliures per a la
celebració dun aniversari per lànima de la citada Esperança.

XX. 29 de juliol de 1571. Joan Navarro, agricultor, i
Estevena Solera, la seua dona, veïns de Vinalesa, reben
de Joan Pujades, agricultor, 70 lliures per una cafissada
de terra, part de vinya, part de terra campa, a la partida
del Roll de Carraixet, amb cens de 10 sous.
XXI. 26 de novembre de 1573. Pere Fernández, mercader
de València, jutge i comissari reial, concedeix llicència a
Joan Abat, agricultor de Vinalesa, marmessor de Joan
Daurio, oriünd de França, per a donar 10 lliures destinades
a la celebració dun aniversari per lànima del citat Joan
Daurio.

XXVIII. 27 de maig de 1591. Ídem a Esteve Castelló,
agricultor de Vinalesa, per a entregar 10 lliures per a la
celebració dun aniversari, el 20 de març, per lànima de
sa mare i de Joan Lozano de Castelló.

XXII. 26 de febrer de 1575. Melcior Donat, mercader de
València, jutge i comissari reial, concedeix a Joan Abat i
a Bernat Xuares, agricultors de Vinalesa, marmessors de
Martí López de Andarica, agricultor, 10 lliures per a la
celebració dun aniversari per lànima del citat Martí
López.

XXIX. 14 de maig de 1594. Joan Baptista Garcia, jutge
i comissari reial, concedeix llicència a Joan Abat, marmessor
de Bernat Xuares, per a entregar 50 lliures per a la celebració
duna missa resada el dia primer de cada mes, dun aniversari
i maitines de difunts, i una missa cantada per lànima del
citat Bernat Xuares.

XXIII. 6 de desembre de 1575. Joan Agostí Sapena, jutge
i comissari reial, concedeix a Joan Abat, agricultor de
Vinalesa, marmessor dEsperança Sahuc, esposa de Martí
Sahuc, 10 lliures per a la celebració dun aniversari per
lànima de la citada Esperança.

XXX. 6 de juny de 1596. Ídem a Joaquim Sales,
agricultor de Vinalesa, marmessor de Baptista Sales i
dIsabel Castellana, entrega 10 lliures per a la celebració
dun aniversari, el 7 de febrer, per lànima de la citada
Isabel.
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XXVII. 27 dagost de 1587. Lluc Joan Carries òlim Rocà,
jutge i comissari reial, concedeix llicència a Pere Montalt
i Esteve Castelló, agricultors de Vinalesa, marmessors de
Joan Baldó, agricultor de Vinalesa, per a entregar 10 lliures
per a la celebració dun aniversari en el dia de Sant Marc
i 10 més anuals, per lànima del citat Joan.

Virrei de Navarra i València.
Forma històrica valenciana de Tuéjar, municipi dels Serrans.
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Còpia de la butla de Sixt IV que es conserva a la sagristia de lesglésia parroquial de Vinalesa

XXXI. 6 de juny de 1596. Ídem a Francesc Durà, agricultor
de Vinalesa, entrega 10 lliures per a la celebració dun
aniversari el 14 dabril per lànima de Doménec Badia.
XXXII. 19 de juny de 1597. Ídem a Joan Roc Mestre,
agricultor de Vinalesa, marmessor dÚrsula Villalba, la
seua dona, que entrega 10 lliures per a la celebració dun
aniversari per lànima de la seua dona.
XXXIII. 9 de novembre de 1599. Gaspar Mercader, jutge
i comissari reial, concedeix llicència a Joan Roc Sans,
agricultor del lloc de Torrent, i a la seua germana Caterina,
del lloc de Vinalesa, perquè entreguen 10 lliures per a la
celebració dun aniversari per lànima de Gràcia Ferrer.
XXXIV. Segle XVI. Dídac Ferrer, jutge i comissari reial,
concedeix llicència a Gaspar Ocaña, habitant de València,
marmessor dAndreu Espinaso i de Joan Francés, pagesos

de Vinalesa, per a donar 10 lliures per a la celebració dun
aniversari per lànima del citat Andreu i els seus.
XXXV. 27 de març de 1600. Gaspar mercader, jutge i
comissari reial, concedeix llicència a Jeroni Pujador, marmessor
dElionor Magdalena Puig i Pujador, sa mare, per a donar
10 lliures per a la celebració dun aniversari per lànima de
Joan Pujador i de sa mare Elionor.
XXXVI. 12 de juny de 1600. Lluís Sorell, jutge i comissari
reial, procurador de la seua esposa Josepa Salvador, senyora
de Vinalesa, concedeix llicència a Gràcia Miranda, viuda
i hereva de Miquel Rodrigo, agricultor de Vinalesa, i a
Jaume Abat, el seu procurador, per a carregar cens sobre
els seus béns que no excedisquen 40 lliures.
XXXVII. 13 de juny de 1600. Gaspar Mercader, jutge i
comissari reial, concedeix llicència a Joan Abat, agricultor
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de Vinalesa, marmessor de Miquel Rodrigo, per a entregar
40 lliures per a la celebració duna dobla anual en la
festivitat del Santíssim Sagrament, per lànima del citat
Miquel.

XLIV. 20 de març de 1607. Bernat Vilarig Carròs, jutge i
comissari reial, concedeix llicència a Miquel Climent,
prevere, marmessor de Joan Abat, per a donar 10 lliures
per a la celebració dun aniversari per lànima del citat Joan.

XXXVIII. 25 de juliol de 1603. Joan Baptista Garcia,
jutge i comissari reial, concedeix llicència a Nadal Devís,
agricultor de Vinalesa, per a donar 10 lliures per a la
celebració dun aniversari per lànima de Mariana de la
Puente, la seua dona.

XLV. 10 de juny de 1611. Ídem Joan Abat, agricultor de
Vinalesa, marmessor de Miquela Sancho i dAbat, per a
donar 10 lliures per a la celebració dun aniversari per
lànima de la citada Miquela.

XXXIX. 22 de juny de 1604. Bernat Vilarig Carròs, jutge
i comissari reial, concedeix llicència a Baptista Sales, veí
de Russafa, procurador dIsabel Llopis, sa mare, per a
donar 10 lliures per a la celebració dun aniversari per
lànima de la citada Isabel.
XL. 1 de desembre de 1605. Francesc de Borja, jutge i
comissari reial, concedeix llicència a Joan Canterella,
marmessor dIsabel Anna Sanchis, la seua dona, per a
donar 6 lliures i 17 sous per a la celebració dun aniversari
per lànima de la seua dona.
XLI, 25 de febrer de 1606. Ídem a Miquel Climent,
prevere de València, marmessor de Joaquima Sales, per a
donar 10 lliures per a la celebració dun aniversari per
lànima de la citada Joaquima.
XLII. 23 de juny de 1606. Bernat Vilarig Carròs, jutge i
comissari reial, concedeix llicència a Vicent Pons,
marmessor del seu pare Francesc, per a donar 10 lliures
per a la celebració dun aniversari per lànima del citat
Francesc.
XLIII. 31 doctubre de 1606. Francesca Asència Porta,
donzella, filla de Francesc Porta, pelleter i Lluïsa Delgado,
entrega a Llàtzer Ferran, sastre de la Vall de Tavernes,
15.000 sous en dot pel seu matrimoni. Inclou àpoca180
amb data de 29 dagost de 1608, davant el notari Pere
Ferrer.
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XLVI. 27 de juliol de 1612. Document il·legible perquè
la tinta ha perdut el color. És una amortització per a
fundar un aniversari.
XLVII. 24 de juliol de 1613. Ídem a Francesc Carbonell,
rector de Vinalesa i marmessor dÀngela Peris, viuda de
Joan Abat, agricultor, per a donar 10 lliures per a la
celebració dun aniversari per lànima de la citada Àngela.
XLVIII. 26 de novembre de 1615. Nicolau Segura,
agricultor de Vinalesa, dóna al seu fill Llorenç una cafissada
de terra a la partida del Barranc de Carraixet. Joan Baptista
Ruiz, beneficiat, havia de pagar 4 lliures, 15 sous i 10 diners,
com a lluïsme181 per aquesta donació.
XLIX. 12 de febrer de 1615. Onofre Sans, jutge i comissari
reial, concedeix llicència a Francesc Peris, agricultor,
marmessor de Francesca Muntanyana, la seua dona, per
a donar 10 lliures per a la celebració dun aniversari a
laltar de Sant Honorat per lànima de la citada Francesca.
L. 15 de juny de 1616. Bernat Vilarig Carròs, jutge i
comissari reial, concedeix llicència a Francesc Carbonell,
rector de Vinalesa, marmessor de Vicent Pons, agricultor,
per a donar 10 lliures per a la celebració dun aniversari
per lànima del citat Vicent.
LI. 29 de maig de 1617. Ídem a Roc Mestre, marmessor
de Jaume Faubell, agricultor, per a donar 10 lliures per a
la celebració dun aniversari per lànima de Jaume Faubell.

Carta de pagament o rebut.
Dret del senyor directe a rebre una part del valor de la cosa emfitèutica o feudal que es transmet a tercera persona.
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LII. 13 de novembre de 1621. Ídem a Francesc Carbonell,
rector de Vinalesa, marmessor de Gràcia Redolat i de
Miquel, per a entregar 10 lliures per a la celebració dun
aniversari per lànima de la citada Gràcia.
LIII. 13 de novembre de 1621. Ídem a Honorat Miquel,
agricultor de Vinalesa, marmessor de Joana Oro i de
Miquel, per a entregar 10 lliures per a la celebració dun
aniversari per lànima de la citada Joana.
LIV. 13 de novembre de 1621. Ídem a Àngela Andreu i
de Catalunya, viuda, amb consentiment de Bartomeu
Pujador, marmessor de Magdalena Albanyés, per a donar
10 lliures per a la celebració dun aniversari per lànima
de la citada Magdalena.
LV. 24 de juliol de 1630. Ídem a Francesc Carbonell,
rector de Vinalesa, marmessor de Joan Abat, agricultor,
per a donar 10 lliures per a la celebració dun aniversari
per lànima del citat Joan.
LVI. 16 de novembre de 1630. Onofre Sans, jutge i
comissari reial, concedeix llicència a Miquel Çapara,
agricultor de Vinalesa i marmessor de Tomasa Sánchez,
donzella, per a donar 10 lliures per a la celebració dun
aniversari per lànima de la citada Tomasa.

Alguns morabatins i capbreus de Vinalesa
En lestudi històric duna població, els morabatins
proporcionen dades molt importants sobre levolució
demogràfica, cognoms, riquesa, oficis, etc. Jaume I va
establir el monedatge als regnes de València i Mallorca
en lEstatut de València, el 14 dabril de 1266. Els pobladors
daquests regnes pagarien un morabatí182 per cada casa.
Va començar a exigir-se per Nadal de 1266 i es pagaria
cada 7 anys. Solament el suportarien aquells que tingueren
un patrimoni superior a 15 morabatins, equivalents a 105
sous de rals de València. En contrapartida, el rei es va
comprometre a no manipular el valor del ral de València,
rebaixant-ne la llei (aliatge de tres diners de plata), o el
seu pes, augmentant el nombre de monedes per cada marc
de pes.183 Nestaven exempts del pagament els eclesiàstics,
els nobles i els pobres.
El morabatí de Vinalesa de lany 1379,1844 informa de dades
interessants pel que fa al nombre de veïns contribuents,
cognoms, etc. En aquell any Vinalesa tenia 33 veïns censats
i alguns dels seus cognoms eren, tret dexcepcions, difícils
de traduir i repetitius: Durà, Romeu, Guerau, Bartomeu,
Ferrer, Pera, Davi, Crespo, Na Lloba, Pi, Llopis, Carbonell,
Llop, Nadal, Part, Bernal, Barbastre, etc.

LVII. 17 de maig de 1673. Pedro de Gregorio y Antillón,
vicari general de València, proveeix la rectoria de Vinalesa
a favor del doctor Joan Baptista Sancho. Inclou presa de
possessió en data 21 de maig.

En laportat lany 1451, hi consten 48 focs.

LVIII. 10 de juliol de 1716. Josep Martínez, rector de la
Universitat de Gandia, expedeix el títol de batxiller en
Teologia a favor de Mateu Bledó, prevere.

El morabatí de Vinalesa de lany 1475185 ens refereix que
hi havia 40 veïns. Dels quals no pagaven el morabatí 9
pobres i un veí que ho fa a Foios. Els cognoms bàsicament
són: Bartomeu, Andrés, Arnau,, Gil, Na Andresa, Penyor,
Na Rosanda, Guerau, Na Barcelona, Na Elfa, Carbonell,
Na Carbonella, Llora, Pez, Llorenç, Argiles, Monyós,
Doménech, Fraura, Perelló, Buxell, Bordeu, Ferrando, etc.

LIX. 10 de juliol de 1716. Josep Martínez, rector de la
Universitat de Gandia, expedeix el títol de doctor en
Teologia a favor de Mateu Bledó, prevere.

En el morabatí referit a lany 1469 es redueix la població
a 29 llars.

182

Moneda equivalent a 7 sous de ral de València.
SANTAMARÍA ARÁNEZ, Álvaro (2000): Habeas documental para la investigación del Consell General de Valencia en el tránsito a la modernidad,
d Biblioteca Valenciana.
ARV: Mestre Racional, núm. 11.769, f. 22 y 23.
185 ARV: Mestre Racional, núm. 11792 (8).
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En el proporcionat lany 1493, hi consten 32 veïns.
En el corresponent a lany 1499 es reflecteixen 40 veïns.
En lestudi estadístic sobre el cens de 1510,186 Vinalesa
tenia 31 cases. Si es compara amb poblacions del seu
entorn obtenim les següents dades:
Godella més Rocafort
Massamagrell
Albalat dels Sorells
Museros
Borbotó
Carpesa
Montcada

33 cases
59 cases (1 clero, 6 nobles, 3 pobres
i 49 tributants187)
62 cases (25 nobles, 10 pobres i
27 tributants)
41 cases
23 cases
46 cases (1 clero, 3 pobres i 42
tributants)
54 cases (2 clero, 15 pobres i 37
tributants)

El total del regne de València comprenia en aquells dies
55.631 cases. La ciutat de València en tenia 9.879 intramurs
i en els llocs i alqueries de la seua contribució, 1.681.
La població total del regne de València, era en aquella
època una miqueta menor que la de Catalunya, que tenia
lany 1515 62.571 cases.
La incidència de la pesta en la demografia valenciana és
significativa. La revisió dels dietaris valencians així en
donen testimoni: pestes el 1411, 1428, 1439 (7.000 morts),
1450 (11.000 morts), 1459 (12.000 morts), 1466 (12.000
morts), 1475, 1478 (1.100 morts), 1508 (300 morts diaris),
1519 i 1523.
Si sobserven les fluctuacions en el nombre de veïns que
reflecteixen els morabatins exposats, abans de les Germanies
es comprova que hi ha un descens en la demografia de la
ciutat de València, ja que dels 15.000 focs de 1483 va passar
a 11.432 el 1510. La revolta de les Germanies (1519-1523),
va suposar un trauma demogràfic, estimat entre 10.000 i

186

12.000 morts, segons el cronista consultat, a més, en la
repressió, van ser ajusticiades unes 800 persones i segons
Viciana es van quedar 1.000 cases buides al regne pels fugitius,
més 5.000 més de moriscos, que van fugir del radicalisme
religiós imposat pels agermanats.188
Les comarques més afectades van ser les que més es van
significar a lhora de participar en la revolta i van patir,
consegüentment, més repressió, entre elles tota lhorta de
València.
El morabatí de 1523 dóna constància daixò, amb un total
de 31 veïns a Vinalesa.
En el corresponent a lany 1541189 Vinalesa tenia 33 veïns,
les identitats dels quals eren les següents: Joan Cabello,
Pere Sala, Joan Adam, Lyonis Andrés, Joan Pons, Pau
Saplana, Gabriel Cabello, Na Ribera (viuda), Lluí Rodrigo,
Joan Romeu, Joan Izquierdo (sastre), Mateu Barceló,
Francesc Pérez, Na Monyor (viuda), Na Pinyadora (viuda),
Na Urbana (viuda), Diego Bresó, Francho Gonzales, Na
Guilabert Ramos (viuda), Pere Martí, Joan Andreu, Antoni
Villalba, Joan Abat, Gabriel Pujador, Na Perisa (viuda),
Joan Lozano, Pere Orts, Manuel Pérez, Joan Caudo, Gabriela
Moret, Jaume Pérez, Pedro Alcayde, Bartomeu Pérez.
El morabatí de lany 1596190 reflecteix que Vinalesa tenia
60 veïns, dels quals 49 eren pagadors, 10 pobres i 1 prevere.
Lescrivà era Pere Montalt, el mestre de justícia era Joan
Voce, els jurats Francesc Pons i Domingo Miquel, el
mostassaf 191 Jeroni Mestre, sastres Ramon Macip i
Bartomeu Bru, el rector Miquel Climent.
El veïnat de Vinalesa, lany 1646,192 constava de 48 cases,
el rector era Francesc Carbonell, i els cognoms eren, entre
altres: Buscarell, Na Curta, Miquel, Oliver, Segura,
Mellado, Guanter, Fortanella, Alcaide, Pujador, Valens,
Corell, Bellver, Catalunya, Alegre, Rodrigo, Cambra,
Guillem, Alcofer, Peris, Ferriot, Àngela de la Rueca,
Montalt, Benages, Roig, Badis, Navarro.

GARCÍA CÁRCEL, R. (1976): «El censo de 1510 y la población valenciana de la primera mitad del sigloXVI», Saitabi, vol. XXVI, p. 171-188.
Els subjectes a tributs tenien lobligació de contribuir al pagament dun impost personal.
GARCÍA CÁRCEL, R.: (1975).
189 ARV: Mestre Racional, núm. 11806, (20).
190 ARV: Mestre Racional, núm. 11811, f. 331 a 335.
191 El mostassaf era un funcionari municipal encarregat de la vigilància dels mercats i de la higiene pública, a més del control dels pesos i mesures de la població.
192 ARV: Generalitat, núm. 4825. f. 274 i 275.
187
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En el capbreu de Vinalesa de lany 1691, hi consten com
a pagadors, entre altres: Miquel Fontanella, Maria Peris,
Francesc i Gregori Montanyana, Francesc Peris, Vicenta
Iborra, Sebastià Roca, Isidora Sales, Cristòfol i Joaquim
Farinós, Francesc Sevil, Vicent Montalt i Joan Portolés.
El capbreu de 1731 reflecteix els següents contribuents:
Josep Mellado, Rnd. Mateu Bledó, Josep Legua, Tomàs
Navarro, Francesca Gascó, Josepa López (viuda), Vicent
Peris, Pasqual Rius, Joan Navarro, Pere Montalt, Vicent
Navarro, Anna Maria Montalt, Vicent Casany, Josep
Bellver, Vicenta Rodrigo, Agustí Alcayde, Miquel Rius,
Juan Mellado, Diego Trenco, Pere Lluch, Josep Navarro,
Jeroni Marco, Josep Llopis, Jacint Montalt, Domingo
Ruis, Miquel Ruis, Pedro Trenco, Josep Alcayde, Josep
Garcia, Pasqual Rius, Laura Palau, Nicolau Navarro, Jaume
Llopis, Vicent Carbonell, Vicent Alcayde, Manuel Alcayde,
Manuel Montalt, Vicent Mestre, Manuel Alcàsser, Blai
Navarrés, Fèlix Rius, Vicent Ricard, Joan Baptista Alcayde,
Silvestre Peris, Cristòfol Farinós i Francesc Montalt.
Descripció de Vinalesa lany 1842
Segons Madoz, i seguint el seu Diccionario geográficoestadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar,
Vinalesa tenia:
125 casas y 31 barracas, población 143 vecinos, 761
almas, capacidad de producción 1.101.220 reales,
impuestos 41.293 reales, contribución 12.979 reales,
tiene ayuntamiento y cárcel, pertenece a la diócesis
de Valencia y al partido judicial de Moncada, una
escuela de niños a la que concurren 40 dotada con
1.500 reales y otra de niñas asistida por 50 y 1.100
reales de dotación, iglesia parroquial de primer ascenso
servida por un cura de provisión ordinaria dedicada
a San Honorato y una ermita dedicada a Santa
Bárbara situada en el arrabal del pueblo. Confina por
el Norte y Este con Foyos, al Sur con Bonrepós y
Carpesa y Oeste Alfara del Patriarca- Produce trigo,
seda, maíz, alubias, aceite, frutas y verduras. Posee

dos molinos harineros y de arroz, 6 fábricas de ladrillos,
tejas y baldosas y otra de seda para hilar, torcer y
doblar las sedas a lo Vocanson, establecida a últimos
del siglo pasado, siendo el agente de las dos últimas
operaciones una gran rueda, que recibía su impulso
de un salto de agua en la acequia de Moncada de la
fuerza de 15 o 20 caballos.193
Descripció de Vinalesa el 1844
Té una parròquia, algunes ermites, un almodí, un estanc
i va haver-hi un convent de frares. En la quinta daquell
any van ser sortejats 153 joves de 18 a 24 anys. Va pagar
de contribució 29.322 rals, i cull en un any comú 14.000
fanecades de grans i llegums, 1.000 arroves de cànem, 500
doli, 4.000 de vi i 2.000 lliures de seda.194
Evolució de la població de Vinalesa entre 1730 i 1857195
Padró de 1730
Cens dAranda de 1768
Cens de Floridablanca de 1786
Diario de Valencia, 6 de nov. de 1793
Cavanilles: 1793
Madoz: 1842
Cens de 1857

77 veïns
588 habitants
691 habitants
136 veïns
129 veïns
143 veïns, amb un
total de 761 habitants
814 habitants

Anàlisi del padró de Vinalesa de 31 de desembre
de 1860196
Total persones censades a la població197
Veïns
Majors de 60 anys
Majors de 60 anys, dones
Majors de 60 anys, homes
Homes de més edat
Dona de més edat
Menors de 6 anys
Saben llegir i escriure
Només saben llegir

869
190
58
36
22
80 anys
90 anys
143
86
52

193

MADOZ, Pascual (1850): Diccionario geográfico-estadistico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, tom XVI, Madrid, p. 321 i 322.
MELLADO, Fco. de Paula (1845): España geográfica, histórica, estadística y pintoresca, p. 844.
VIDAL PRADES, Emma (2006): La cartuja de Vall de Crist en el fin del Antiguo Régimen, Universitat Jaume I, p. 57.
196 ADPV: C 3.6.1, caixa 22, exp. 11. Estudi fet pels autors.
197 Els pressupostos municipals per a lany 1860 reflecteixen 179 veïns i 814 ànimes. Es pot comprovar laugment de població des de la seua elaboració fins el padró a 31 de desembre. ADV,
H.1, caixa 355.
194
195
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Si del total de la població es descarten els menors de 6 anys,
resulta que hi ha 726 persones, de les quals saben llegir i
escriure o simplement llegir 138; amb aquests paràmetres
sobté un índex danalfabetisme del 81% dindividus
compresos a partir de 7 anys dedat.
Anàlisi per oficis i ocupacions en el padró de 1860
Jornalers del camp
Obrers rajolers198
Filadores
Operaris de la Fàbrica
Propietaris de terres
Serventes
Carreters
Obrers de la construcció
Esquiladors
Moliners
Fusters
Ferrers
Forners
Mestres
Ramaders
Carnissers
Cirurgià
Capellà
Sagristà
Artesà
Espardenyer
Cisteller
Pobres de solemnitat

125
49
63
49
50
25
11
4
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
14

Minusvalideses
Impedits físics
Cecs
Muts

198

3
3
1

Aquell any es van destinar per a dotació de material a les
escoles 122,50 rals.
El 1860, amb Tomàs Peris com a alcalde de Vinalesa, el
Tresor va recaptar a Vinalesa per:
Contribució territorial: 22.910 rals
Contribució industrial: 1.570 rals
Consum: 4.036 rals

Observacions interessants
En aquest epígraf sinclou un menut i heterogeni calaix
de sastre, en què sha donat cabuda a documents de divers
contingut, que tenen en comú les seues referències a
Vinalesa.
Shi aprecia relacions amb els propietaris del senyoriu,
conflictes socials, estadístiques, cròniques, preus de la terra,
disposicions testamentàries i fins i tot un col·loqui199 que,
pel seu interés i amenitat, poden resultar curiosos i
interessants.
Jaume de Térmens reconeix a Durardo Martí un tros de
vinya a Vinalesa. 14 dagost de 1318.200
El cavaller Guerau Fabra,201 senyor de Vinalesa, devia patir
falta de liquiditat al novembre de 1329, i va aconseguir
certes quantitats de metàl·lic de tres llauradors daquest lloc
i dos de Foios, a qui va cedir en emfiteusi diversos lots de
vinya en canvi dimportants sumes de diners, amb entrades
de 200 o 300 sous, que una vegada pagades, donaven lloc
a reduïts censos de 5, 7 i com a màxim 14 sous.
A Marc Marí, de Foios, li va establir 2 cafissades de vinya
a Vinalesa per 200 sous dentrada i un cens anual de 14
sous pagador per Sant Miquel, el 6 de novembre de 1329;
a Bartomeu Pericó, de Vinalesa, una cafissada per 300 sous
dentrada i 7 sous per Sant Miquel el mateix dia; a Eiximén
Peris, de Vinalesa, una cafissada per les mateixes quantitats
que lanterior el dia 11 de novembre; i un altre contracte

ORELLANA, Marc Antoni: Valencia antigua y moderna, tom II, f. 470, «Montcada, Vinalesa y sus contornos producen en sus términos tierra
r oportuna para ladrillos, tejas y baldosas».
Romanços valencians que complien missions molt diverses: la notícia impactant, lexpressió popular de les solemnitats oficials, la invenció grotesca, la polèmica política, les celebracions
religioses i la crítica dels costums. Els recitaven els col·loquierss en les festes dels pobles.
200 ARV: Pergamí núm. 6477.
201 GARCÍA MANSILLA, Juan V. (2002): Vivir a crédito en la Valencia medieval. Universitat de València, p. 148.
199
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igual, el mateix dia, va ser signat per un altre veí del lloc,
Pere Borràs. Finalment, Pere Simó, de Foios, es va quedar
dos fanecades i mitjana de vinya a la partida de la Macarella,
per 300 sous dentrada i 5 sous i 8 diners de cens pagadors
per Sant Miquel i quatre fanecades de vinya, figueres i
oliveres, al mateix lloc, per 200 sous i 7 sous i 3 diners
danualitat, ambdós contractes també l11 de novembre
(ARV. Protocols, notari Pasqual Vallebrera núm. 2875).
Bartomeu Andreu, agricultor de Vinalesa, ordena en les
seues disposicions testamentàries manifestades el 19 dagost
de 1487, que les seues restes siguen enterrades «en lo fossar
o cementeri en la església del present loch, en la fossa mia
on jau ma muller», ACCCV, núm. 20073.
Durant els segles XV
V i XVI, les tres quartes parts del regne
de València, el 73%, estaven en mans de la noblesa senyorial
i de lEsglésia. La seua distribució era la següent:202
Senyoria laica
Església
Reialenc

54,76% de superfície
18,33% de superfície
26,91% de superfície

46,33% de la població
12,00% de la població
41,63% de la població

Lany 1831, Vinalesa tenia 154 veïns i, juntament amb
Bonrepòs, Mirambell, Massalfassar, Rafelbunyol, Albuixec,
la Pobla de Farnals i Cebolla (el Puig), formen, en el curs
de la séquia de Montcada, els anomenats deserts de baix.203
Oferim ací un document curiós sobre lhomicidi dun
jutge a Vinalesa:
Dimarts a 29 Juliol dit any 1642, entre güit y nou
hores de la nit, estant Don Geroni Sanz, hu dels
Jutjes de la Real Audiència Criminal de València,
en lo lloch de Vinalesa, hon tenia una cassa y terres,
prenint la fresca juntament ab la senyora Donya
Hipòlita Jofre, sa muller, a les espatlles de dita cassa
en un tros de terra alfals veu venir tres hòmens y
ventlos que venien deves ell los digué si li manaven

algo y li respongueren tirantli tres carabinades, totes
a un temps, les bales de les quals li obriren tot el
cos con qui obri una mangrana.204
En rares ocasions la noblesa manifestava no saber escriure,
però en les disposicions testamentàries era difícil damagar.
Josepa Salvador, senyora de Vinalesa, va atorgar testament
el 19 de febrer de 1641 i va encomanar-ne la redacció al
notari Pere Climent, mentre que la subscripció o firma,
com es recull en el document, la van fer diversos testimonis
a requeriment de la testadora:
[...] tots junts se trobaren y conegueren a la dita señora
doña Jusepa Salvador, y que estava en disposició y
hàbil per a poder fer y ordenar lo present testament
y última disposició, y aquella los dix que en son loch
y per no saber escriure, com dessús està dit, fermaren
com a tot efecte fermaren lo dit y present testament
y última voluntat confesa en estes vintyset cartes.205
És freqüent que tant la noblesa com el poble pla establisquen
en els seus testaments un llegat, administrat per un marmessor,
dotat amb una certa quantitat de diners segons el seu estatus
social i econòmic, amb la finalitat dassignar-la al bé de la
seua ànima. Valga com a referència el de Maria Pallarés, viuda
de Vicent Salvador i Vilanova, senyor de Vinalesa, que adverteix
en el seu testament de 8 de juny de 1678:
[...] item ussant de la facultad que em reserví en lo
capítol sis dels matrimonial fet y fermats entre parts
de don Gaspar Teixidor, señor del lloch de Montortal,
de una y lo dit quondam, don Vicent Salvador, marit
y señor meu, del altra sobre el matrimoni que lo dit
don Vicent Salvador, fill meu, contractà ab la señora
doña Maliana Teixida, ma nora [...] per a dispondre
dels béns contenguts en dit capítol, per la mia ànima,
fins en suma de dos-centes liures ara ab lo present
meu últim y darrer testament, prench per ànima y
obs de la mia ànima les dites dos-centes liures [...].206

202

F URIÓ, Antoni (1997): «Los señoríos medievales», Revista de Historia Medieval,
l València.
BORRULL I VILANOVA, Francesc Xavier (1831): Tratado de la distribución de aguas del río Turia y del Tribunal de los Acequieros de la Huerta de Valencia. Impremta de Benito Monfort. València.
CARRERES ZACARÉS, Salvador (1930): Llibre de memòries 1308-1644, p. 1140. Segons una còpia del Dietari de la Ciutat, que es conserva al convent de Predicadors amb el títol Varias
noticias de cosas curiosas de venidas de Reyes en esta Ciudad.
205 ACCC: Protocols, 5335, testament tancat de Josepa Salvador, de data 19 de febrer de 1641.
206 ACCC: Protocols, 8040, testament de Maria Pallarés de 8 de juny de 1678.
203
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Una sentència interessant del 12 dagost de 16912077 reforça
el senyoriu de Vinalesa que tenia la cartoixa de Valldecrist:
«[...] el Juez delegado condena a Vicente Iborra a reconocer
por Señor directo de la casa al dicho Real Convento del Vall
del Christ, Señor directo del dicho lugar de Vinalesa y pagar
a aquél anualmente el dicho censo. En 12 de agosto de 1691».
Existeix una circular de 10 de setembre de 1777,208 dirigida
per la RSEAP209 de València, adreçada als rectors del
regne de València, en la qual premiava amb un dot les tres
donzelles més virtuoses i treballadores; igualment als tres
joves més faeners de cada població.

Era lalcalde de Vinalesa en aquell any Josep Peris, que
no pot firmar el document «por no saber escribir»; el
signa, a petició seua, el rector de la parròquia, Diego
Moreno. Les tres donzelles i joves que recomana el
rector de Vinalesa per a ladjudicació dels premis de
dot són:
Vicenta Navarro Taroncher
Clara Bellver Rius
Magdalena Mellado Garcia

Francesc Navarro Rubert
Josep Camps Mallac
Vicent Peris Orival

Circular als rectors del regne de València sobre adjudicació de dots als joves i donzelles. Document de la RSEP de València de
10 de setembre de 1777
207
208
209
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ARV: Clero, llibre 591, f. 15.
Arxiu de la RSEAP, Circular als rectors [...], 10 de setembre de 1777, C-3, expedient 132.
Reial Societat Econòmica dAmics del País.
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Raonament que féu lo jurat de Vinalesa al duc
de Arcos, sent virrey de València. Any 1643210

Fassen-me mercé de dir-me
si està en casa lo virrey.

La composició forma part dels col·loquis que van proliferar
en la València del segle XVII. Està inclòs en el manuscrit
núm. 6563 de la biblioteca de Serrano Morales. Comprén
208 versos, 154 en valencià i 54 en castellà, titulat Jardín
delicioso y ramillete escogido de las mejores poesías que han
salido a la luz en nuestros tiempos, datat el 1643 i enquadernat
el 1745. Està firmat amb les inicials B. L. M.

Criado

Efectivament, un dels protagonistes, el duc dArcos, va
exercir com a virrei de València durant la guerra de
Catalunya. Largument tracta del pas pel regne de València
de tropes castellanes per a sufocar la rebel·lió. Descriu
com donerosa era per a la població la manutenció dels
soldats i dels seus cavalls. Per això, el jurat de Vinalesa
acudeix amb audàcia al palau del virrei perquè hi pose
remei, aquest el rep amb una gran generositat i es
compromet a pagar les despeses que ocasione lexèrcit
acantonat a Vinalesa. Llavors, es narra la invitació del
jurat al virrei perquè visite Vinalesa en la qual destaquen
les lloances amb què descriu les bondats del seu poble, no
exemptes dhumor:
Els cavallers criats del duc, parlant, en un saló del palau...
Cien reales a primera
Don Enrique, perdí ayer.
Quien te los ganó, Don Claudio
siempre al fin ha de perder.
Mas, con todo, si el guardia no estuviera...
Jurado
Déu mels guarde, cavallers.
Ya sé que no és cortesia
la pregunta que els vull fer,
però ab la necesitat
la fluxió; la fin forta lley.

210

¿Qué modo de preguntar es esse?,
sabéis por quién habéis preguntado?
Jurado
Cap de Sent Juan!, podrà ser que yo conega
millor que ells, com Déu és Déu.
Y no em reben deixe modo,
senors galans, cavallers,
que só amo de ma casa
y jurat de més a més.
Y si pensen que és chacota
y que el virrey no em coneix,
diguen-li al punt que està assí,
esperant a Sa Mercé,
el jurat de Vinalesa,
Y, si acàs no o volen fer,
per perea o altra cosa,
que per això no reñirem,
sinse dir-los més paraula,
a buscar-lo me entraré.
Criado
Este es loco, vive Dios!
Venid, pues, y le ablaréys.
Jurado
Per Déu, que ya me enfadava,
ells lo vós y yo els vostés.
Criado
¿Oyes la voz del virrey dentro?
Cinqüenta y cuatro de mano.

Manuscrit anònim, núm. 6563, Biblioteca Serrano Morales, AHMV.
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Criado

Capte!, de més ara em recorde
que mon compare traure
em deixava el seu castany;
mes, pues ya estic así, no fas res.
Cansat estich algun poch
y ayxí, señor meu, em sentaré,
sense dir-li més paraula
que per escusar cumplimens.

Mi señor, aquí está hun hombre

Virrey

Que a Usía, aunque esté acostado,
quiere hablar.

Buen jurado, buena humor gastáis, jurado.
Sentahos y decid qué queréys.

Virrey

Jurado

¿Y no te ha dicho quién es?

Quin choc és este treynta-y-hu?
qui guaña de tots vostés?

Mas oíd quién puede ser
las voces de antesala.
Virrey
Ola muchachos, ¿quién es?

Criado
Jurado de Vinalesa
Virrey
Dirásle que entre, pues.
Criado
Entrad, buen hombre, acá dentro.
Ya está aquí.
Jurado
Senyor virrey, Vosa Merced com està?
Virrey
Jurado, ya me podéis ver.
Jurado
De unes carreres, señor,
tinc tansat lo meu griset
y per a aquesta ocasió
de allà so vengut a peu.
172

Virrey
Yo gano veynte doblones.
Jurado
Yo men folgue, per ma fe!
Señor meu, anem al cas.
Ha de saber Su Merced
que els soldats de la guerra,
sens reparar lo mal temps,
han deixat en nostres cases
dos cavalls que governem.
A eixos palla y herba no els falta,
encara que foren més,
però volen que sevada els donem;
en lo lloc no ni ha un gra,
ni sen cull en este mes,
mes yo, per acontentar-los,
en compraré de mon diner mich cafís;
mes menchen tant que ya, señor,
no en tinc chens; comprar-ne yo
cada dia no puc, perquè he
menester lo que tinc per a ma casa,
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que só pobre y tinc fillets.
Y, així, a vosté men vinch
per a què em done un remey,
que si no, tots los soldats,
com cap del lloc, llansaré.
Virrey
Pues, jurado, no hos dé pena
que yo de todo cuidaré:
de soldados y cevada.
Y ahora, para que más compréis,
Tomad esse doblón.
Jurado
Tingas, no ho tinch de menester,
que des de la mia porta,
sense eyxir al corral.
mire quatre cafisades
de terra, que el mateix rey
millors en los seus estats,
a fe de Déu, no les té.
Però vinga-les a veure,
que, per cert, me em folgaré.
Y, encara que de sa casa
porte el acompañament,
no importa, que bé aura
per a tots que remugar.
Y pot vindre confiat,
perquè cert que ma muller
sap fer uns rollets en oli
que, si les dens de vosté
els tastaren una bolta,
tinc yo, señor, per molt cert
que per menchar-ne vindria
a ma casa cada mes.
Hallà señor, lestimen
com si l(a)agueren parit,
perquè ens llança els vandolers,
y és molt poch encariment;
pues ma filla Ysabeleta,
no se com dir-lo-y, que té més ganes

de parlar-li,
que de aygua els meus guarets.
Virrey
¡Por Dios!, que el hombre es simple.
Decid, jurado, ¿tenéis
buena iglesia en vuestro pueblo?
Jurado
Que ayxò em diga, cap de llau!,
que és de fàbrica millor
que no assí Sent Berthomeu.
Cada any, quant se fan les festes,
de veure els valls estaria
en un pam de boca huberta;
pues de nit se fan grans focs
y corren gallardament.
Però garbera de canem,
que sapiam, no deixarem,
per a enlluminar lo ball,
de portar-ne cascú un feix.
Virrey
¿Queréis decir hun privilegio
para que podáis traer
armas por vuestro lugar?
Jurado
Ho sap que so baciner
de lEspital, y que puch
dur-les sempre que em pareyx.
Però aguarde, ¿sap de lletra?,
que, si sap, aqueste paper
li donarà la resposta
Virrey
Buen privilegio tenéis.
Jurado
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Pues per això mateix dich
que és agravi manifest
dir-me això, sent yo qui só,
però vosté no em coneyx.
Un fill tinch en lo meu poble
que me ha exit un poc través,
si per a ell mel vol donar,
done-mel, que yo el rebré;
mes per a mi, quant lo lloch
me respecta per antés
y fan allò que yo els mane
y sinse mi no fan res,
faran molt gran boberia
portar en mi tals papers,
perquè enchamai la justicia
me escorcolla o regoneyx;
ans bé, quant em troba, em diu;
lo jurat se oferix res?
Virrey
En fin, que en vuestro lugar
tan grande amistad tenéis
y de la capacidad
tenéis, y más sabéis.
Jurado
Pues y a ningú en tot lloc
que li fera este raonament?,
con que yo, si lestudiara
en sa casa tot un mes...
Yo l(e)he fet sense estudiar,
y és estat tot de repent.
Però, al fi, se me fa tart;
despachem y me naniré
a sopar, perquè ya és hora,
en llisènsia de vosté.
Virrey
Pues idos con Dios, jurado.
Yo procuraré tener
cuidado con los caballos.
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Y para que no gastéis
dineros en la cevada,
yo mismo la compraré.
Jurado
Ay grandeza com aquesta!
Cap de què! Si fóra rey,
en ma casa li donaria
lo ofici de conseller.
Virrey
¡Ola!, aced que seys soldados
que sean hombres de bien
acompañen al jurado.
Jurado
No señor, no és menester,
que yo só home abonat
y en dos sals me encayxaré.
Virrey
Pues, jurado, Dios os guarde.
Mirad que me visitéis,
que me agrada vuestro humor.
Jurado
Sí, però tornem vosté
la visita a Vinalesa,
que después yo tornaré.
Y, si be, per son regal,
entre amichs, replegaré
dos borraches de bon vi
que y a allà bons fondellolets,
Y a més veure, que es fa tart.
Déu guarde a Vostres Mercés.

PERSPECTIVES DE VINALESA

Portada del manuscrit i col·loqui del jurat de Vinalesa. AHMV. Biblioteca de Serrano Morales
175

UN PASSEIG PER VINALESA

Col·loqui del jurat de Vinalesa. AMHV. Biblioteca de Serrano Morales
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Doctor Rafael Mollà Rodrigo
El doctor Rafael Mollà Rodrigo va nàixer a Vinalesa el
24 doctubre de 1862 i va morir a Madrid el 7 de març de
1930. Va cursar el batxillerat en arts en linstitut de la
ciutat del Túria, en el qual va destacar per la seua
intel·ligència precoç, brillant i per la seua prodigiosa
memòria. Es va graduar amb la qualificació dexcel·lent
el 1883. Va estudiar medicina a la Universitat de València
i es va llicenciar amb premi extraordinari el 1888. Lany
següent, es va presentar a les oposicions del Cos Mèdic
de Sanitat Militar i obté el número u. A Madrid, rep els
ensenyaments dels doctors Suender i Rodríguez Viforcos
i, el 1890, llig la seua tesi doctoral Tallas y litotricias: juicio
crítico, qualificada amb premi extraordinari, a la Universitat
Central. El 1892, guanya mitjançant oposició la plaça de
catedràtic de Patologia Quirúrgica a la Universitat de
lHavana.211
Important figura de la urologia espanyola, va ser un dels
pioners que va assolir la constitució de lespecialitat i que
va lluitar per aconseguir el seu reconeixement universitari.
El 1894, publica el seu tractat Resumen práctico de diagnóstico
y técnica médico quirúrgica de las afecciones de las vías urinarias,
amb el qual demostra el seu perfecte coneixement de la
matèria i excel·lent formació en ciències bàsiques, en el
qual resumeix els continguts que ha de reunir la urologia,
primer testimoniatge ordenat de la seua patologia i de les
seues tècniques quirúrgiques. Per concurs de trasllats,
torna a Espanya el 1895, on va obtindre la càtedra de
Granada.

de trasllat, li va ser adjudicada. A la Universitat Central
comença les seues classes de Patologia Quirúrgica, en les
quals fa especial èmfasi en els temes urològics. Va crear
una escola lliure de Vies Urinàries al seu sanatori madrileny
de Chamartín, en el qual impartia cursos de lespecialitat.
La tuberculosi genitourinària era un dels capítols més
destacats de la seua extensa obra.
El 1913, va aparéixer el seu llibre: Lecciones clínicas de
Urología y cirugía génito-urinaria, en el qual arreplega els
seus ensenyaments de lassignatura, que es va ampliar i es
va reeditar el 1921. Va ser designat director mèdic de la
Missió Espanyola durant la Primera Guerra Mundial, en
el front francés, per a lestudi de la cirurgia de guerra el
1918.
Va realitzar diverses ponències en congressos nacionals i
internacionals, i també un elevat nombre darticles
urològics. Va col·laborar activament en la Revista Española
de Urología y Dermatología. Va fundar diverses publicacions:
la Revista del Instituto Operatorio de Valencia, en la qual
arreplegava la seua casuística i, a Madrid, el 1914, la
Revista Clínica de Urología y Cirugía Génito Urinaria, totes
les quals de curta vida.

Amb una permuta, accedeix el 1896 a la dAnatomia
Descriptiva de València, on desenvolupa àmpliament la
seua capacitat de treball. Organitza la càtedra i munta
una clínica quirúrgica. El 1898, és nomenat acadèmic de
lAcadèmia de Medicina i de lInstitut Mèdic Valencià.
Per acumulació, el 1906, obté la càtedra de Clínica
Quirúrgica i Operacions.
El 1910, es presenta a la plaça de Patologia i Clínica
Quirúrgica de la Universitat de Madrid que, per concurs

211

Cal tindre en compte que Cuba formava part, en aquella època, de la corona espanyola.
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Publicacions del Dr. Rafael Mollà

Va ingressar en la Reial Acadèmia Nacional de Medicina
el febrer de 1915, va ser nomenat membre del Consell
dInstrucció Pública i va pertànyer a la Societat
Internacional dUrologia. Fundador de lAssociació
Espanyola dUrologia el 1914, va ser triat el seu segon
president i va instituir les sessions científiques mensuals.
El 1945, en reconeixement de tots els seus mèrits, el van
nomenar president honorari.
La seua activitat científica va ser immensa, tant des de la
seua labor com a professor com en la dautor, fruit tot això
de la seua enorme capacitat de treball, dels seus coneixements
i de la seua gran experiència. Home seriós, respectuós i
observador, amb gran perseverança i tenacitat davant els
estudis, clínic de judici agut i habilíssim cirurgià, despertava
admiració i simpatia cap a la seua persona.
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A ledat de 68 anys mantenia una gran activitat, però la seua
salut va decaure inesperadament, fet que el va dur a morir
a Madrid el dia 7 de març de 1930. A Vinalesa té un carrer
dedicat i, lany 2004, lAjuntament de València va retolar
un carrer de la ciutat amb el seu nom.
Publicacions:
Tallas y litotricias. Juicio crítico. Tesi doctoral, Impr. Manuel
Alufre, Madrid, 1892.
Resumen práctico de diagnóstico y técnicas médico quirúrgicas
de las afecciones de las vías urinarias, Ed. Pascual Aguilar,
València, 1894.
Juicio crítico sobre la terapéutica quirúrgica de la hipertrofia
de la próstata, Impr. Manuel Alufre, Madrid, 1898.
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Memoria sobre los trabajos realizados durante el curso de 1906
a 1907 en la Cátedra de Anatomía Topográfica y Operaciones,
Impr. F. Vives Mora, València, 1907.
Memoria resumen de los trabajos realizados en la clínica
quirúrgica durante el curso de 1911 a 1912, Impr. Casa
Vidal, Madrid, 1912.
Lecciones clínicas de urología y cirugía genitourinaria, Impr.
Casa Vidal, Madrid, 1913.
«Evolución histórica de la cirugía de la vejiga y su estado
actual», Reial Acadèmia de Medicina, discurso dingrés,
Ed. Casa Vidal, Madrid, 1915.
«Detalles de la técnica de la cistoprostatectomía total con
abocamiento ureteral», Revista Española de Urología, Derma
XVII, 1915.
«Cirugía conservadora del testículo», ponència en el V
Congrés AEU, Impr. Casa Vidal, Madrid, 1917.
La misión Médico Española al frente
t francés para el estudio
de la cirugía de guerra, Policlínica, València, 1918.
Manual de urología y cirugía genitourinaria, Impr. Julio
Cosano, Madrid, 1921.

segon de Nadal. Evoca amb delit els dolços que shi
preparaven, principalment, en les festivitats religioses: les
coques cristines, els mostatxons i els rotllets encarats.
Totes aquestes activitats ffamiliars es completaven amb la
recria de porcs i el cultiu de la terra.
Mestre descola, va ocupar els càrrecs de cap de la Inspecció
dEducació Primària de les Balears, inspector central del
Ministeri dEducació a Madrid, sotssecretari general tècnic
daquell mateix ministeri, director general dEducació
Bàsica i director del gabinet del Ministeri dEducació i
Ciència.
La seua vida professional va discórrer, en la seua major
part, a lestranger, treballant en el camp de leducació en
làmbit internacional. Va ocupar diferents llocs de la
Unesco en diferents països dAmèrica Llatina, com
lEquador, Colòmbia, Cuba i Xile, i va arribar a ser
director de lOficina Regional dEducació de la Unesco,
làmbit dactuació de la qual abastava tot Amèrica. Com
a tal, va formar part de la comissió, creada pel president
Kennedy dels Estats Units, per a la realització de la
denominada Aliança per al Progrés en benefici dAmèrica
Llatina.

«La enseñanza de la Medicina», discurs llegit en la solemne
inauguració del curs acadèmico de 1928 al 1929, Impr.
Colonial, Madrid, 1928.

José Blat Gimeno
Nascut a Vinalesa el 1914, va morir a València l1 dabril
de 2003, les seues restes descansen en el cementiri del seu
poble. Fill del forner de la població, els seus avis materns
van ser mestres nacionals, nét patern del Tio Varela, segons
relata Blat Gimeno en la seua autobiografía no publicada:
Andanzas y añoranzas de una vida trajinante. També recorda
que la farina per a elaborar el pa la portaven del molí
dAlfara i la llenya de Sant Esperit, a Gilet. Solament
feien festa dos dies a lany: el segon dia de Pasqua i el
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A París, sempre en la Unesco, va ocupar els llocs de director
de la Divisió dAmèrica Llatina, director de la Divisió de
Programes i director del Gabinet de la Direcció general
de la Unesco.
Entre les activitats ocupades en la seua extensa la seua
vida professional, han tingut una especial repercussió les
següents: la seua participació en la concepció i elaboració
de la reforma educativa espanyola de 1970, que va suposar
una profunda renovació del sistema educatiu nacional, en
la qual es va establir lEducació General Bàsica obligatòria
i gratuïta, de 8 anys de durada, que superava així el cicle
excessivament breu deducació primària que existia en
aquella època; les seues activitats de formació i
perfeccionament del personal dirigent dels sistemes
educatius en diversos països; la preparació dinformes i
estudis sobre noves polítiques educatives per a conferències
i congressos internacionals deducació a Europa, Amèrica
i estats àrabs.
Del seu període com a director general dEducació Bàsica
va tindre especial rellevància la implantació del primer
programa dEducació per a la Convivència, lany 1976 en
lelaboració del qual va prendre part molt directament.
Va ser autor de diverses obres deducació comparada sobre
els sistemes educatius de diversos països, així com de
diversos articles en revistes pedagògiques i en la premsa
diària. La seua publicació més recent, editada per lOficina
Internacional dEducació de Ginebra, socupava del greu
problema del fracàs escolar en el món, de les seues causes
i possibles solucions.
En sessió plenària de 7 de gener de 1977, va ser distingit
per lAjuntament de Vinalesa amb el títol de Fill Predilecte.
Posseïa les condecoracions de la Comanda dIsabel la
Catòlica, Comanda i Gran Creu dAlfons X el Savi. La
Unesco li va oferir la seua més alta distinció: la Medalla
Gandhi.
Finalment, en sessió de 28 de novembre de 1985, sacorda
designar amb el nom de José Blat Gimeno el nou col·legi
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públic de la població. Un dels béns més benvolguts per
una persona daquell nivell intel·lectual i moral són els
seus llibres, obtinguts al llarg duna dilatada existència, el
senyor José Blat va oferir amb generositat donar la seua
extensa i valuosa biblioteca al seu estimat poble: Vinalesa.
Gràcies a la seua neboda Carmen, que gentilment ens ha
prestat un exemplar de la seua autobiografia, hem pogut
conéixer la Vinalesa dels anys 20 i 30, amb quantitat
danècdotes i tipus curiosos, és una lectura que recomanem,
parla de lescola, dels jocs de xiquets, dels entreteniments
que proporcionaven els esports locals, del casino, dels
diferents treballs en lagricultura, a les fàbriques de rajoles
i a la fàbrica de sacs dels Trenor, de la banda de música,
del teatre a laire lliure als jardins del castell, de les festes,
la Pasqua, la platja de Meliana, etc.
A més, ens delecta en el text amb els seus viatges,
destinacions, càrrecs, problemes i èxits obtinguts, en el
que denomina «una vida trajinante», com qualifica lautor
la seua trajectòria professional.

Pere Bas Martínez Tomasí i Ruiz de Palacios
Es coneix molt poc de la biografia del senyor Pere Bas,
però pels antecedents aportats en la dispersa documentació
que sha reunit en aquest treball, es manifesta posseïdor
dun esperit noble, idealista i liberal. Pel seu altruisme,
una de les persones més rellevants que es recorden a
Vinalesa, que va perpetuar la seua memòria mitjançant
la protecció dels sectors més vulnerables de la població
Sel recorda amb un sentiment de reconeixement i
gratitud.
Era propietari de diversos immobles i dextenses propietats
agràries localitzades en diversos municipis de lhorta i de
la ciutat de València. Les seues terres de cultiu, totes de
regadiu, estaven molt ben treballades i cuidades, bé amb
els mitjans de la seua casa de llauradors, situada a la plaça
del Castell, o mitjançant arrendataris. De totes les parcel·les
de la seua hisenda, guardava una especial sensació dafecte
a la Devesa de Vinalesa.
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Estava particularment orgullós, i es reflecteix en les seues
disposicions testamentàries, dhaver format part de la
Milícia Nacional de València i de la seua designació com
a diputat provincial, pel districte de Xelva, en les eleccions
del 20 de febrer de lany 1873.
No va tindre fills que el sobrevisqueren dels seus dos
matrimonis. Possiblement, aquesta paternitat frustrada,
juntament amb les seues activitats representatives en els
organismes beneficoassistencials de la província, va
determinar la seua intenció dalleujar les mancances i millorar
leducació dels xiquets de Vinalesa.
Biografia
La primera dificultat per a lestudi biogràfic de Pere Bas,
més enllà del que es coneix pel seu testament, era localitzar
en quin quarterr212 de la ciutat de València residia la família
Bas. Per referències trobades en aquell notable document
de 1884, se situava la ubicació del seu últim domicili al
carrer de Joan dÀustria núm. 7- 2a, a la ciutat de València,
en lentorn dels barris 3r i 5é del quarter del Mercat.
Aquesta dada del quarter del Mercat va servir de
començament per a consultar, amb certa lògica, els padrons
de la ciutat en diferents èpoques, que van proporcionar
referències dels seus anteriors domicilis.
Es va constatar documentalment, consultant el padró
municipal de València de lany 1824, que residia al
desaparegut carrer de Saragossa número 2, 1r pis. Aquestes
dades van aportar a la investigació paràmetres de domicili,
edat, ofici i naturalesa dels habitants de limmoble familiar.
Conviuen en aquest habitatge, el cap de família, el senyor
Màxim Bas, de 38 anys, comerciant,213 de València, casat

amb Josepa Martínez de 38 anys, de València; els seus fills:
Josep de 12 anys, Josepa de 7, Màxim de 4 i Pere d1 any.
Comparteixen el pis, a més, tres servents.
Continuant la informació proporcionada pels padrons
municipals, en el corresponent a lany 1841, sobserva que
al carrer de Saragossa els números de policia han canviat
ja que el núm. 2 sha rectificat al núm. 12. En el citat
domicili resideix aleshores la seua germana Josepa, de 23
anys, casada amb Gabino Calvet Revuelta, de 30 anys,
que pertanyia en aquells dies a la Milícia Nacional,214 i
que servia en la 5a Companyia de larma dArtilleria,
comerciant de professió, amb una renda estimada de 2.000
rals de billó, tenen una filla, Josepa de 4 anys (la cita Pere
Bas en el seu testament). Completa la família Pere Bas,
de 18 anys, comerciant.
No hi ha constància en el padró consultat que convisquen
en el domicili els pares i germans que shi reflectien lany
1824, encara que coneixem per altres dades que el pare ja
havia faltat, així com algun dels germans. Comparteixen
residència Juan José Torralba Pastor de 84 anys, solter,
comerciant i, a més, dos servents.
En el següent padró consultat que proporcionava les dades
de lany 1850, no hi ha cap referència, en aquell immoble,
de lexistència entre els seus habitants del cognom Bas.
Es va analitzar, a més, amb resultat negatiu, la totalitat
del carrer de Saragossa, la numeració del qual comparteixen
els barris 3r i 5é del quarter del Mercat. Hi ha una nota
que en el baix de la casa núm. 8 hi ha, buida, una tenda
de quincalla (el pare de Pere Bas es dedicava a aquella
classe de comerç com a majorista).

212 La ciutat de València per Reial Cèdula de Carles III, de 13 dagost de 1769, ordenava que la ciutat intramurs de València es dividira en 4 quarters i cada quarter en 8 barris, al capdavant
de cadascun daquests hi havia un alcalde, que substituïa la figura de lantic cap de guaita. Els quarters interiors eren Mercat, Serrans, Sant Vicent i Mar, mentre que els externs al recinte
emmurallat eren Campanar, Patraix, Benimaclet i Russafa.
213 Comerciant de quincalla, amb representants a Espanya i a lestranger.
214 La Milícia Nacional era un cos militar separat de lexèrcit regular. El 1814 es van unificar les diverses milícies. Els oficials eren triats per la mateixa tropa i complien tasques de seguretat,
ordre i pau en linterior del país. El nombre de ciutadans obligats a servir en la Milícia es va fixar en trenta per cada mil tres-cents habitants majors de 30 anys i menors de 50.
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Full del padró de lany 1824, carrer de Saragossa núm. 2, 1r, corresponent a la família Bas

Full del padró de lany 1824. (Detall)
182
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Lany 1838 es va adjudicar en subhasta, per béns
desamortitzats a la cartoixa de Valldecrist, la propietat
de 60 fanecades, denominada la Devesa de Vinalesa, per
66.510 rals, a Salvador Calvet.215 Es pressuposa que en
ser Pere Bas menor dedat, en aquells dies (15 anys), li la
van adjudicar a un familiar del seu cunyat, Gabino Calvet,
i que posteriorment degué passar a la titularitat de Pere
Bas.
Lany 1845 Pere Bas, de 22 anys dedat compra, dels béns
desamortitzats a la cartoixa de Valldecrist, tres cases a
Vinalesa per un preu, en rematada de subhasta, d11.870
rals.216

Lany 1847 es va subhastar la casa castell de Vinalesa per
13.550 rals,217 que pertanyia encara a béns desamortitzats
de la cartoixa. Es desconeix qui la degué adquirir, però
sintueix que li la van poder adjudicar a Pere Bas o a Tomàs
Trenor Keating.
De la consulta del padró municipal de Vinalesa realitzat
el 25 de desembre de 1860,218 es desprén que no consta
que hi estiguera registrat com a veí, per la qual cosa se
suposa que Pere Bas encara no vivia a la població.
Està documentat que hi va residir, en lany 1869, a Pego,
al domicili del seu pare polític i en el qual va morir Pere,
el seu únic fill, als 22 mesos dedat.

Acta de defunció de Pere Bas Esteller. Ajuntament de Pego. 14 de juny de 1869
215

VIDAL PRADES, Emma (2006): La cartuja de Vall de Crist en el fin del Antiguo Régimen. Universitat Jaume I, p. 162.
Ibídem.
217 Ibídem.
218 ADV: C 3.6.1, caixa núm. 22, exp. núm. 11.
216
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Padró de Pego de 1868. Al núm. 10 resideix el seu sogre, Angelino Esteller Peris, de 60 anys, farmacèutic
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En els padrons consultats al municipi de Pego no consta
inscripció del cognom Bas, per la qual cosa podem
conjecturar que devien estar de passada o residint, durant
el període estival, a la casa dels seus familiars, situada a
la plaça de les Carnisseries o plaça Major núm. 10.
Aquest domicili és el que consta en lacta de defunció
del fill de Pere Bas. En aquella mateixa adreça, segons
el padró municipal de Pego de 1868, habita el pare de
la seua esposa, Angelino Esteller Peris, de 60 anys,
farmacèutic, casat en segones núpcies amb Dolores Canet
de 44 anys.

lactualitat, els seus descendents. Igualment, si analitzem
la informació proporcionada per la làpida funerària de la
primera esposa de Pere Bas, el cognom de la mare daquesta
era Palacios. Seguint la lògica, en aquest cas amanida amb
un poc dimaginació i dins de les escasses dades disponibles,
podem conjecturar que aquest cognom és relativament
comú a Alzira, i en el testament de Pere Bas safirma que
la seua esposa va rebre com a dot una casa a Alzira propietat
de la mare.

Amb la finalitat dobrir camí a futures investigacions, sha
de tindre en compte que el pare i el germà de la primera
esposa de Pere Bas, segons manifesta aquest en el seu
testament, es deien Angelino Esteller. Sha constatat que
aquell nom familiar lhan continuat en el temps, fins a

Sha localitzat diversos documents a lAHMV de Pere
Bas referits al període de 1871 a 1874 en que va servir
com a capità en la Milícia Nacional, Veterans de la
Llibertat, primer Batalló, quarta Companyia. Aquesta
activitat la va compaginar amb la de diputat provincial.

Lèpoca de Pere Bas a la Milícia Nacional
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Al setembre de 1868 es va iniciar a Espanya un agitat
període en la història del segle xix espanyol, amb el
denominat Sexenni Revolucionari (1868-1874), originat
per un pronunciament militar que va propiciar el
destronament dIsabel II i que va afavorir lestabliment en
aquell període, dun règim provisional que va donar pas
a la Constitució de 1869, a la regència del general Serrano,
a la monarquia democràtica dAmadeu de Savoia i
finalment, després de la seua abdicació, a la I República.
Lèpoca més documentada i de més transcendència política
de Pere Bas té especial rellevància durant lany 1873.
Efectivament, l11 de febrer de 1873 les Corts van
proclamar la I República com a forma de govern dEspanya,
davant la descomposició de la monarquia dIsabel II (18331868) i el fracassat intent de la monarquia parlamentària
dAmadeu de Savoia (1870-1873). La I República va
sorgir com una incògnita, fresca, capaç de poder aplicar
els postulats de la Revolució de 1868.
El Partit Radical i el Partit Republicà Federal eren els
dos grups polítics majoritaris a les Corts, amb interessos
contraposats. Els radicals, que anteriorment havien sigut
monàrquics, defenien una república unitària, mentre que
els republicans eren partidaris dun model territorial
federal.
L11 de juny de 1873, les Corts espanyoles proclamen la
República Federal i, a continuació, les juntes federalistes
provincials formen minúscules repúbliques autònomes, els
cantons,219 localitzats principalment a Andalusia i la costa
mediterrània i en què van tindre lloc, desafortunadament,
certs actes violents en algunes zones com Alcoi i Cartagena.
La Junta Revolucionària va proclamar el cantó de València
el 21 de juliol de 1873.
Indagant a lHemeroteca Municipal, entre els diferents
periòdics editats per aquella època a València, sha
localitzat el denominat La Hoja Autógrafa, Noticias de la
Tarde, datat el dia 19 de juliol de 1873, que citava la
composició de la Junta Revolucionària Valenciana,
integrada pels senyors: García Enríquez, Bas, Fontanals,
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marqués de Càceres, Mancho, Boix, Cabalote, Guerrero,
Feliu, Pérez Pujol, Gastaldo, Navarro, Rosell, Giménez,
Español, Picons, Mata, Calvete, Roca, Chiva, Carles i
Segura.
La República de febrer de 1873 respon a un model
indefinit, resultat dun pacte entre republicans i radicals.
Al juny, sorgeix la República Federal amb les seues
pretensions reformistes que, dutes a lextrem, intenten
aconseguir una república cantonal. Com a resposta a
aquella diversitat, amb larribada de Salmerón en el mes
de juliol i posteriorment la de Castelar, protagonitzen una
opció conservadora que, amb el suport de lexèrcit, pretén
restablir lordre i lautoritat enfront del moviment
cantonalista.
La I República va tindre una durada donze mesos, i en
aquell curt període va estar presidida pels senyors:
Estanislau Figueras, Francesc Pi i Margall, Nicolás
Salmerón i Emilio Castelar.
Segons la informació consultada, 1874 és lúltim any en
què consta la pertinença del capità Pere Bas a la Milícia
Nacional, ja que al gener de 1875 el general Martínez
Campos, a Sagunt, proclama rei dEspanya Alfons XII.
A continuació, shi reprodueixen diversos documents que
indiquen la seua pertinença a la Milícia Nacional de
València.

Segell del cantó valencià

Els cantons eren ciutats o confederacions de ciutats independents que es federaven lliurement.
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Voluntaris de la Llibertat en què consta com a capità Pere Bas. 1872 i 1873. AHMV
186
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Document de la Milícia Nacional, firmat pel capità Pere Bas. 1872. AHMV

Voluntaris de la República. Hi consta com a capità Pere Bas. 1874. AHMV
187
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Diputat provincial. 1873
Ací oferim diferents documents sobre el seu període
com a diputat electe pel districte de Xelva, entre ells:
actes de la Diputació Provincial de València en les
quals es refereixen intervencions de Pere Bas; una
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relació dels components de la corporació provincial,
autògraf de José Cano Pacheco; i una comunicació en
la qual Pere sexcusa per no poder assistir a una reunió
de la Comissió de Diputats i en la qual sol·licita una
llicència de deu dies «en estar arreplegant la collita a
Vinalesa».
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Document de lany 1873, en què Pere Bas, des de Vinalesa, com a diputat provincial excusa la seua absència a una sessió de la Comissió
i sol·licita deu dies de permís perquè és lèpoca de recol·lecció. ADV
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En aquest document autògraf de José Cano Pacheco, de 8 doctubre de 1873, queda reflectit en el número 15 el nom de Pere Bas
com a diputat provincial. ADV
190
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Llibre dActes de la Diputació Provincial de València, sessió de 27 de maig de 1873, en la qual figura com a diputat, en la relació
marginal, Pere Bas
191
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Intervenció de Pere Bas reflectida en lúltim paràgraf daquest document, on dóna suport a ladquisició darmament Remington per
a la milícia de València. Extret del Llibre dActes de la Diputació Provincial de lany 1873
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PERSPECTIVES DE VINALESA

Defunció, testament i Fundació Pere Bas de Vinalesa
En el Registre Civil de Vinalesa es troba lacta de defunció
de Pere Bas, que reflecteix que lòbit va ocórrer el dia 18
de març de 1888 a les 7 de la vesprada, al seu domicili del
carrer Major, a conseqüència dun catarro vesical. Comunica
la defunció el seu cunyat Vicente Boira Campos, solter,
llaurador, natural de la Pobla de Vallbona. Aquest mateix
document relata que Bas era natural de València, fill de
Màxim i Josefa, que va morir als 68 anys (dada inexacta,
ja que pels padrons consultats i pel que es manifesta en
el testament, ledat correspon a 65 anys).
Lacta de defunció de la seua segona esposa, Maria Boira
Campos, ens informa que va morir als 78 anys, a
conseqüència duna angina de pit, a la Devesa de Vinalesa,
el 15 de setembre de 1916, a les 21 hores. Era natural de
la Pobla de Vallbona, filla de José Boira Martínez i de

Leandra Campos Navarro, naturals ambdós de la citada
població.
La millor expressió de Pere Bas com a benefactor de
Vinalesa es manifesta en les seues disposicions
testamentàries, mitjançant la fórmula dencomanar la
gestió de la totalitat dels seus béns a una fundació
filantròpica.
La Fundació Pere Bas es dissenya expressament en el seu
testament, atorgat el 18 de juliol de 1884, en el qual ordena
que a la defunció de la seua segona esposa, usufructuària
dels seus béns, Maria Boira Campos, es constituïsca el
Patronat que establisca la Fundació. Aquesta senyora va
morir a Vinalesa el 15 de setembre de 1916, i seguidament
es va constituir la Fundació, amb data 1 de maig de 1917.
Es reflecteixen a continuació les disposicions testamentàries
que fan referència a la seua faceta idealista i humanitària:

Alqueria de Pere Bas a la Devesa de Vinalesa. Foto cedida per José Manuel Pascual
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Nº 39. Cuando la renta anual llegue a 30.000
pesetas, es su voluntad que en el mismo campo
llamado La Dehesa se erija un edificio destinado
para asilo de niños abandonados por sus padres, o
pobres, de seis a catorce años de edad, en el cual
reciban educación, instrucción y práctica de trabajo
agrícola apropiado a su edad, alimento y vestido,
veinte y cinco de ellos, prefiriendo los que sean
parientes del testador o de sus esposas o del poblado
de Vinalesa.
Nº 40. Se destinará la renta anual de 30.000 pesetas
a la construcción, mobiliario y menaje y cuanto
considere necesario el Arquitecto en su proyecto,
plano y presupuesto,

un altre del Patronat de Benestar Social i del Patronat de
Serveis Integrals de Vinalesa.
El Patronat ha establit, estatutàriament, que les rendes
que produïsca el patrimoni de la Fundació es destinen a
activitats assistencials mitjançant la creació, amb
lAjuntament, dun Centre de Dia per a atendre els grups
de població que ho necessiten. També sestableix la gratuïtat
dels llibres de text i material escolar dels escolars de
Vinalesa, des dels 4 anys fins al final dels estudis de lESO.
La continuïtat daquesta institució es recolza en la dotació
fundacional de 960.000 euros i sestima que, mitjançant
les rendes que produïsca el seu patrimoni, es podrà
mantindre en el futur aquesta funció assistencial en el
Centre de Dia.

Nº 41. A los 99 años de administración se procederá
a la venta de las fincas, excepto La Dehesa, huerta
adjunta y casa Administración o Dirección,
invirtiendo su valor en papel del Estado y
depositándolo en el Banco de España, para que los
intereses unidos a los del papel anteriormente
depositado sirvan para las atenciones a que antes
estaban destinadas las fincas y el resto para el
sostenimiento del Asilo.
Nº 43. Mientras no lleguen las rentas a costear un
maestro se subvencionará al de Vinalesa, para que
eduque e instruya a los asilados en todas las
asignaturas de primera enseñanza, inculcando sobre
todo la moral social y la relación que con la religión
tiene la tolerancia, considerando como hermanos
a los que profesan otras religiones. Al médico
cirujano otra subvención por la asistencia facultativa
de los mismos. Al farmacéutico otra subvención
por los medicamentos que suministrar pueda.
Actualment, després de la reforma dels estatuts de 1996,
el Patronat el componen set persones, el president de
lAjuntament, el Sr. rector, el Sr. jutge de Pau, un
representant per cada grup municipal de la Corporació,
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Enterraments al panteó de la família Bas
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Panteó de la família Bas al cementeri de València obra de
larquitecte Joaquim Belda

Josep Vicent del Olmo Conca (1611-1696)

Portada del testament de Pere Bas

Era membre duna família influent i poderosa de València,
amb propietats rústiques i urbanes a Vinalesa.220 Una de
les seues nétes es va unir en matrimoni amb un altre
descendent del llinatge dels Salvador, de Cervera del
Maestrat que, posteriorment, van accedir al marquesat de
Villores.

del Olmo,222 secretari del Sant Ofici de la Inquisició, i
Marcel·la Conca. Es va dedicar amb gran aprofitament
a lestudi i va aconseguir conéixer profundament les
matemàtiques i les lletres, també va arribar a ser un poeta
elegant. Va reunir en la seua llibreria manuscrits preciosos,
dels quals conservava alguns el seu nét, Vicent Salvador
del Olmo (el 1749), secretari, al seu torn, del mateix
Tribunal.223

Josep Vicent del Olmo Conca,221 va nàixer a la ciutat de
València i va ser batejat a la parròquia de la Santíssima
Creu l1 de febrer de 1611, els seus pares van ser Josep

Son pare, Josep del Olmo va arribar a tindre una gran
importància quant a poder, riquesa i relacions, a més de
la seua condició de cavaller des de 1626224 i jurat. El 8 de
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ACCCV: Protocol del notari Climent. 8 de juliol de 1638: José del Olmo, Secretario del Tribunal de la Inquisición de Valencia, gasta 60 libras en madera para su casa de Vinalesa.
XIMENO, V. (1749): Escritores del Reyno
y de Valencia, tom II. València, p. 124 i 125. També Martí Grajales, Francisco (1927): «Ensayo de un diccionario biográfico y bibliográfico de los
poetas que florecieron en el Reino de Valencia hasta el año 1700», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Madrid, p. 327-329.
222 En les Corts de 1628 va ser nomenat cavaller (ACA, Consell dAragó, Llibre 137, f. 317 v).
223 MARTÍ GRAJALES, Francisco (1894): Estudio biográfico y bibliográfico... Lo Rat Penat, p. 12.
224 AHN: Inquisició, 26 de novembre de 1630, lligall 2317 nf.
221
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febrer de 1636 és seleccionat per al càrrec de justícia civil
(president del Tribunal Civil de Primera Instància de la
ciutat de València).225
Josep Vicent del Olmo va substituir son pare en la secretaria
del Sant Ofici de València quan va faltar aquell. En
lexercici daquest difícil càrrec va estar tan encertat que
els individus del citat Tribunal solien encomanar-li lestudi
dels assumptes més greus i els seus dictàmens no només
mereixien la seua aprovació sinó també la del Consell
Suprem.
Eminent geògraf i matemàtic, va escriure el 1653 Litología
(en aquest llibre es reflecteix el seu segon cognom, Conca),
que tractava sobre les pedres i esteles trobades en les rases
de la fonamentació de la basílica de la Mare de Déu dels
Desemparats a València. El 30 de maig de 1653, els jurats
de València, tenint en compte que Del Olmo havia dedicat
la seua Litologíaa a aquesta ciutat i accedint a la seua petició,
van resoldre subvencionar-ne la publicació amb 50 lliures
valencianes.226
El 13 de juny de 1661 va ser designat per a formar part del
Consell General per la classe de cavallers i generosos, a la
qual pertanyia. Molt aficionat a les lletres, va conrear la
poesia. Tenia una gran habilitat per a la composició de
jeroglífics.227 Va participar en els certàmens literaris
valencians dedicats a la Puríssima (1665), a la Mare de
Déu dels Desemparats (1667) i a sant Joan de Mata i sant
Fèlix de Valois (1668), en els quals va aconseguir els primers
premis. Va pertànyer al corrent dels Novatores i a diverses
acadèmies literàries valencianes, entre les quals les de
lAlcázar, la de la comtessa de Peñalba i la de Nuestra
Señora de los Desamparados (1685), la presidència de la
qual ocupava el comte de lAlcúdia. Una mostra del seu
enginy ens la proporciona una composició amb la qual
participava
p
p en les festes de la Mare de Déu dels Desemparats,
diu de la reina mare Marianna dÀustria:
Reciba V. Magestad estas hojas a sus pies, que se
las puede poner en la cabeza el mismo Apolo, porque
son de Laurel, siendo de Olmo.
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Sobre la seua vinculació a lacadèmia valenciana de lAlcázar
de 1681, el citan el biògraf Vicent Ximeno, J. E. Serrano
Morales, Josep Ortí i Moles i José Sánchez. Lacadèmia
va tindre com a presidents Fuster, Figuerola, el comte de
Cervelló i el mateix Ortí i Moles. Serrano Morales va
escriure el 1880 Noticias sobre algunas academias que existieron
en Valencia en el siglo XVIII.228
En el llibre Academias valencianas en el Barroco, tom II, p.
507, apareix com a integrant Vicent del Olmo, el torna
a citar en les p. 509, 512, 513 i 536. Hi ha un llibre dOrtí,
Fúnebres elogios, que en la seua p. 28 aporta una composició
de Vicent del Olmo Predictio Infelicis, text 539, parla de
«VICENTII DEL OLMO FIDEI, CONSISTORIJ
VALENTIN A SECRETIS», amb una estranya forma
de datar-lo amb nombres romans el 1681: DD.
CCCCCLL. LXVVIIIIIIIIII. I.
A lacadèmia valenciana de la comtessa de Peñalva, fundada
el 5 de febrer de 1685, consta Vicent del Olmo com a
integrant. En el llibre Academias valencianas en el Barroco,229
sinforma de la participació de Vicent del Olmo en la
citada acadèmia amb les següents composicions: Qual de
las celebridades que celebró la Antigüedad parece más propia
auxiliar de las Carnestolendas i El número mentido de
Deidades, p. 40-42.
En la dècada de 1660-1670, Josep Vicent del Olmo va
seguir els ensenyaments que el citat matemàtic jesuïta,
José de Zaragoza, impartia a València de manera privada.
Posteriorment, es va encarregar deditar la Geometría
especulativa y práctica de los planos y sólidoss (1671) daquest
autor, del qual Del Olmo es confessava «el seu primer
deixeble», així com de difondre les seues altres obres en
lambient cultural valencià.
El 1681 va publicar la seua obra més important, la titulada
Nueva descripción del orbe de la Tierra,230 en la qual fa gala
de la seua àmplia erudició, i és un bon exponent de la
geografia humanista del segle XVII. Tracta lestudi del
magnetisme, la brúixola, el pèndol i les diferents projeccions

AHN: Inquisició, 8 de febrer de 1636, llibre 926, f. 614.
AHMV: Manual de Consells, anys 1652-1653, núm. 181 modern.
227 Un dells va adornar latri de la capella de la Mare de Déu dels Desemparats.
228 Revista de Valencia, agost de 1681, p. 441-452.
229 Imprés per Vicente Cabrera el 1685, tom II, p. 544 i 546.
230 En la línia 14 de la p. 11 cita Josep Vicent del Olmo com a «generoso», la qual cosa ens indica que no tenia cap grau en la noblesa, sinó cavaller o donzell.
226
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cartogràfiques. Ni més ni menys que set-cents autors shi
citen, a més daparéixer curosament ressenyats en un índex,
al començament del llibre, que inclou autors clàssics,
medievals i moderns; estrangers i espanyols, entre els quals
destaca la presència del seu mestre, el matemàtic Zaragoza,
així com filòsofs, poetes, teòlegs i científics.

Partida de baptisme:

Va fer testament davant el notari de València Pere Sesé
el 8 de desembre de 1692 i va morir l11 dagost de 1696
als 85 anys dedat.

Partida de defunció:

A 1 de febrer de 1611231 batejí yo Nofre Constantí,
vicari a Jusep, Vicent, Valero, Juan Bap. fill de Jusep
del Olmo secretari del Sant Offici y de Marcella
Conca, cònjuges compares Francisco Bajarri cavaller
y Francisca Bajarri y de Torres.232

Dumenche a 12 de agost de 1696, soterraren en
San Salvador a Juseph Olmos ab 29 pobres, creu 5
capes y 2 acòlits ab Missa de Rèquiem. Testament
rebut per Pedro Sessé en 8 de Dehembre de 1692,
Bé de ànima 200 Libras.233

Obres: La Torre, Fiestas a la Virgen de los Desamparados,
1668; Litología, 1653; Nueva descripción del orbe de la Tierra,
1681; Sentencias y aforismos, que va dedicar el 1630, amb
19 anys dedat, a son pare, Josep del Olmo, també secretari
de la Inquisició a València.

Partida de baptisme del fill de Josep Vicent del Olmo
Conca, Josep del Olmo Abat:

Va estar casat amb Cristina Abat Peris, natural de Vinalesa
(p. 170 rotllo), daquest enllaç van nàixer Vicent i Josep
del Olmo. El bateig de Josep es va celebrar a la parròquia
de la Santíssima Creu el 27 dabril de 1637.

A 27 de Abril de 1637 batechí yo Doctor Melchor
March Sanchis, Rector, a Jusep, Juan, March, Vicent,
fill de Jusep del Olmo menor y de Cristina Abat,
cònjuges, foren compares Jusep del Olmo major,
secretari del Sant Offici y Maria Garcia cònjuges.234

Document de 8 de juny de 1620, firmat per Josep del Olmo, pare de Josep Vicent
231

SAVALLS, I. (1748): Biblioteca Valentina, p. 221 i Ximeno, V. (1749): Escritores del reino de Valencia, tom II, p. 124 i 125.
Desaparegut Arxiu de lE. P. de la Santa Creu, Llibre de Baptisme, any 1591-1629, partida 11, f. 97.
233 Desaparegut Arxiu de lE. P. de la Santa Creu, Llibre Racional, any 1696, f. 248.
234 Desaparegut Arxiu de lE. P. de la Santa Creu, Llibre de Baptisme, anys 1630-1647, partida 42, f. 79 girat.
232
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A això es refereix la investigació sobre larxiu de la Inquisició
Valenciana que es conserva a la Universitat de València,
amb la signatura, Inquisició 1637-1660. Les actes
inquisitorials estan firmades des de 1637 fins a 1643 per
Josep del Olmo. A partir del 3 dagost de 1650 i fins a
1660 les firma Josep Vicent del Olmo. En el llibre anterior
de la Inquisició, que finalitza el 1636, consta, el 1620, la
firma de Josep del Olmo.
En les Corts de València de lany 1626 es declara la condició
de cavaller de Josep del Olmo,235 secretari del Sant Ofici
de la Inquisició de València. En alguns textos es barregen

les identitats de les tres generacions de secretaris del Sant
Ofici. Com a exemple, en El viaje literario a las iglesias de
España, de Jaime Villanueva, publicat el 1806, a la p. 68
cita lautor de Litología, Vicent del Olmo.
Era una dinastia de secretaris del Sant Ofici de la Inquisició
de diverses generacions.236 Lúltim secretari del llinatge
va ser Josep Vicent Salvador del Olmo, qui remet a la
Suprema, un memorial sobre la història de la seua família,
ell era el sext de la línia que ocupava el càrrec de secretari
a València, i la seua família havia servit el Sant Ofici
durant 172 anys.

Firma de Josep Vicent del Olmo. 8 de juny de 1650

235
236
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Concedit per Felip IV. ACA. Consell dAragó, Llibre 137, f. 317 v.
HALICZER, Stephen (1993): Inquisición y sociedad en el reino de Valencia 1478-1834. Edicions Alfons el Magnànim. València.
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La nissaga daquesta família es va iniciar a València amb
larribada des de Montón (Calataiud) de Joan del Olmo
el 1550, que va arribar a ser batle de les presons secretes
el 1578, i entre aquell any i 1583 va ser designat notari
del Secret. El seu fill, Josep del Olmo, el va succeir en el
càrrec el 1609, labor en la qual va continuar fins a 1638.
Va ocupar el seu lloc el seu fill, Josep Vicent del Olmo,
el 1629 i fins a 1669, encara que va continuar percebent
el seu salari íntegre fins la seua defunció el 1696.237 A
aquest el va succeir el seu fill Vicent del Olmo, la filla del
qual, Isabel Maria, va adquirir per dot el 1719 el càrrec
de secretari, quan es va casar amb Josep Salvador i de
León, mort el 1741, descendent de la família Salvador,
senyors de Vinalesa. A la seua defunció, va heretar el
càrrec el seu fill, Josep Vicent Salvador del Olmo, el 1742.
Motiu pel qual aquest llinatge figura en aquesta publicació
Encara que en els apunts biogràfics consultats des de
1730 figura com a lloc de naixença de Josep Vicent del
Olmo la ciutat de València, no ha sigut fruit de la casualitat
la inclusió en el text daquests personatges tan lligats a
la ciència i al segle dor de les lletres valencianes, sinó
duna labor dinvestigació que ha dut a provar que posseïen
terres i casa a Vinalesa, a més del fet que la seua
descendència va entroncar amb la branca dels Salvador
i, ja dins daquesta família, van accedir al marquesat de
Villores. Per a asseverar-ho, es van utilitzar diferents

documents que van tractar de demostrar lexistència dun
vincle que unira aquell llinatge dels Del Olmo amb
Vinalesa.
Es va indagar en la documentació per a tractar de descobrir
lèpoca en què la família Del Olmo va posseir alguna
propietat a Vinalesa. Quan es va aconseguir, la següent
hipòtesi de treball va consistir a relacionar lèpoca amb
algun entroncament matrimonial de la família que la
relacionara amb algun cognom, acomodat o poderós, de
Vinalesa.
El primer indici ens el va facilitar el mateix Josep Vicent
del Olmo, casat amb Cristina Abat, del matrimoni del
qual va nàixer Josep del Olmo Abat, batejat a València el
27 dabril de 1637. Podia relacionar-se lesposa de Josep
Vicent del Olmo, amb el cognom Abat de Vinalesa?
En el morabatí de lany 1541, consta, entre els veïns de
Vinalesa, Joan Abat.238 Abat és el cognom que més apareix
en els pergamins de larxiu parroquial de Vinalesa,
concretament en 11, datats entre 1552 i 1630.
En el llibre de visites pastorals de larxiu parroquial de
Vinalesa, consta la participació en la remodelació de laltar
de la Concepció, el 20 de novembre de 1583, dun veí de
la població anomenat Joan Abat. Es pot deduir que devia
gaudir duna certa posició econòmica per a realitzar aquella
liberalitat.

Vicent del Olmo i Josep Salvador del Olmo. Padró municipal de València de 1727, c/ Roters, 60

237
238

AHN: Inquisició, 14 dagost de 1696, llibre 933, nf.
ARV: Mestre Racional, núm. 11806 (20).
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A punt de finalitzar aquest volum, va aparéixer un document
de l'any 1718,239 de la Inquisició, per a instruir un expedient
sobre la neteja de sang de la genealogia de Josep Salvador
i de León i d'Isabel Maria de l'Olmo i Sancho, cònjuges,
motivat en el fet que aquest últim aspirava al càrrec de
secretari del Sant Ofici a València, que en aquella època
exercia el seu sogre, Vicent del Olmo Abat. Es va recaptar
prova testifical de cadascun dels llocs on radicaven els
cognoms de pares i avis; 12 testimonis obligats al secret,
per cadascun dels quatre cognoms del pretendent, i quatre
més de la seua esposa.
En el que afectava l'àvia paterna d'Isabel Maria del Olmo
i Sancho, Cristina Abat, es documenten en l'expedient
els 12 testimonis de Vinalesa amb noms i cognoms, els
quals afirmen que el cognom Abat «és únic i originari de
la fundació de la població», i Cristina Abat va ser coneguda
i tractada per algun dels testimonis. Refereixen que els
que van ostentar el cognom Abat eren els patrons de la
capella de la Puríssima Concepció de Maria Santíssima
de l'església parroquial de Vinalesa.
A més de la prova testifical, el delegat inquisitorial que
recaptava els testimoniatges havia d'arreplegar la informació
genealògica que constava en els Quinqui Librii2400 parroquials.
En el de Vinalesa apareixia, el 1718, un llibre datat entre
1600 i 1692, amb la partida de baptisme de Cristina Abat
Peris: «Yo Francesc Carbonell Retor de Vinalesa he batechat
á Anna, Madalena, Christina, filla de Juan Abat y de Ángela
Periz, cónyuges: Foren padrins Vicent Montalt y Thomasa
Abat i de Mestre, del present lloch».
Per tant, es tracta duna evidència confirmada que una
descendent del cognom Abat de Vinalesa fóra la que va
contraure matrimoni amb Josep Vicent del Olmo, amb
la qual cosa es ratificaria laccés daquest a propietats
urbanes i rústiques de la població. Amb posterioritat, es
fa referència a possessions de la família Del Olmo en
diversa documentació.
En el capbreu de Vinalesa de 1691241 hi ha les següents
inscripcions:

239

[...] con escritura ante Joseph Redó, notario de Valencia
en 15 de enero de 1666 se otorgó auto en defecto de
autos, de toda la casa y huerto a Juan Alcázer con el
censo de 7 libras, y lindaba con casa de Mosén Luis
Montañana, Presbítero, por otra parte con casa del
Secretario Don Joseph del Olmo y por delante con
casa de Jayme Llópiz.
[...] Para claridad de las casas nuevas, se hicieron
en un solar y tierra de Don Joseph Vicente del
Olmo. Debo notar que Don Vicente, su hijo, como
procurador vendió el solar y diferentes pedazos de
tierra que rompían la calle, y estaban junto a la
acequia del Rollet dels Orts a la parte de la acequia
de Moncada, cuyos palmos de tierra para solares y
las personas a quien se vendieron se expresan en
las escrituras de venta ante Don Bernardo Nogués
en 28 de octubre de 1695, las que se hicieron en
presencia del padre Sarí de nuestro Monasterio y
de su consentimiento. Las daciones de estas ventas
no se otorgaron el mismo día, sino el 8 de septiembre
de 1698 ante el mismo notario Nogués [...].
[...] el Secretario debía pagar 4 libras y 8 sueldos
de censos que debía hasta 1697 de las casas y tierras
que poseía en Vinalesa. Otorgó en escritura de
cesión ante el mismo Nogués en 22 de junio de
1698, contra los nuevos fabricantes de las casas [...].
En el foli 10 girat, Francesc Montanyana, lany 1691, diu:
[...] posee una casa y corral situado en lo Lloch de
Vinalesa y en la calle Mayor de aquélla, que enfrenta
por un lado con la casa de Vicent del Olmo, caballero
Secretario del Santo Oficio de la Inquisición, por
el otro costado con casa de Pere Alcázer, por la
parte delantera con casa de Vicent Montalt, con
calle Mayor en medio y por las espaldas con el
huerto del dicho Vicent del Olmo [...] [en aquest
mateix foli es parla de Maurícia Roca, senyora de
Vinalesa, de la qual no hem aconseguit cap dada].

AHN. Inquisició, lligall 1281.
Els Quinqui
q Librii són els llibres més coneguts i usats dels arxius parroquials.
p
q
Es diuen així, cinc llibres, pel
p fet que,
q tradicionalment, han format un bloc que incloïa els llibres de registre
dels batejos,
j confirmacions, matrimonis, defuncions i excomunicacions. Aquests
q
llibres sacramentals eren obligatoris
g
des del Concili de Trentt que, en la sessió XXIV, ordenava que hi haguera
un llibre enquadernat amb aquests assentaments. A Espanya es va publicar aquesta norma per decret de Felip II, el 12 de juliol de 1564.
241 ARV: Clero, llibre 591, any 1691.
240
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En el foli 25 girat declara Isidora Sales:
[...] una casa situada y puesta en el lugar de Vinalesa,
en la calle Mayor, que enfrenta por mi parte con
casa de Bartolomé Solves y por otra parte con casa
de José Vicente del Olmo, caballero Secretario de
la santa Inquisición, y aparte, delante, con casa de
Baltasar Ariño. Sigue el documento enumerando
propiedades de Isidora: [...] 9 hanegadas de tierra
campa, con algunas moreras, situada en el término
y huerta de dicho lugar, en la partida vulgarmente
llamada de les Alqueries, que enfrentan con mi
parte con la acequia llamada de la Macarella, de
otra parte con tierras de Joseph Vicente del Olmo,
caballero, margen en medio [...].
En el foli 28 girat, declaren Cristòfol i Joaquim Farinós
el maig de 1691:

[...] dos caffiçadess de tierra campa y viña situadas en
el término y huerta de Vinalesa, partida de la Moleta,
detrás de Na Andresa, enfrenta con tierras de
Francisco Carbonell regadora en medio, de otra
parte con tierras de Joseph Vicente del Olmo,
caballero Secretario del santo Oficio de la Inquisición
de Valencia, acequia y camino en medio [...].
El capbreu de Vinalesa de 1730, foli 6, registra el
reconeixement de cens de Joan Navarro, que informa del
fet que els hereus de Josep del Olmo encara posseeixen
cases i terres al poble:
[...] y por las espaldas con tierras de los herederos
de Don Vicente del Olmo, Secretario de la Santa
Inquisición, una casa en la calle Mayor, a la parte
de la acequia de la Macarella, y en el mismo folio:
una cahizada de tierra huerta con moreras en la

Josep Vicent del Olmo. Litología, 1653 i Nueva descripción del orbe de la Tierra, 1681
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partida que llaman dels Alcabons, la cual asimismo
es tenida bajo el dominio y señorío directo y mayor
de dicho Real Monasterio de Vall del Christ, a censo
anual de 7 sueldos, que se pagan en dicho día del
arcángel San Miguel, linda con tierras de dicho
Secretario Don Vicente del Olmo.
En el mateix capbreu, en el foli 88 girat, es refereix
al reconeixement de cens de Joan Baptista Alcayde
de: «[...] una tierra de 3 hanegadas con moreras, contigua
a su casa, lindantes con tierras de la heredera de Don
Vicente del Olmo, Secretario que fue del Santo Tribunal».
Per la qual cosa es pot deduir que Vicent Salvador
del Olmo era el fill de tal hereva.
Correspondència de Gregori Maians amb referències a
Del Olmo
Mi dueño i amigo íntimo. He sentido aver escrito
a Vmd. lo que dige el viernes, porque antes de ayer,
domingo por la tarde, me buscó Dn. Josef del Olmo
i me entregó mi manuscrito, con los dos tomitos
originales i los tres tomitos de oraciones, que Vmd.
me avía avisado; me dio satisfacción por la tardanza,
i dijo que se lo avía escrito a Vmd. Valdés me
entregó la oración de Dou i otro egemplar de las
oraciones.242
La honra de tener por dicípulo al Sr. Dn. Manuel
en la arithmética i aun en la mathemática, comprando
yo a buen precio, porque mi afición i vanidad está
propensa a esse egercicio; ya le he propuesto el
ejemplo del Secretario Dr. Vicente del Olmo, i que
a lo menos la arithmética, cronología i geografía,
son prendas sine quibus non.243
La Descripción de España de Núñez sacada de los
Comentarios a Dionisio, que mi hermano hizo copiar
en Granada del egemplar de los jesuitas que cita
D. Nicolás Antonio, por medio de D. Josef Borrull
entonces Oidor en aquella Chancillería, i colocó

242

en essa Bibliotheca Real, i no hallado en un alzado
de ella. Vm. tiene la copia que se sacó de la
Castelviniana cotejada con otra de Josef Vicente
del Olmo.244
Aquest memoriall és lúnic treball de Maians dedicat a
lestudi de genealogies. A la pàgina 399 escriu que:
[...] la qual genealogía presento en el Número duo
décimo, certificada por don Vicente Salvador i del
Olmo (nieto de Joseph Vicente del Olmo), secretario
del Santo Oficio de la Inquisición de la ciudad i
reino de Valencia, en 27 de febrero del año 1742.
En la correspondència amb Muratori, 1739, p. 25, sol·licita
la millor bibliografia sobre les inscripcions llatines de cada
una de les regions, Maians li contesta amb els següents
autors: Andrés Resende, per a Portugal; Beuter, Escolano,
Diago i Vicent del Olmo, per a València [...]. [p. 25, 1739]
Testament de Josep Vicent del Olmo Concaa245
Està redactat en valencià, confessa fer-lo als 81 anys
complits, nomena com a marmessors el seu fill Vicent del
Olmo, secretari del Sant Ofici de la Inquisició, i el doctor
Josep Cros, prevere de la parròquia de la Santa Creu. Hi
demana ser enterrat a lesglésia del Salvador, «en la seua
sepultura que està a la capella de Santa Anna, on hi ha el
pas de la passió de Nostre Senyor Jesucrist i on hi ha
enterrats els meus pares i algun dels meus germans i fills».
Deixe 200 lliures per a misses per la meua ànima,
per la dels meus pares i la de la meua dona Cristina
Abat, 4 lliures per a almoines als pobres, 5 lliures
a lHospital General, 5 lliures a la Casa de la
Misericòrdia, 5 lliures a les monges de Jerusalem,
10 a la Inquisició i 25 lliures per a la canonització
de lInquisidor beat Pedro Arbués.
A Maria del Olmo, la meua filla, casada amb
Baltasar Ariño, generós, 4.000 lliures i un quadre

Correspondència de Maians amb Martínez Pingarrón, Carta 53, 10 de novembre de 1767.
Correspondència de Maians amb Antonio Bordázar, Carta 87, 18 de maig de 1735.
244 Cartes literàries: correspondència dels germans Maians amb Francesc Cerdà i Rico, Carta 209, 3 de juliol de 1784.
245 Arxiu de protocols del Patriarca, notari Pere Sesé, any 1692, R-15128.
243
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dEspinosa de la Mare de Déu i del seu fill preciós
al braç amb una rosa a les mans.
Deixe a Josepa Maria del Olmo, la meua néta, filla
de Vicent del Olmo, el meu fill, i de Vicenta Ramon,
cònjuges, la làmina de vidre de la Puríssima
Concepció, perquè pregue per la meua ànima i la
traga de les penes del Purgatori.
A Isabel Maria del Olmo, la meua néta, filla de
Vicent del Olmo, el meu fill i de Jerònima Sancho,
de 3 anys dedat, quadres de pintura antiga sobre
taules.246
Deixe totes les meues terres, immobles, mobles,
efectes, semovents, deutes i accions al meu fill Vicent
del Olmo, generós, secretari del Sant Ofici de la
Inquisició de València, el meu fill.

Lhorta, costums i aixovars
En aquest apartat, sintenta oferir unes pinzellades dun
entorn idíl·lic, la meravellosa horta de València, de la qual
Vinalesa devia ser una mostra notable. Un testimoniatge
dels fets quotidians, del dia a dia que es vivia en aquell
marc incomparable de llum, aigua i aquells infinits matisos
de verd que es percebien per tot arreu.
Els propietaris de la terra sasseguraven una espècie
dusdefruit, mitjançant el costum que feia hereditaris els
arrendaments. Lamo o propietari, que habitualment residia
a la ciutat, era per a ells un patró, al qual acudien en les
seues necessitats i que els deixava completa llibertat en
els cultius. El pare distribuïa larrendament entre els fills,
per això la terra se subdividia i la família llauradora havia
de fer miracles de laboriositat i economia.
Signe daquest patronat eren els regals de Nadal, costum
que encara es conservava al principi del segle XX .
Larrendatari duia a lamo una gallina per cada cafissada
de terra, això era obligatori i així es pactava en els
arrendaments. Com a obsequi voluntari, la llauradora
oferia a lama coques fines, coques molt primes i molt

ensucrades, que ella mateixa confeccionava especialment
per a locasió. Lamo, en canvi, regalava al llaurador casques
(pastís de poncem o de moniato) o caixetes de torró, que
eren els dolços propis daquelles festes.
Lhomee (marit i pare), estava sempre al camp, des de bon
matí i fins que fosquejava i, moltes vegades, passa allí part
de la nit esperant el torn de reg. La dona ajudava en les
faenes menys penoses del camp. Cuidava els cucs de seda,
realitzava les faenes de la casa, duia les hortalisses a la
ciutat. Els xiquets, a penes se soltaven a caminar, corrien
a arreplegar fem pertot arreu, a femejar. Les jovenetes, si
trobaven ocupació en les fàbriques, es convertien
temporalment en cigarreres, filadores i teixidores, fins que
arribaven a aconseguir el seu dot o aixovar.
La ciutat i lhorta eren dos espais distints, els habitants
dels quals es miraven amb cert recel. Lhortolà conservava
costums ancestrals, era molt poc inclinat als canvis i
innovacions, senorgullia de la seua condició i no li agradava
comparar-se amb els artesans de la ciutat, als quals
anomenava pixavins, i aquests, per la seua part, es referien
a ells com a esclafaterrosos.
Al contrari que les modes actuals, el llaurador era molt
fidel a la seua vestimenta, amb la seua manta morellana
al coll, al cap el mocador multicolor, conservava en part
un aspecte oriental, igualment recordaven aquesta
procedència els perllongats crits de les dones en els seus
aspectes lúdics o de pànic, com les exclamacions amb què
els joves rondaven de nit les seues enamorades,
acompanyant cadencioses i melancòliques melodies amb
les seues guitarres i llaüts.
Cavanilles descriu, al final del segle XVIII, la vestimenta
dels llauradors valencians:
Es aquí el lienzo casi la única tela que usan los
labradores para el campo, cuyo vestido se reduce a
camisa, calzoncillos anchos y chaleco muy corto, faja
de estambre o seda y alpargatas, sin calcetas, ni otro
abrigo, aún en el invierno. En los días de fiesta añaden
una chupita corta de seda filadíss u otra de tela que
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Néta de Josep Vicent del Olmo, filla de Vicent del Olmo i Jerònima Sancho. Es refereix a ella. Muñoz y Lucientes, lany 1753, quan cita en el seu manuscrit «que existía en Vinalesa un
pozo de agua muy buena y fresca que evitaba el consumo de nieve, situado en el huerto de Ysabel del Olmo o de su hijo Vicente Salvador del Olmo».
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llaman capotet, un segundo calzón ancho de lana,
llamado de negrilla, pañuelo de seda al cuello, medias
que no llegan a la rodilla, con sus ligas de seda,
alpargatas finas o zapatos; y en invierno, capa de
paño azul o pardo llamado borreguero, dejan crecer
el pelo y lo recogen en una redecilla de seda. Duermen
sobre una piel de carnero o una de las mantas de sus
caballos y comienzan a usar colchones cuando se
casan. Se levantan antes de amanecer y comienzan
a trabajar cuando rompe el día.247
En la Colección de trajes de España grabada por MVA y
publicada en el año 1801, se pueden observar varios trajes
del labrador valenciano.

bella, feraç i rica dEspanya. Quant a les dones valencianes,
el vestit nupcial de la llauradora es componia de cosset
gipó, molt ajustat, de setí negre o de color.248 El mocador,
no molt gran i encreuat sobre el pit, de tènue tela blanca,
clarí,
í amb recams249 dor. La falda de seda brocada,
recamada també amb or amb garlandes de flors teixides
sobre un fons clar,250 la calça blanca i la sabata de seda
molt escotat. Però el més especial i característic, el que
ladornava més era el pentinat, queia sobre ambdues
temples el cabell, en bandes molt llises, cobrint les orelles
amb una espècie descarapel·les trenades, els caragols.

Théophile Gautier (1811-1872), en el seu Voyage en Espagne,
descriu el vestit dels llauradors valencians:
[...] Consisteix en una camisa, uns saragüells subjectats
amb faixa colorida i un jupetí de vellut verd o blau
adornats amb botons que solen ser monedetes de
plata. A les cames duen polaines de llana blanca amb
llista blava, que deixen a laire el genoll i el turmell;
calcen espardenyes la sola de les quals tenen una
polzada de grossària i es lliguen amb cintes com el
coturn grec. Solen dur el cap afaitat com els orientals,
cobert amb un mocador de colors vius. Una manta
que duen al coll completa la vestimenta característica.
En els plecs de la manta, que arregla de mil maneres,
el valencià duu els diners, el pa, el meló i la navalla,
de manera que li serveix dabric i dalforja. Aquest
és el vestit dels dies de festa. Els dies ordinaris, no
duu el valencià més que la camisa i els saragüells;
així, doncs, amb les enormes patilles negres, el rostre
colrat pel sol, la mirada desagradosa, els braços i les
cames bronzejats, sembla un beduí, sobretot si es
lleva el mocador i ensenya el seu crani rapat i blavós,
amb barba acabada dafaitar.
El llaurador valencià, descendent dafricans, com ells, és
un total enamorat de la seua horta; en el nostre cas, la més

247

Vestimenta típica de lhorta valenciana.
Foto cedida per Vicent Blat

CAVANILLES, J. A.: Observaciones sobre el reino de Valencia, llibre II, p. 55.
El setí era una tela de seda, de ras, molt forta, el gipó
g p era de màniga
g curta, i en tal cas, la màniga,
g que
q només arribava a mitjan avantbraç, estava adornada amb randa; o de màniga de
destral. Aquestes mànigues eren llargues i ajustades, amb bocamànigues ixents, de la forma de les quals prenien el nom.
249 Brodat en relleu.
250 Teodor Llorente encara va conéixer laixovar de la besàvia duna molinera, del qual va veure una falda de ras blanc, brodada primorosament amb or.
248
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Dividit el de darrere amb primes trenes, formava el rodet,
t
xafat sobre el bescoll, subjectats amb dos llargues varetes
rascamonyoss o agulles, de metall daurat, els grossos caps de
les quals, adornades amb maragdes (autèntiques o imitades)
primer i, en temps més recents amb perles, sobreeixien a
lun costat i a laltre, formant joc amb les arracades. Tot
el conjunt dadorns el completava una gran pinta daurada.
Llauradora ab aspecte de regina,
Plena ensemps de modèstia y majestat 251.
Lhorta, poblada dalqueries, és el centre de lantiga heretat.
Solia ser un casalot quadrat, alt, ja que la cria de cucs de
seda requeria grans andanes, amb poques finestres i
menudes. Solia tindre a la façana un gran emparrat sobre
grossos pilars de maçoneria, que semblanquinaven amb
calç amb una brotxa lligada a lextrem duna canya. La
llauradora pintava amb blau el marc de lobertura de la
porta i els ampits de les finestres.
Al valencià li agradava la diversió, era aficionat a tota funció
de pólvora, no hi havia festa a les poblacions on no retrunyiren
centenars de masclets i llargues traques, que acabaven amb
lensordidor soroll de la canterella, a això safegia la cordàà de
coets i els focs artificials.

cantar cobles saprenia des de menut, tan prompte com
les faenes agrícoles quotidianes. La guitarra o el llaüt
faltaven molt poques vegades en el modest aixovar de les
barraques, compassant, igualment, el ball improvisat davant
de lalqueria i les galants albades dels fadrins, que portaven
a la mà una torxa encesa. Però el que donava a la població
de lhorta una nota característica era la dolçaina i el
tabalet.252 La dolçaina desperta lesperit amb el seu so
agut i estrident, i el tabalet fa de cor al perllongat udol,
amb un redoblament continu. El dolçainer, quan aconseguia
dominar aquest difícil instrument, adquiria tal fama que
sel disputaven els pobles per a amenitzar les festes.
Igual fama arribaven a tindre els cantadors i els col·loquiers.
El col·loqui era un romanç, dialogat de vegades, escrit en
valencià vulgar, en què dominava la nota satírica i picaresca.
Un cantar de cegoss era una festa important en els pobles,
normalment de nit, a la plaça Major, en vespres del sant
titular de la població. Hi acudia tot el veïnat, els homes
doblegaven la manta morellana en terra i sassentaven a
la gatzoneta, a la manera àrab. Els xiquets ocupaven els
xiquets les primeres files i les joves fadrines sajuntaven a
les portes de les cases. Apegat a la paret de lesglésia,
salçava un entaulat al qual pujaven les cantadores, entre
les quals, la més famosa, la Cega de lOlleria, 253 el
col·loquier, els tocadors de guitarra i citra (cítara). Shi
alternava el cant, la música i el col·loqui.

Perdura actualment el gust pels bous i li agrada, com
antany, torejar-los en el rogle, que a la plaça del lloc es
formava amb rudimentàries barreres i taulons, als quals
senfilava el veïnat. Acorralava i sescapava del bou, àgil,
enfront del brau animal, ja ensenyat de tants correbous.
Una altra de les seues diversions favorites eren les carreres
de cavalls, en les quals feia dhipòdrom improvisat qualsevol
carretera, camí de terra o, simplement, la vora de la mar.
Cavalcava en pèl, abraçat al coll de la seua haca menuda
i fogosa, disputant amb ardor la joia, un mocador gran de
seda de colors vius, per a regalar-lo a la promesa, com els
paladins en els antics tornejos.

Un ball popular, molt famós en el segle xviii, ha perdurat
fins als nostres dies, era el celebrat ball de Torrent, de
molta varietat i moviment, extremadament burlesc i festiu.
El seu assumpte tractava de parodiar una boda de rics, a
la qual assisteixen els virreis, el rector, lalcalde, lescrivà,
els regidors i tota la comparsa que acompanya aquests
actes. Al final, irrompen un grup de contrabandistes que
fan que el ball i la funció acabe amb un altercat fora de
mida. Dací prové la dita: «acabar com el ball de Torrent».

En èpoques anteriors, la música i el ball li proporcionava
diversions més tranquil·les i afables: tocar la guitarra i

Des de sempre hi ha hagut una certa organització entre
els llauradors. Es parlava, en temps passats, del caragoll de
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LLORENTE, T.: La barraca.
En el Libro de los cantaress lArcipreste de Hita va escriure el 1343 lexistència de diversos instruments moriscos, entre els quals la dulcema i latabal.
253 Admirada i popular en lúltim terç del segle XIX.
252
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lHorta, hui quasi oblidat. Aquell caragol era la botzina
que convocava els llauradors per a reunir-se o agafar les
armes i que van fer sonar lúgubrement en la guerra de
Successió els maulets i, posteriorment, en la del Francés.
Va tindre un cabdill ocult i misteriós, que va adquirir fama
amb el nom de Pep de lHorta,254 que cridava al combat
amb aquest instrument els llauradors.
La Reial Séquia de Montcada
Té els seus orígens en els sistemes de regadiu de la València
musulmana. Una vegada consumada la conquista per
Jaume I, va fer donació als habitants de València de totes
les séquies de lhorta, encara que es va reservar la de
Montcada, que va denominar «Reial que va a Puçol», i la
va cedir el 1266 a Nicolau de Vallverd255 en usdefruit
personal i vitalici. Posteriorment, el rei la va donar als
propietaris de les terres de les seues riberes, el 8 de maig
de 1268, per la qual va rebre en compensació la quantitat
de 5.000 rals de València.256 Lúnica reserva que va fer
Jaume I va ser la de garantir laigua que els molins construït
a les seues vores necessitaven per a funcionar, i la raó és
econòmica, ja que els molins li pagaven impostos i no
desitjava perdre les seues rendes.
El rei Jaume I va establir una fórmula senzilla i eficaç en
la distribució de les aigües. Tots els regants (comuners)
duna séquia són propietaris en comú del cabal de la seua
dotació. Però cadascun té dret a laigua que li correspon
en proporció a la terra que posseeix. És a dir, laigua està
unida a la terra. Sense que es puga separar della; i així,
qui ven la propietat dun camp ven amb ell el dret al reg
i a laigua de què és partícip, sense que puga reservar-se
la propietat de laigua de cap manera, la qual queda lligada
a la terra per disposició reial.
Per Nós i pels nostres donem i concedim per tot
temps a vós tots junts i cadascun dels habitants i
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pobladors de la Ciutat i Regne de València, i de tot
el terme daquell Regne, totes i cadascuna de les
séquies franques i lliures, majors, mitjanes i menors,
amb les aigües i deus i amb les conduccions de les
aigües, i també les de les fonts, tret de la séquia
reial que va a Puçol, de les séquies i font de la qual
prengueu laigua, escorrenties i ullals daigua, sempre
contínuament de dia i de nit, de manera que pugueu
regar delles, i agafar les aigües sense cap servitud,
servei o tribut, i que agafeu aquestes aigües segons
antigament va ser establit i era costum en temps
dels sarraïns.257
El curs del Túria té una longitud de 296 km des del seu
naixement, a la mola de San Juan (serra dAlbarrasí) on
es denomina Guadalaviar, fins
f a la seua desembocadura.
Cavanilles exposa una consideració una poc descriptiva,
sobre el singular aprofitament del riu: «Pasa pobre y muchas
veces sin agua en el verano porque las ocho acequias se lo
beben».
Aigües avall de Riba-roja, a uns sis km daquesta població,
es troba la presa per al proveïment daigües potables de
la ciutat de València, i a 500 m dallà, al terme de Paterna,
capta laigua la primera de les huit séquies i la més
important pel seu cabal: la Reial Séquia de Montcada.
Pren 48 parts dun total de 138, en què es divideix laigua
que discorre pel Túria, i realitza la sagnia pel marge
esquerre del riu.
La séquia obtenia el seu cabal mitjançant un assut situat
al terme de Paterna, per lAlmenara Reial, una obertura
que feia uns 4 metres o 17,5 pams valencians. Es tancava
amb quatre posts i, mitjançant dues comportes accionades
mecànicament, sen regulava el cabal. A la vora hi ha,
annexes, unes edificacions per al servei dels síndics, el
sequier i els guardes.

Entre els p
papers
p q
que va deixar en morir Josep
p Vives Ciscar, hi havia uns apunts
p
sobre Pep
p de lHorta de Bernabé García Navascués, últim comandant dels minyons
y o fusellers de València,
milícia dissolta el 1868. Quan era molt jjove, Navascués va conéixer aquell famós personatge a Alfafar, el seu poble natal, on va viure fins q
que va ser un octogenari. El seu nom era Gregori
Martínez, conegut
g al p
poble con el Tio Gori. Era tan audaç que va intentar apoderar-se del general Suchet en una cacera a lAlbufera, quan estiguera al Palmar, i endur-sel per mar des del
Perelló fins a Alacant. Aquests apunts es van publicar en El Archivo, tom VI, p. 152.
255 HINOJOSA, José: Diccionario de historia medieval del Reino de Valencia, tom III, p. 156.
256 BORRULL I VILANOVA, F. X. (1831): Tratado de la distribución de las aguas del río Turia y del Tribunal de los Acequieros de la Huerta de Valencia, Impremta de Benito Monfort, p. 37. «Habiendo
hecho donación el Reyy Conquistador
q
en 4 de las calendas de Enero de 1238 a los habitantes de Valencia de todas las acequias, see reservó esta que llaman Real y va hasta Puzol»; consta pel Priv. 8 de
lAur. Opus Priv. C . et R. Val.; «[...] pero después en los idus de Mayo
y de 1268 la donó a todos los qque pposeían heredades en la misma, sin duda para acudir a los apuros de su erario; puesto que confiesa
haberle dado en recompensa 5.000 reales de Valencia», consta en el Priv. 78 inserit en el citat Aureum Opus.
257 Fur XXXV.
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La Casa Comuna de Montcada

Per al repartiment de laigua del riu entre les diferents
séquies, es considera el seu cabal dividit en 138 parts o
files, de les quals corresponen 48 a la de Montcada, 10 a
cadascuna de les de Tormos i Mislata i 14, per séquia, a
les restants.

es calculava en uns 11 metres cúbics per segon. Per tant,
tenim que, amb la distribució alíquota descrita,
correspondrien a la séquia de Montcada 3,823 metres
cúbics per segon, per a un reg estimat de 38.280 fanecades,
unes 3.190 ha.258

El cabal del riu en règim ordinari, amb el qual el reg es
fa adequadament, sense necessitat de recórrer a fer tandes,

Quan el cabal del riu descendia per lestiatge o la sequera,
sestablien tandes amb les següents normes:

258

Estudi realitzat en la revista Agricultura, any VII, núm. 75, març de 1935, p. 147.
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Lantic sistema de reg de lhorta valenciana. Gravat de lobra de Cavanilles

La Reial Séquia de Montcada cedeix durant 48 hores cada
setmana la meitat o la quarta part de les seues aigües en
benefici de les de Mestalla, Favara, Rascanya i Rovella.259
En la sequera de juliol de 1824, el batle va ordenar:
[...] y hágase saber al Acequiero mayor de la de
Moncada, que durante la escasez de agua, y mientras
se verifique el tandeo general, de por la almenara
tandera dos tablas de agua de las cuatro que tiene,
en los días lunes y martes de cada semana».260
Les preses daigua dels pobles castell, situades aigües
amunt de les huit séquies de la ribera, es tancaven durant
quatre dies i les seues corresponents nits. Aquesta aigua

259
260
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contribuïa a millorar el cabal de les séquies inferiors, llevat
de la de Montcada.
En casos extrems, el règim de reg consistia a fer passar
laigua alternativament, de dos en dos dies, a les séquies del
marge esquerre i dret del riu respectivament, després que
ho acordaren tots els síndics, que eren, al seu torn, els
encarregats de repartir discrecionalment laigua, en les seues
sèquies, amb lobjectiu de salvar les collites.
Per a gestionar la Reial Séquia de Montcada hi ha una
junta formada per dotze síndics. Resol, privativament,
tots els assumptes relatius al reg que afecten els 23 pobles
del seu territori. Quan hi ha alguna dificultat que els

Privilegi 138 de Jaume II. Aureum Opus.
BORRULL I VILANOVA, F. X. (1831): Tratado de la distribución de las aguas del río Turia y del Tribunal de los Acequieros de la Huerta de Valencia, Impremta de Benito Monfort, p. 87.
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sobrepassa, es trasllada la resolució a lautoritat civil de la
província. El model triat va ser el de la representació per
poblacions fins a un nombre simbòlic de dotze síndics,
encara que no totes hi van tindre, ni hi tenen, la mateixa
veu. Els municipis més importants, fins a deu demarcacions,
ocupaven el càrrec amb caràcter permanent, mentre que
els altres dos càrrecs es repartien per torn.261 Entre aquests,
la demarcació de Foios comprenia els regants del jovedat
i de lextremall del citat terme, més els del terme de Vinalesa.
Això sí, Vinalesa entrava en el torn de síndic rotatori cada
vint-i-un anys.
Es constaten exemples dintromissió de lautoritat civil en
diversos documents, entre els quals sespecifica el promogut
el 5 dagost de 1416, per Francesc Blanch senyor de
Vinalesa, sobre regs del Roll del Carraixet, en determinats
dies, en una partida denominada Dels Malalts. El
governador va cridar davant la seua presència regants de
Vinalesa, regants de Montcada, dAlfara i el sequier de
Montcada. Finalment, va resoldre:

En les ordenances de reg de la séquia de Montcada i en
la documentació conservada a la Casa Comuna sestableix
lautonomia judicial dels sequiers de Montcada per a
resoldre les seues controvèrsies enfront de la intrusió del
poder reial i shi estableixen els drets del sequier i dels
síndics a fiscalitzar i cobrar els cabals del reg i disposar
les obres de manteniment pertinents.
Es coneix actualment que, lany 1239, la séquia de
Montcada arribava a Puçol salvant, amb un sifó (el Cano)
de 177,10 metres, el barranc del Carraixet, pel terme de
Vinalesa. Lhorta de València, en general, estava solcada
per una sèrie de séquies majors o mares, braços, filloles,
sequiols i sequioletes, que de forma meravellosa duen fins
a lúltim camp laigua per al reg.

Sia manat de part del governador al cequier de Moncada
an Lorenz Cambdasens e nArnau Pi de Almacerao a hun
estaler que no pertuben lo honorable micer Francesch
Blanch e altres nomenats en la forma de dret en lo dret
que regar del royll apellat de Carraxet sots pena de cent
morabatins...262
També hi ha una referència sobre un procés, el 1765,
contra el síndic de la séquia de Montcada, per a poder
tindre sobre ella un canal i un arco de morter i passar per
damunt della la séquia dels Alcavons per a poder regar
certes terres del senyoriu de Vinalesa.263

Assut de la séquia de Montcada el 1935. Foto cedida per Horta Viva

261

Ibídem, p. 71.
ARV: Governació, Litium, 2216 [24 / 1 r-v] [26 / 1 r-2v, 45r-46v], 2217 [35 / 43r-46v] 5 dagost de 1416: «Constituhït en presència de vós molt honorable governador en Jacme Pérez
notari procurador del honorable micer Francesch Blanch doctor en leys senyor del loch de Vinalesa situat en la orta de la ciutat de Valencia dient o afermant que com per tots temps o
almenys de tant temps a ençà que memòria de hòmens no es encontrari o contínuament les regants del royll apellat de Carraxet ques pren de la céquia de Moncada han acostumat regar
per tandes en aquesta forma, ço és que los que y són habitants del dit loch de Vinalesa exceptats una partida que es apellada dels malalts prenen e han acostumat pendre laygua per regar
del dit royll lo dilluns el dimarts tro al dimecres al sol exit e los jusanes regants del dit royll ab la dita partida que és apellada dels malalts prenen e han acostumat pendre laygua del dit
royll lo dimecres al sol exit tro al divendres al sol exit, e les heretats en lo terme de Carraxet prenen o han acostumat pendre laygua del dit royll per regar lo divendres e lo disabte e axí en
la dita manera los havents heretats regants
g
del dit royll
y han regat
g o dit de regar
g de la dita aygua
yg del dit royll
y p
per tot temps
p o almenys
y de tant de temps
p ençà que
q no és memoria de hòmens
[...] E sie prevengut a audiència sua e del dit seu principal que lo cequier de la dita céquia de Moncada apellats nArnau Serra e en Jacme Serra en Bernat Pérez, Berthomeu Andrés lo
jjove, Guillem Pedrós, Pere Cora, Miguel
g Guerau, Domingo
g lede, vehins del dit loch de Vinalesa q
qui són dels regants
g
de la aygua
yg del dit royll a instància e requesta den Arnau Pich e den
Lorenç de Camp dasens vehïns del loch de Alenaça [Alfara?] e den Pere Ferrere vehí del loch de Moncada [...] e den Ostaler vehí de la dita ciutat ubertament dimarts pus prop passat
huy a viii dies centra la dita costum y antiguada e dit de regar dessús sens connotar-hi lo dit micer Francesch Blanch de qui és més interés com sie directe senyor de les heretats dels dessús
nomenats vehïns del dit loch de Vinalesa e altres axí de la partida apellada dels malalts van de fora aquella. E sens dar dilació, o, aprovar com aquells diguéssem e affermassen
f
que per la
forma dessús dita era stat acostumat de regar la aygua del dit royll dix que pronunciava e dehie que en les dies del dilluns e dimarts se regassen
g
les heretats qui
q són la partida apellada dels
malalts e los dessús dits vehïns de Vinalesa dixeren q
que no y consentien ans sen apellarien
p
e les dites coses foren fetes e dites de p
paraula [...] Sia manat de part del governador al cequier de
Moncada an Lorenz Cambdasens e nArnau Pi de Almacerao a hun estaler que no pertuben lo honorable micer Francesch Blanch e altres nomenats en la forma de dret en lo dret que
regar del royll apellat
p
de Carraxet sots pena de cent morabatins...».
RUBIO VELA, Agustín (1998): Epistolari de la València medieval,
l vol. I i II. Biblioteca Sanchis Guarner, NOVAGRAFIK, SL. Barcelona.
263 AHN: Clero, Valldecrist, lligall 1989, núm. 25.
262
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Popularment, sexpressen els elements reguladors del nivell
de laigua de reg per la seua importància en almenares; un
segon element, amb les seues mesures històriques, són les
construccions que permeten distribuir laigua: caixers (llits
de les séquies), que solien ser de terra, actualment de formigó.
En aquests caixers hi ha els partidors que assignen el cabal
a través dun sistema de llengües (en dos), o bé a través de
comportes (files,264 goles, rolls, etc.).
Per a aprofitar lenergia hidràulica de laigua es van construir
molins, entre els quals hi havia diverses varietats. Per
exemple: molins de farina, darròs, almàsseres, paperers,
drapers, ferreries o molins de pólvora. Cal destacar la gran
roda de pales de 104 pams dalçària, moguda per la séquia
de Montcada, a laltura de Vinalesa en un xicotet salt d1,5
m daltura i que era capaç de moure la maquinària de la
Reial Fàbrica de Seda, en lúltim terç del segle XVIII.
Jaume II, al maig de 1321, va disposar que la séquia de
Montcada, en els anys de sequera del Túria, havia de cedir
la meitat o la quarta part del seu cabal a les de Mestalla,
Rascanya, Favara i Godella, segons determinara la falta
daigua.
El fet de disposar de l'aigua per a reg, en èpoques en què
s'accentuava l'escassesa per lestiatge del cabal del Túria,
produïa conflictes entre agricultors i s'originaven,
bàsicament, per no respectar els torns de les tandes. També
ocasionaven problemes els causats pels moliners en èpoques
de caiguda de cabal, en les quals aquests detenien l'aigua
de la séquia i lalliberaven posteriorment perquè adquirira
la velocitat i potència necessàries per a moure aquelles

instal·lacions, en detriment dels regs. Això s'accentuava
en període de greu sequera, en què era necessari, a més,
proporcionar aigua a la ciutat de València, mitjançant
l'aportació de cabal a la séquia de Rovella, per l'aplicació
del privilegi de la mola de sang i foc.265
Aquests privilegis es van mantindre al llarg del temps,
com sexposa en un document del síndic de la séquia de
Rovella, de l11 dabril de 1850,266 en el qual sol·licita al
governador que intervinga sobre les altres séquies perquè
cedisquen laigua a la de Rovella, per una sequera
excepcional del riu Túria, invocant el privilegi de la mola
de sang i foc.
En una anotació al marge daquest document sindica que
sha donat lordre perquè la séquia de Montcada facilite
la mola daigua. Per això, el 15 dagost de 1850 lAjuntament
de València comunica al governador el compliment del
citat privilegi.
Aquests documents no eren freqüents, ja que normalment
el Tribunal de les Aigües solucionava els problemes entre
les séquies, excepte la de Montcada que tenia la seua
pròpia jurisdicció; per això, en aquest cas, com que era
necessària laportació del seu cabal, es va recórrer a lautoritat
del governador de València.
La séquia de Montcada, amb les seues 48 files daigua,267
rega les hortes dAlbalat dels Sorells, Albuixec, Alfara del
Patriarca, Benifaraig, Benimàmet, Bonrepòs, Burjassot,
Carpesa, el Puig, Foios, Godella, Massalfassar,
Massamagrell, Massarrojos, Meliana, Mirambell, Mascarell,

264 La ffila és una mesura variable de laigua; no és mai un volum fix com el litre o el metre cúbic, sinó variable en proporció al cabal total q
que el riu duga.
g Així, quan
q
al riu Túria laigua
g
arriba al lloc don parteixen luna rere laltra les séquies de lhorta de València, va quedar establit des de temps
p immemorials q
que tot el cabal del riu Túria, tant si fóra abundant com
escàs, q
quedava distribuït sempre
p en 138 p
parts alíquotes
q
o iguals,
g
a les q
quals es va denominar ffiles. També els llauradors entenen que una fila daigua són les dues terceres parts daigua
necessària per a moure una mola de molí. A Xàtiva, la fila és un cabal dun pam quadrat, que corre quatre o sis pams per segon segons opinions, però, en el que estan tots dacord, és
que una fila és el cabal daigua necessari per a regar 400 fanecades dhorta; però sobserva en la realitat que una fila en lhorta valenciana rega en realitat 1.819 fanecades dhorta. Si
adjudiquem, per tant, un nombre determinat de files a cada séquia, els regants de cada una saben que sempre tindran cabal disponible; abundant si el riu duu molta aigua, i llavors es
diuen ffiles ggrosses; o escassa, si el riu, afectat per les sequeres de lestiatge duu un cabal molt reduït, llavors es diuen ffiles pprimes. Però cada séquia tindrà sempre la seua quantitat determinada
de files. Daquesta forma, ningú pot lluitar contra una altra séquia perquè agafe més aigua de la que li puga correspondre i deixar a les que estan situades més avall desproveïdes de cabals
amb què regar.
265 La mola de sang
g i ffoc fa referència al fet que
q la ciutat de València tenia el dret que
q les altres séquies
q
foren tributàries de la de Rovella, en temps de sequera, dun cabal mínim necessari
per a moure una mola de molí, per a la neteja dels escorxadors (sang)
g i per a lextinció de possibles incendis (foc).
266 APD València, E. 3. 1, lligall 106, expedient 2011. El document diu: «Hace cinco días que no transcurre por la acequia de Rovella la muela de agua que diariamente le pertenece
t
por privilegio
especial que concedió a esta Ciudad el Señor Rey Don Jaime 1º ell Conquistador, cuya sentencia tiene testimoniada en su archivo este común, siendo esta gracia especial para atender a la limpieza periódica
de las cloacas y valladares de la Ciudad, incluso el matadero, para
r evitar la putrefacción y la infección y para el riego después de las tierras de las huertas que hermosean esta Capital, siendo esta gracia de
tal naturaleza que todas las demás acequias tienen que contribuir con preferencia a la de Rovella dicha muela de agua, aunque sea poca la que venga por el río, y así se ha verificado constantemente, aún
en los casos de extraordinaria sequía, y si bien ha podido ocurrir cercenar la muela o no darla alguna vez, por olvido u otro motivo, se ha dado al momento que se ha hecho reclamación.
[...] hace cinco días que por la acequia no transcurre agua, en menoscabo de los derechos de la Ciudad, de los regantes
e
y de la saludd pública que pudiera correr el riesgo consiguiente a la putrefacción de sus
valladares, cloacas y mataderos, como el Hospital General
r de esta Ciudad. En tal estado se hace indispensable que [...] por el acequiero mayor de Moncada, se facilite la muela de agua perteneciente a
Rovella, verificándolo por la Almenara de la Tendera, y prevenir al síndico de Mestalla deje pasar dicha muela de agua sin hacer uso alguno de ella, bajo las multas a que se hagan merecedores en caso
contrario; esperando de la atención de V.S. se servirá comunicarme su resolución.
Dios guarde a V.S. Valencia, a 11 de Abril de 1850. El síndico labrador: Salvador Aleixandre».
267 Cavanilles, Observaciones, llibre II, p. 132.
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Cases de Bàrcena, Mauella, Moratall, Teuladella, Montcada,
Museros, Paterna, la Pobla de Farnals, Puçol, Rafelbunyol,
Rocafort, Vinalesa i part de Sagunt.
Les séquies de Montcada, Tormos, Mestalla i Rascanya,
dirigien el seu curs pel marge esquerre del Túria. Regaven
un total de 62 pobles, movien 121 molins, un martinet
de coure, una fàbrica de seda, un molí draper i 16 fàbriques
dadobats.268
El 1831, Borrull i Vilanova, en el seu Tratado de la
distribución de las aguas del río Turia y del Tribunal de los
acequieros de la Huerta de Valencia, cita el magnífic sifó
subterrani (el Cano) realitzat davall del llit del barranc de
Carraixet, per a fer possible el trànsit de les aigües de la
séquia de Montcada, «de la parte del lugar de Alfara a la del
de Vinalesa»; ja que segons unes notes manuscrites i de
les quals conservava còpia Borrull, es va fer lany 1634,
però és segur que nhi havia un altre en temps antics,
perquè la séquia havia de travessar el barranc de Carraixet
per a donar reg a les poblacions des de Foios fins a Puçol.
Relata que:
su azud se situaba en Paterna, a dos leguas de
Valencia, y que llegaba hasta Puzol, a tres leguas y
media de la ciudad. Es la más copiosa de todas las
acequias puesto que toma del Turia 48 filas de agua,
riega 38.397 hanegadas y dos cuartones y mantiene
26 molinos harineros y arroceros; 12 en el cauce de
la acequia y 14 en sus brazos, además de uno para
fabricar papel de estraza, un martinete, un batán
de paños y la famosa fábrica, establecida en Vinalesa
para hilar y torcer la seda.
Borrull i Vilanova cita el 1831269 la grandària dalguna de les
poblacions que regava la séquia reial, com Montcada de 514
veïns, Carpesa 143, Vinalesa 154,2700 Alfara del Patriarca 155,
Albalat dels Sorells 179, Foios 199, Meliana 179, Museros
203, Bonrepòs i Mirambell amb 76, Massalfassar 104,
Massamagrell 290, Rafelbunyol 200 i Albuixec amb 146.

A mitjan segle XX, la industrialització i lassentament de
la població rural a les ciutats retalla la superfície treballada
dhorta. Shi construeixen multitud dedificis dhabitatges,
nous polígons industrials i noves vies de comunicació
que modifiquen el paisatge històric de la séquia. Els
antics molins shan abandonat o shan reconvertit, la
tradicional séquia centenària de terra sha substituït per
un caixer de formigó, tot això ens deixa una imatge
nostàlgica que col·lisiona amb una societat moderna del
segle XXI.
A causa del desviament del Túria ocasionat per la riuada
de 1957, es va traslladar la distribució de les séquies al
nou assut del Repartiment. Pel seu interior discorren les
conduccions dels sifons de les séquies del marge dret, que
creuen el nou llit del riu per a unir-se als seus antics traçats.
Ordenances de reg de Vinalesa de 1846271
Artículo 1º A fin de que las aguas que riegan las
tierras de este término, y toman de la acequia de
Moncada se distribuyan entre todos los que tienen
derecho a ellas con arreglo o igualdad habrá personas
encargadas de aquéllas.
Artículo 2º Queda encargado del cuidado de las
aguas el Regidor primero del Ayuntamiento de este
pueblo, quien para su descanso y substitución en
sus ausencias y enfermedades podrá proponer a la
municipalidad y ésta nombrará otros Regidores de
la misma: estos encargos son gratuitos.
Artículo 3º Siguiendo la costumbre inmemorial de
ésta población, el riego ordinario será de ocho a
quince días.
Artículo 4º En tiempo de sequedad únicamente se
regarán la mitad de las tierras que haya plantadas
y sembradas en este termino, entendiéndose por
sequedad dichas tierras de la misma manera que lo
han verificado hasta el día.
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Ibídem: p. 106.
BORRULL I VILANOVA, F. X. (1831): Tratado de la distribución de las aguas del río Turia y del Tribunal de los Acequieros de la Huerta de Valencia. Impremta de Benito Monfort, p. 29-35.
270 En els registres reials no es menciona Vinalesa, ni heretats donades al seu terme, fet que ofereix algun motiu per a creure que no existia, com a tal, en el temps de la conquista. Cita 37,
p. 32 del llibre de Borrull.
271 ADV, E.3.1, expedient 1147 de 1846.
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Artículo 5. Las personas encargadas del cuidado
de las aguas quedan facultadas para conceder
permiso a su regante para regar sus campos sin
tener turno, si sus necesidades lo exijen a juicio de
peritos que nombrará el Alcalde.
Artículo 6. Para regar las tierras de este término se
necesita licencia de las personas encargadas del cuidado
de las aguas; y cualquiera regante que bajo todo
concepto regare sin corresponderle está sujeto a las
multas que marque esta Ordenanza.
Artículo 7. Corresponde la composición,
recomposición de los márgenes de las acequias y
regaderas por las cuales corre el agua, como así
mismo la monda y desbrozee de las propias, de los
dueños de ellas; para cuyo cumplimiento el alcalde
dará las ordenes oportunas: la falta de cumplimiento
de este artículo, se castigará con la multa de ocho
reales por cada una vara que se encuentre por
mondar o desbrozar.

ha acostumbrado siempre, sacando el cieno y cortando
la maleza y hiervas que se crían en ella. Mas
posteriormente se procedió al ensanche de dicha
acequia de orden del propio Alcalde, y como si esta
operación debiera haberse ejecutado cuando mandó
la limpieza, lo ha calificado de transgresión y ha
multado al exponente con 47 sueldos y 2 maravedís.
Hace presentes las razones que le asisten para
oponerse a la exacción de dicha multa, y pide se
mande al Alcalde no le incomode sobre el particular,
debolviendo la reja y aladro que se le llevó por vía
de apremio, contra lo prevenido en las leyes del reino.
Reproduïm fotogràficament un document conservat a
lADPV, de 31 dagost de 1851, en el qual lalcalde de
Vinalesa remet al governador de València una relació de
presos per a regar les seues propietats amb les aigües de
la séquia de Montcada, en la gran sequera de 1851. Per
la banda dels agricultors, sha de tindre en compte que la
pèrdua de la collita significava la misèria, per la qual cosa,
lamentablement, sexposaven a duríssimes sancions.

Artículo 8. La escura y desbroze de que habla el
anterior artículo, tendrá efecto en los mismos días
que se ejecuta en la Acequia de Moncada; pasados
los cuales el Alcalde y dos Regidores procederán á
la veación de las acequias y regaderas de este término.
Artículo 9. Todos los interesados en las aguas que
riegan las tierras de este término pueden delatar la
no observancia de estas Ordenanzas, tanto a las
personas encargadas de las aguas como al Alcalde.
Artículo 10. La falta de cumplimiento de los
artículos que abraza esta Ordenanza, será castigada
con la multa desde uno hasta cien reales vellón,
cuya exacción corresponde al Alcalde del mismo
modo que determinan las leyes.
A lADPV es conserva un document de l11 de desembre
de 1838, en el qual un veí de Vinalesa al·lega davant de
lAjuntament unes consideracions sobre una sanció
imposada por no fer lescurada de la part que li corresponia
a la séquia dels Alcavons:
Vicente Rodrigo, labrador y vecino de dicho pueblo
dice: que el Alcalde del mismo dispuso se procediese
a la limpia de la acequia llamada dels Alcabons, lo
que ejecutó el exponente en la extensión de unos
cien palmos, que le correspondían, y al modo que se
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Corda de presos, veïns de Vinalesa, conduïts a València per
regar sense permís

PERSPECTIVES DE VINALESA

El Tribunal de les Aigües de València
El Tribunal de les Aigües de València, encara que no té
jurisdicció sobre la Reial Séquia de Montcada, sí que hi
té una certa relació, si atenem al que va disposar el rei
Jaume II, pel que fa a la cessió de part del seu cabal a
altres séquies, en certes condicions descassesa. Es compon
de 8 síndics nomenats per les respectives comunitats de
regants, que representen les séquies de lhorta de València:
Tormos, Mestalla, Rascanya, Quart, Mislata, Favara,
Rovella i Godella. Es reuneix a la Porta dels Apòstols
de la catedral; on anteriorment hi havia la mesquita
major, aquesta ubicació pot tindre el seu fonament en el
fet que per a poder ser part en els juís, els àrabs no
batejats, com que tenien prohibida lentrada en un temple
cristià, havien daccedir a la justícia fora del recinte. Altres
característiques del tribunal dels sequiers tenen

reminiscències de la seua procedència musulmana, que
es manifesten en reunir-se els dijous, dia que es correspon
amb el respectat dissabte dels àrabs; també ens recorda
el seu origen el fet que les sessions comencen a les dotze
del migdia, ja que per als musulmans el dia naixia quan
el sol es trobava en lapogeu; igualment concedien lús
de la paraula assenyalant amb el peu, com es fa, encara
en lactualitat, en el món musulmà.
Este Tribunal celebra todos los jueves su sesión
pública, bajo el pórtico de la puerta de los Apóstoles
de la catedral, allí, como en las aljamas de los
moriscos, comparecen los interesados a exponer sus
quejas, y cuya expedita justicia, tanto hoy como en
el tiempo de los árabes, sin escritura ni papel sellado,
parece inestimable garantía para los pobladores de
la huerta.272

Fotografia del Tribunal de les Aigües, realitzada al començament del segle XX
272

BOIX, Vicente (1855): Apuntes históricos sobre los Fueros del antiguo reino de Valencia, p. 103.
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Equivalències de mesures valencianes
Jaume I va introduir certes garanties en el control dels
pesos i mesures, per mitjà del funcionari municipal
anomenat mostassaf de la ciutat de València, el qual tenia
un mandat dun any en el càrrec. La seua seu es deia
Llotgeta del Mostassaf que, fins al segle xvi, se situava a
la portada del darrere de lesglésia de Santa Caterina, on
custodiava els patrons de pesos i mesures oficials en aquest
regne, com eren la vara de ferro i la barcella de pedra
originals de lèpoca de Jaume I. El símbol del mostassaf
era un bastó o canya de 6 pams de llarg, anomenat jonc
del mostassaf.
Josep Vicent del Olmo, en el seu tractat de 1681, pàgina
92, argumenta:
Y así bien podemos atribuir a nuestra vara la
excelencia, que no tiene ninguna otra de las medidas
del Orbe como se verifica y comprueba por la cuerda
de medir los Campos, que nos dejó nuestro
Conquistador Invicto: pues la ajustó a 45 varas
valencianas que corresponden a 27 pasos geométricos;
para que teniendo cabales las varas tuviera también
justos los pasos. Y para conseguir lo uno y lo otro,
es cierto que previno primero, que los cuatro palmos
de la vara correspondiesen a 3 pies geométricos, y
que éstos fuesen según la medida del Congio
Romano, pues no se le ocultaría al Rey la noticia de
la medida más célebre del Imperio Romano.
Monedes de compte
El 1541
1 lliura = 20 sous = 240 diners
1 sou = 12 diners

El 1825
1 pes de plata = 8 rals de plata vella = 15 rals i 2 maravedís
de billó
1 pes fort = 20 rals
El 1868
Apareix la pesseta com a unitat monetària a Espanya
1 pesseta = 4 rals de billó
1 duro = 1 pes de plata = 5 pessetes = 20 rals de billó
El 1885
1 duro = 20 rals
1 ral = 34 maravedís
1 pes fort = 5 pessetes
En els llibres de comptabilitat
p
de la Fàbrica de Vinalesa
1 pes de plata = 512 maravedís
Mesures de longitud
1 vara = 3 peus = 4 pams = 906 mm
1 peu =12 polzades = 16 dits o 30 cm
1 pam = 9 polzades = 12 dits = 23 cm
1 alna = mesura del colze a la mà
1 colze = mitja vara
1 pas geomètric = 5 peus
1 braça = 9 pams valencians
Mesures de superfície agràries

El 1815

1 jovada = 6 cafissades
1 cafissada = 6 fanecades = 49,86 àrees
1 fanecada = 4 quartons = 200 braces quadrades = 831 m2
= 8,31 àrees =2 barcelles

El billó és un aliatge de coure i plata
1 lliura = 15 rals de billó
1 ral de billó = 34 maravedís
1 ral de billó = 8 quarts i mig
1 ral de billó = 8 quarts i 2 maravedís

1 barcella = 4 almuds
1 quartó = 50 braces quadrades = 2,07 àrees
1 braça quadrada = 81 pams quadrats = 0,04 àrees
= 4,15 m2
1 ha = 3 jornals de terra = 10.000 m2

1 ducat = 21 sous = 252 diners
1 ducat castellà = 375 maravedís
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1 ral de plata = 20 quarts de billó
1 pes = 18 rals de billó i 28 maravedís
1 escut = 21 rals i 8 maravedís i mig
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Mesures de capacitat per a àrids
1 cafís = 6 fanegues = 199,44 litres actuals
1 peu = 9 barcelles
1 fanega = 2 barcelles
1 barcella = 4 almuds = 1/12 de cafís
1 almud = 4 quarterons = 16,74 litres
1 quarteró = 2 mitges
Mesures de pes
1 càrrega = 10 arroves
1 arrova = 36 lliures

1 lliura = 12 unces = 358 grams actuals
1 unça = 4 quarts
Les de data 1541, procedeixen del llibre Tratado mui útil y
provechoso para toda clase de tratantes y personas afficionadas
al contar de reglas breves de , editat el 1541 a València pel
mestre descola dorigen alemany, Marc Aurel. Les de longitud
shan resumit de López González, C. i García Valldecabres,
J.: La instauración del sistema metrológico valenciano y Jaime
I en la tradición medieval, ETSGE. Altres, per informació
facilitada per la biblioteca de Godella i pel llibre de Vidal de
1862 (p. 57) Tablas de reducción de las antiguas medidas, pesas
y monedas al nuevo Sistema Métrico Decimal.

La barcella. Fotografia de la mesura, incrustada en larc de la Barcella de la catedral. El suport és una làpida commemorativa romana
amb la inscripció esborrada
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La cultura, lesport i les festes
Els casinos
Disposem dun testimoni dels esdeveniments quotidians
del poble durant el primer terç del segle xx, el senyor José
Blat Gimeno, que en la seua autobiografia reflecteix
anècdotes divertides del seu temps de joventut, de la qual
extractem alguns paràgrafs:
Pueblo extremadamente laborioso, eran muy escasas
las diversiones existentes. El Casino de la Plaza,
era el principal centro de reunión por los años 20
y 30. Más tarde se establecieron el Casino de
Simeón, el Centro de Acción Católica y, en Gafault
un centro del Partido Socialista. Además,
especialmente los sábados y domingos era costumbre
de la gente joven masculina, por supuesto, ir a las
tabernas de Isaías Peris o de Tisarra en el Arrabal,
o la del Moreno y Pilareta en la calle Mayor. Cada
uno llevaba su cena y se servía en la taberna vino
y caracoles. En los casinos predominaban los juegos
del tute, subastado, manilla y el truc, que se
completaban con el dominó y el billar [...] Algunos
sábados por la noche organizaban tremebundas
partidas del siete y medio Vicente el de Basilio y el
Navarro, de las que uno de los dos salía sin un
céntimo. Algunas de las partidas se terminaban en
la calle, debajo de los faroles del alumbrado, después
de cerrarse el Casino a la una de la madrugada.

El mes de desembre de 1953 es va constituir la primera
Junta Directiva de la Societat Renaixement Musical de
Vinalesa, amb el seu president David Bayarri Bayarri i
amb José Escorihuela Gil com a director.
José Blat Gimeno, en la seua autobiografia, ens descriu els
seus records de joventut, cap als anys 30 del segle passat,
duna banda de música molt important aquells anys:
[...] desconozco en qué fecha se creó la Banda; desde
muy niño recuerdo haberla visto actuar. Estaba
constituida por unos 40 músicos, trabajadores de la
Fábrica o labradores casi todos ellos. Entre los músicos
más notables figuraban los tres hermanos Agustín,
Francisco y Gilberto Judas. De este último, que me
enseñó solfeo para examinarme en la Escuela Normal,
recuerdo sus extraordinarias condiciones de músico:
tocaba varios instrumentos, el piano incluido, pero su
especialidad era el clarinete, con el que hacía verdaderas
filigranas musicales. Una de las que tuvo más resonancia
se produjo en el certamen musical de la feria de julio
de Valencia. Hizo su entrada la Banda en la plaza de
toros con el pasodoble Pepita Creuss y al ejecutar
Gilberto el sólo de clarinete de esa pieza se produjo
una ovación clamorosa del público, circunstancia ésta
poco frecuente en dichos certámenes porque
comúnmente se aplaudía exclusivamente a la Banda
del pueblo respectivo. Esa familia tuvo un triste sino:

La banda de música de Vinalesa
Hi ha una tradició oral que recull que ja hi havia una banda
de música, la Unió Musical de Vinalesa, en lúltim terç del
segle xix. Ho contava Honorato Alcaide Ros, el Cistellero,
percussionista, nascut el 1894, també el Tio Petit, el Tio
Andreu, el Miner, Quico del Forn, Ximet, el Tio Ximoté,
i altres músics daquella època.
En el certamen de bandes de lany 1928, va participar la
banda en la Secció Segona, amb Rosamunda, de Schubert,
com a obra obligatòria i Carnaval Novergien, de Svendsen.
Els Trenor sempre van protegir la banda, subvencionant
excel·lents directors, instruments musicals i un local de la
seua propietat per a assajos a la plaça del Castell. De fet, va
començar a decaure la banda quan aquesta família dindustrials
va deixar de ser propietària de la fàbrica de jute de Vinalesa.
216

Agustín Judas

PERSPECTIVES DE VINALESA

Gilberto murió de forma trágica como consecuencia
de un accidente de trabajo en la fábrica de sacos [...].
Su hermano Francisco desapareció en el frente durante
la Guerra Civil. Agustín llegó a ser Director de la
banda[...] tiene dedicada una calle en Vinalesa por
una de las decisiones más justas y acertadas que han
adoptado en ese orden las autoridades de Vinalesa.
Entre los directores de la Banda de Música se hizo
especialmente popular Don Abelardo, cuyo apellido
no supe nunca. En el pueblo la habían adjudicado el
apodo de Tío Chupito; no se trataba de un mote
despectivo; era el del protagonista de una obra de
teatro que él, excelente actor, había representado. Don
Abelardo introdujo la representación de zarzuelas poco
complicadas, entre ellas, recuerdo La leyenda del monje,
denominación que, al representarse, después de la
Guerra Civil, en el Centro de Acción Católica, hizo
cambiar el cura Don Vicente Lerga por el de Leyenda
del Conde, al considerar poco respetuoso el título
auténtico desde el punto de vista religioso. Este cambio
producía una confusión en el público que no llegaba
a aclararse, porque el texto de la obra se refería a la

conversión del protagonista y la adopción de la vida
religiosa como ermitaño, lo cual no guardaba ninguna
relación con títulos nobiliarios.
[...] Uno de los motivos en que se centraba la rivalidad
entre los pueblos vecinos era, justamente, el de la
calidad de las Bandas de Música. En el caso de
Vinalesa, era la banda de Foios la que era objeto de
nuestra hostilidad y preocupación, porque, además de
ser una buena Banda, tenían un trompeta excepcional.
Se llamaba Ramón Corell, era hijo de un carnicero,
quién se preocupó, vistas las aptitudes de su hijo, de
que estudiara en el Conservatorio de Valencia.
Recuerdo a este propósito un concierto celebrado en
Foios de su Banda, en la víspera de la fiesta mayor,
dedicada a la Virgen del Patrocinio. Interpretaba
Corell el peliagudo solo de La Dolores, con la trompeta
en sordina. Los que asistíamos de Vinalesa deseábamos
ardientemente que tuviera un fallo, que diera una nota
en falso. Ni entonces, ni nunca, lo tuvo ese músico.
Una ovación clamorosa al término del solo interrumpió
la pieza y se oyó la voz estentórea de sus admiradores
de Foios: ¡Vixca la mare que ta parit!

Primera actuació, al carrer, de la Societat Renaixement Musical de Vinalesa. 1954. Foto cedida per Facundo Valero
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En el grup: El Xatet del Forn amb lacordió i Pepe Catalunya, el Sabater. Foto decida per Rafa Ample

La banda a la porta de lesglésia. Foto cedida per Facundo Valero
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Rondalla de Vinalesa, cap a 1950. Foto cedida per Facundo Valero

Societat Renaixement Musical de Vinalesa, amb Agustín Judas. Foto cedida per Facundo Valero
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El teatre
Seguint el text de José Blat, ens narra les funcions de
teatre que es representaven a laire lliure, al jardí del
desaparegut castell:
[...] predominaban las obras dramáticas,
melodramáticas y los sainetes valencianos. Entre el
repertorio de las primeras tuvieron mucho éxito El
puñal del godo, obra en la que aparecía el rey Don
Rodrigo comiendo avellanas con un anacoreta
después de la derrota de Guadalete, y El soldado de
San Marcial.
l En esta última desempeñé el papel
del hijo del protagonista cuando tenía 6 o 7 años.
De los sainetes valencianos se repitió varias veces
el Nelo Bacora.
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Compañía que a las dos noches nos dijeron que
nos fuéramos de allí». La escena cumbre de Nelo
Bacoraa se produce cuando el labrador le expone el
pleito que tenía con un vecino, al abogado de
Valencia, éste le dice que es su oponente el que
tiene razón, a lo que replica Nelo: «es que el otro
soy yo». Esto producía un regocijo general al ser
engañado el abogado por la malicia del labrador.
Entre las obras de mayor enjundia se representó El
alcalde de Zalamea. Cuando ahora se habla tanto
de animadores culturales y se pretenden organizar
actividades artísticas en los pueblos, se aprecia más
la labor que se hacía en ese campo, sin muchas
pretensiones, en la casi totalidad de las localidades
valencianas, desde muchísimos años antes.

Estas obras dejaban cierta huella en el pueblo. Una
canción que se hizo muy popular y la solían cantar
mucho las mujeres cuando lavaban la ropa o fregaban
el piso, procedía de una de aquéllas zarzuelas.
Comenzaba así: «Hace dos años en Alicante,
representante de un teatro fui, que tal sería la

En cuanto a los actores locales descollaban en esa
época: Elías Montalt, Nelo el Racholl y Rafael
Mellado. Elías al que todos llamaban Elietes el de
Sola, era un prodigioso compendio de capacidades
diversas. Totalmente autodidacta, pintaba con gran
facilidad y gusto artístico, escribía excelentes poemas

Elías Montalt, Elietes el de Sola. Autoretrat

Nelo El Rachol. Foto cedida per Pilar Aloy
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y era un considerable actor teatral, tanto cómico
como dramático. Todo ello lo simultaneaba con su
trabajo en la fábrica de sacos, de la que era mecánico.
Durante muchos años fue el Director y el animador
principal de las actividades teatrales. No se arredraba
ante ninguna dificultad: pintaba los decorados,
recitaba, dirigía, seleccionaba las piezas teatrales
que se tenían que representar, obras que se alquilaban
en casa Tomasett de Valencia. Traía los trajes, también
alquilados en casa Insa, para la representación de
obras de época, y era, en suma, el alma de la acción
cultural. Asombra, vista a distancia, la capacidad
polifacética de aquel hombre admirable que sin
estudios ni preparación especializada, llevaba a cabo
todas esas tareas. De haber nacido en otro medio
y dotado de facilidades para cultivar sus aptitudes,
hubiera sido una personalidad descollante en
cualquiera de ellas. Fue, incluso, autor teatral, entre
otras piezas menores, siempre escritas en valenciano,
destacó la obra La Barrancà, que escribió con motivo
del centenario de la inundación que se produjo en
1829 en Vinalesa al desbordarse el barranco de
Carraixet. Ésta no produjo grandes daños,
atribuyéndose el hecho milagroso a San Honorato,
patrón del pueblo, cuya imagen sacaron los vecinos
en procesión al producirse la avalancha de las aguas.

Oli pintat per Elías Montalt sobre la barrancà

En dicha obra cuya representación duró cerca de 5
horas, había una escena singular; aparecía San
Honorato con su vestidura arzobispal, despertando
a los vecinos de Vinalesa en la madrugada al grito
de alseuse que sanegueu. Esta frase muy grabada entre
los jóvenes, motivaba que los sábados y vísperas de
fiestas, después de haber cenado y bebido en la
taberna, aporreasen las ventanas de ciertas casas y
despertaran a los vecinos con el mismo aviso que
había formulado San Honorato en la obra en cuestión.
Nelo el Rachol,l también obrero de la fábrica de sacos,
carpintero, era sumamente inteligente e ingenioso.
Fue el mejor autor que tuvo Vinalesa, tanto en
género cómico, su gran especialidad, como en
zarzuela, como en obras dramáticas. Compañero de
Elías Montalt en todas esas actividades, formaban,
con Rafael Mellado, el más eficaz y bien dotado trío
de artistas valencianos que se ha dado en Vinalesa.

Vista semblant a la del quadre de sant Honorat.
Foto cedida per José Manuel Pascual
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Lesport
Sobre aquest aspecte, José Blat relata en la seua autobiografia:
Había mucha afición al juego de pelota blanca y de
baqueta. Recuerdo entre los jugadores buenos de ese
tiempo a los hermanos Trenco y, también, a los
hermanos Barraqueros. Se jugaba a la pelota blanca,
una especie de tenis, pero con la mano en lugar de
la raqueta, por encima de una cuerda, desde la casa
del tío Valentí a la de Alberto Ample; más tarde,
también se jugaba en la plaza del Castillo. En la
pelota de baqueta se hacía el saque desde la tienda
del Moreno y llegaba a alcanzar nuestra casa o la de
Salvá. En este juego, de una gran fuerza y belleza,
intervenían tres jugadores por cada bando. Eran muy
espectaculares y se cruzaban muchas apuestas cuando
se enfrentaban jugadores de pueblos distintos.

Equip de llargues de Vinalesa. 1977

Partida de galotxa del 9 dOctubre. Dècada de 1990
Partida de frontó. Foto cedida per M. Carmen Camps

Partida de llargues. Camí Nou. 1977
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Partida de llargues al carrer de la Fàbrica, patrocinada per la
Cooperativa. 2000
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El futbol

Jugadors de futbol al camp del Barranc. Foto cedida per Paco Camps

Equip de futbol de Vinalesa. Dècada de 1950. Foto cedida per Pepita Lerma
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Equip de futbol de Vinalesa. Dècada de 1970. Foto cedida per Paco Camps

Equip de futbol de Vinalesa. Dècada de 1980. Foto cedida per Trini Santarrufina
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Les festes
Com un testimoni del temps que evoca les seues vivències,
continuem donant a conéixer retalls de lautobiografia del
senyor José Blat, en què reflecteix les festes de Vinalesa,
el seu poble:

las amas de casa que, no pocas veces, se ocultaban
detrás de las puertas para evitar abolladuras en éstas.

Las fiestas principales eran las de Pascua y Navidad,
además de la local del patrono San Honorato [...] A
partir del Miércoles Santo, y hasta el toque de Gloria
del Sábado, se producía un cambio radical en la vida
del pueblo. No se cantaba, cesaba el tañido de las
campanas, se ayunaba y se participaba en los actos
religiosos. Especialmente solemnes el de la tarde del
Jueves Santo y la procesión del Santo Entierro del
Viernes por la noche.

El toque de Gloria del Sábado Santo, con el repicar
de las campanas y el disparo de cohetes, ponía fin al
silencio de los días de la Pasión y de Semana Santa.
Era una explosión jubilosa; la gente salía a la calle y
empezaban los preparativos para la celebración de la
Pascua. Para nosotros, en casa, era una semana muy
dura de trabajo. Día y noche, sin apenas interrupción
para dormir, se preparaban los dulces propios de
Pascua: panquemados, moness para los niños, els rollets
encarats, especialmente. Era penoso para mí, no tanto
el trabajo como no participar en el recorrido que
hacían los chicos aporreando las puertas o en la
algaraza del Sábado de Gloria.

El toque de campana para indicar el comienzo de los
oficios religiosos era reemplazado por los golpes que
daban los niños en las puertas y ventanas con unas
porras de madera y con el extraño sonido de un
instrumento de madera llamado carranc. Los chicos
las golpeaban fuertemente, con gran indignación de

La Pascua se celebraba durante tres días; la diversión
principal era el baile en corro de la Tarara que se
celebraba por las tardes en els terrers, algo alejados del
pueblo, proseguía al anochecer en la plaza del Castillo.
Era casi la única ocasión del año en que se reunían
y bailaban juntos chicos y chicas, baile suelto, por

Festa de la Mare de Déu dAgost. Portadors de les alfàbegues. Dècada de 1950. Foto cedida per Rafa Ample
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supuesto. Eso permitía ya la demostración preliminar
de inclinaciones o de enamoramiento de los jóvenes
a través de la persistencia a situarse en el corro de
baile al lado de la muchacha que les gustaba. Es más,
existía la costumbre de declararse el último día de
Pascua a la joven elegida y ésta, poco propicia, en
general, a dar una respuesta inmediata, se reservaba
la respuesta hasta San Vicente, que se celebraba, como
despedida de la Pascua, el lunes siguiente a ésta.
Después del baile de la Tarara, se reunían a cenar
juntos chicos y chicas; cada uno llevaba su cena que
consistía en una ppatacaa con huevos duros y longaniza
g
de Pascua. Éstas eran las grandes fiestas de primavera,
las más esperadas por todos, chicos y grandes, muy
especialmente por los enamorados, deseosos de
expresar sus sentimientos a la joven elegida y,
naturalmente, por éstas.
Durante el verano había costumbre de ir a la playa de
Meliana, a 4 km de distancia, en un carro. Cada familia

Festa de la Mare de Déu dAgost. Foto cedida per Vicenta Palanca
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o grupo de jóvenes, raramente de ambos sexos, iban en
su carro; los más afortunados en una tartana. El camino
estaba lleno de baches; no se había asfaltado
f
todavía el
acceso al Camino Real y el trayecto de Meliana a la
playa tenía unos hoyos considerables que ponían en
peligro el equilibrio del carro.
Los trajes de baño, aún los más púdicos, no se llevaban;
las jóvenes se ponían una bata de saco que les llegaba
hasta los pies; alguna más progresista que se atrevió a
ponerse un traje de baño de tela, mucho más honesto
que el bikini actual, se vio privada de la comunión por
el cura Don Vicente Lerga quién, además, no vacilaba
en citarlas por su nombre en la homilía, volcando sobre
las pobres muchachas las amenazas más terribles de
castigos eternos en el infierno.
Después del baño, al que se iba generalmente los
domingos, con la excepción de ciertas familias que hacían
una novena de aquellos, la merienda tradicional consistía
en pan, tomate y pimiento, una especie de pisto en
versión valenciana. El regreso al pueblo era muy animado,
cantando y haciendo carreras de velocidad los carros.
En octubre se celebraba la fiesta del patrón San
Honorato a la que seguía la de la Virgen del Rosario;
después de la Guerra Civil se agregó la fiesta de la
Virgen del Pilar. Los festejos religiosos consistían en
el traslado de la imagen de San Honorato a casa del
clavario en una misa solemne, con orquesta traída de
Valencia, sermón a cargo de algún renombrado
predicador, quien tenía que documentarse sobre un
Santo muy poco conocido en España, al contrario de
lo que acontece en Francia donde Saint Honoré es
muy popular. A través de esos sermones, los vecinos
de Vinalesa se familiarizaban con los hechos más
relevantes de la vida del Santo que había sido Arzobispo
de Arlés [...] Entre los predicadores más famosos que
tuvieron a su cargo el sermón de la fiesta de San
Honorato, recuerdo a Don Juan Benavent, al Padre
Santonja y a Don Vicente Gallart. Eran oradores
sagrados al estilo antiguo, grandilocuentes con cambios
extraños en la voz, que empezaba muy suavemente,
para adquirir tonalidades de trueno en ciertos periodos,
acompañados con sonoros puñetazos sobre el púlpito.
Este tipo de oradores gustaba mucho, en caso contrario,
el auditorio quedaba muy defraudado. Recuerdo la
decepción que produjo en el pueblo el padre Saura,
eminente teólogo dominico, quien hizo un admirable
sermón, claro, sencillo y edificante, pero sin gritos ni
golpes en el púlpito.
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Lemblanquinament de les façanes precedia les festes. Foto cedida per Manuel Montalt

Benedicció de les calderes. Dècada de 1970. Foto cedida per Rosa Peydro
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La procesión del día de San Honorato era
impresionante, participaban hombres y niños en masa,
con velas encendidas, en dos hileras. En esa ocasión
se sacaban en andas todas las imágenes. Detrás de la
del patrón iban el Ayuntamiento y el Juez, los clavarios
y la Banda de Música.

No faltaban las tracas y los fuegos artificiales, pero
el número más espectacular corría a cargo de la
Banda de Música, de la local o de alguna contratada
de fuera. Entre estas últimas destacaban por la
maestría de los músicos las dos de Liria: la Unión
Musical y la Primitiva.

La fe existente en el pueblo en San Honorato era
muy profunda. Se acudía a su intercesión y su ayuda
en los momentos de angustia, enfermedad o
necesidades económicas. Incluso en el momento
del parto, cuando el sufrimiento se hacía más intenso,
algunas mujeres pronunciaban una curiosa plegaria:
¡Pare Sant Honorat! que ixca tan fi com ha entrat.

El concierto que se daba la víspera de la fiesta
comprendía piezas wagnerianas y otras de zarzuelas o
de compositores valencianos, como La nit de Albaess y
Es chopá hasta la moma. Tenían mucho éxito también
El sitio de Zaragozaa y La Dolores. De esta última, su
solo de trompeta mantenía en vilo la respiración del
auditorio hasta que llegaba la nota final.

[...]. En las vísperas de fiestas se instalaban els torroners,
los vendedores de pirulís y una especie de ruletas
cuyo premio solía consistir en tabaco y caramelos.

[...] No puede olvidarse la referencia a les calderes.
La víspera de la fiesta se recogían, casa por casa,
donativos en especie: arroz, patatas, judías, verduras,

Festes de les calderes. Dècada de 1970. Foto cedida per Rosa Peydro
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que tenían que guisarse en les calderes, en principio,
para darlo a los pobres y mendigos que acudían a
la fiesta, pero de hecho, se distribuía a todos los
que iban con una cazuela. Este guiso, aunque
particularmente sabroso, no era óbice para que se
aprovechara, además, la extraordinaria comida que
cada familia preparaba para la fiesta. En casa no se
hacía paella ese día; preparaba mi madre una sopa
de menudillos que no he encontrado superada
después en ningún sitio, a lo que seguía el cocido
con el pollo tostado al horno.
La religiositat estava molt arrelada a Vinalesa. Com a
exemples dadmirable acció sacerdotal, recorda José Blat
Gimeno els capellans Federico Sapiña i Juan Hervás, anys
més tard bisbe de Mallorca i de Ciudad Real. També

resultava evident que en la interpretació del concepte de
religió, hi havia en certs sectors un aspecte més extern i
formal que de plena identificació amb una vida
autènticament espiritual.
La fiesta de Navidad tenía el particular encanto de
la Misa del Gallo por la especial solemnidad que
revestía en Vinalesa. Contribuía a ello la gran
intuición musical que, para el canto gregoriano,
tienen las gentes del pueblo. Durante el largo periodo
de tiempo que he vivido en el extranjero revivía con
profunda nostalgia
p
g al llegar
g esas fechas, los cánticos
del coro y del pueblo en la Misa del Ángelus, el
Venite Adoremuss y los villancicos que precedían al
homenaje a la imagen del Niño Jesús, besándole los
pies los asistentes a la Misa.

Festa de les calderes. Dècada de 1950. Foto cedida per Trini Santarrufina
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Festes de la Puríssima. Dècada de 1960. Foto cedida per Paco Camps

La matança del porc. Dècada de 1950. Foto cedida per Facundo Valero
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Grup de xiquets i xiquetes de primera comunió. 1971. Foto cedida per Rosa Peydro

Lagutzil ofereix un plat de caldera al rector, lalcalde i la reina de les festes. Foto cedida per M. Consuelo Rodrigo
231

LA REIAL FÀBRICA DE SEDES DE VINALESA

Consideracions sobre lorigen de la seda i el seu
comerç
Els teixits de seda van ser elaborats per primera vegada
a lantiga Xina, alguns indicis apunten que es fabricaven
al voltant de lany 3000 a. de C., encara que hi ha evidències
més sòlides que la seda susava àmpliament cap a lany
1300 a. de C. La llegenda dóna crèdit al fet que, ja en
aquells dies, lemperadriu de la Xina Xi Ling-Shi usava
vestits de seda.
Lany 2007, els arqueòlegs van descobrir en una tomba,
a la província de Jiangxi, les restes dun vestit les fibres de
seda del qual estaven estretament teixides i tenyides, datada
amb una antiguitat duns 2.500 anys, al voltant de lèpoca
de la dinastia Zhou de lEst. Encara que els historiadors
sospiten que la formació de la indústria tèxtil xinesa
relacionada amb la seda va ser un procés llarg, es coneix
linterés per aconseguir fabricar teles amb aquestes fibres
mitjançant tècniques amb les quals es millorava la teixidura
i el tenyit. Tals proves concretes i directes es van trobar
abans que es descobrira lexcavació de Mawangdui i es
trobaren altres sedes, que dataven de lèpoca de la dinastia
Han (202 a. de C.-220 d. de C.).
Al principi, la seda era un teixit reservat exclusivament per
als membres de la família imperial, tant per al seu propi
ús com per a ser objecte de regal. Però amb el temps, atés
el seu creixent ús a través de la cultura xinesa, sen va
estendre la producció, tant geogràfica com social, fins al
punt que es va expandir cap a altres zones dÀsia. La seda
es va convertir ràpidament en una manufactura luxosa,
molt apreciada pels comerciants, a causa de la seua textura
i lluentor, a més de ser un producte molt accessible i còmode
de transportar. Per això, aquest article va arribar a tindre
una forta demanda i es va convertir en un element bàsic
del comerç internacional preindustrial.
Algunes al·lusions a aquest teixit en lAntic Testament
demostren que era conegut a loest dÀsia en els temps
bíblics. Els especialistes opinen que, des del segle II a. de
C., els xinesos ja havien establit una xarxa comercial amb

273 Declamacions, vol. I, Sèneca

lobjectiu dexportar seda a Occident. Per exemple,
sutilitzava a la cort aquemènida, pel seu rei Darios III,
quan Alexandre el Gran va conquistar aquell imperi.
El comerç de la seda va arribar a llocs tan llunyans com
el subcontinent indi, el Pròxim Orient, Europa i el nord
dÀfrica. Aquest comerç estava tan estés que al conjunt
de les principals rutes comercials entre Europa i Àsia sel
va arribar a conéixer com la Ruta de la Seda. La primera
prova del seu comerç internacional va ser la troballa de
fibres de seda en el pèl duna mòmia egípcia de la XXI
dinastia, cap a lany 1070 a. de C.
Els emperadors de la Xina es van esforçar per mantindre
en secret el coneixement de la sericultura per a conservarne el monopoli del comerç. Tanmateix, el coneixement
de la seua producció va arribar a lÍndia cap al 300 d. de
C. Primer els grecs i posteriorment els romans, a partir
del segle IV
V a. de C., van començar a denominar sedosos
els habitants dun llunyà regne, la Xina. Segons alguns
historiadors, el primer contacte dels romans amb la seda
va ser el de les legions del governador de Síria, Marc Licini
Cras, quan va creuar lEufrates per a conquistar Pàrtia
lany 53 a. de C. Es va sorprendre al veure un nou teixit,
brillant, suau i meravellós en els estendards de lexèrcit
part. La Grècia hel·lenística tenia una gran estima per les
produccions xineses i va intentar implantar moreres i cucs
de seda en la conca del Mediterrani.
Unes dècades més tard, les més acabalades famílies de
Roma estaven meravellades per vestir-se amb el més preuat
teixit, la seda. Però coneixem que aquests vestits, amb una
textura tan delicada i transparent, van tindre els seus
detractors:
Puc veure vestimentes de seda, si teixits que no
cobreixen el cos, ni tan sols la decència dun home,
poden anomenar-se vestimentes... Miserables borres
de serventa fabricades de manera que levidència
de ladulteri es transparente a través daquest fi vestit
i que fan que els seu marit no conega millor que
un estrany el cos de la seua esposa.273

el Jove.
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Es comprava la seda a preu dor; de manera que Flavi
Vopisc274 relata que lemperador Aurelià va negar a la seua
esposa, lemperadriu, un vestit de seda que ella li demanava
insistentment, pel fet que resultava massa car.
Transmet la tradició que el 552 d. de C. va rebre lemperador
Justinià, a la seua cort de Constantinoble, els primers ous
de cucs de seda que dos monjos perses havien portat des
de la Xina, ocults als seus bastons de bambú, amb les
instruccions necessàries per a fer què els ous feren eclosió,
criar i alimentar als cucs, extraure la seda, filar-la i treballarla. LEsglésia bizantina i lEstat creen en aquell moment
fàbriques imperials, amb lobjectiu de desenvolupar una
indústria de la seda en lImperi Romà dOrient, seguint
les tècniques sassànides, i van establir manufactures a
Atenes, Tebes i Corint, on el clima i lexistència de moreres
era favorable a la cria del cuc de seda.
Posteriorment, aquesta indústria la van fomentar els àrabs
segons avançaven les seues conquistes per les costes
africanes mediterrànies i, cap a lany 750, coincidint amb
la consolidació de locupació de la península, va assolir un
extraordinari auge a Granada, Còrdova, Almeria i Jaén.
Successivament, es va estendre pel mediterrani espanyol
i va florir a València, Alzira, Carcaixent, Oriola i a les
terres de Múrcia.
Limpuls del cultiu de les moreres es va estendre amb
rapidesa per lhorta de València i les riberes del Xúquer.
Tal va ser el seu auge, que lany 1474 es va crear a València
el Gremi de Velluters275 la seu del qual es va establir en
un edifici, adquirit el 1494, al carrer dels Innocents, dins
del barri de la seda. Aquell carrer ha canviat de nom i es
denomina en lactualitat carrer de lHospital, però ledifici
continua dret, a pesar de la seua antiguitat, desafiant el
temps.
Influïts per la prosperitat comercial de la ciutat de València
i per a facilitar les relacions entre colliters, intermediaris

274
275
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Historiador romà del segle III, natural de Siracusa que va escriure, entre altres, sobre Aurelià.
Treballadors del vellut.

i fabricants, els jurats van decidir construir una Llotja de
Mercaders o de la Seda, «molt bella i magnífica i
sumptuosa, que sia honor i ornament de aquesta ciutat».
La construcció de ledifici va començar lany 1483 i va
finalitzar el 1498, encara que no es va concloure el Saló
del Consolat de Mar fins lany 1548. el conjunt resultant
és un admirable exemple del gòtic civil, un dels més bells
dEuropa. Larquitecte que el va portar a terme va ser Pere
Comte, mestre picapedrer, «molt sabut en lart de la
pedra», segons sel cita en documents de lèpoca. Allà es
reunien mercaders i comerciants per a dur a bon terme
les seues transaccions, principalment de seda, ja que la
manipulació daquest producte tèxtil tenia gran importància
entre els habitants de la ciutat i els seus voltants. Les seues
parets també van albergar, per la seua vinculació directa
amb el comerç marítim, el Consolat de Mar i la Taula de
Canvis.
Recorre els seus murs interiors, a una altura d11,20
metres, una inscripció llatina amb caràcters gòtics, daurada,
sobre fons fosc i la traducció de la qual podria ser així:
«Casa famosa sóc, en quinze anys construïda. Compatricis,
comproveu i vegeu que bo és el comerç que no du el frau
en la paraula, que jura al proïsme i no lenganya, que no
dóna els seus diners amb usura. El mercader que faça
això desbordarà de riqueses i després gaudirà de la vida
eterna».
La indústria sedera valenciana prompte va haver de
competir amb teixits procedents de les colònies i de
lestranger. Per a la seua protecció, els representants
valencians a les corts de Montsó de 1542 van poder
aconseguir una sèrie dexempcions i privilegis que es
van mantindre fins al segle xix. El 1686, motivat per la
gran rellevància de València en lelaboració daquests
tèxtils, el rei Carles II va crear el Reial Col·legi de lArt
Major de la Seda, amb la qual cosa va elevar en
importància el Gremi de Velluters en convertir-lo en
Col·legi Professional.

LA REIAL FÀBRICA DE SEDES DE VINALESA

Gravat de lEnciclopèdia de Diderot i DAlembert que reflecteix la cria del cuc de seda
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Llotja de la Seda. València

Reial Col·legi de lArt Major de la Seda. València

Inicis de la Reial Fàbrica de Sedes: Vaucanson,
Reboull, Lapayese i Toullot

[...] los malos tintes, los azeites, ungüentos y aderezos
que los fabricantes han tenido casi precisión de
poner a las sedas del país por ser, a causa de su mal
hilado y torcido, sumamente defíciles de fabricar
sin esos auxilios [...]

Durant el segle XVII, la indústria tèxtil urbana de la seda
es troba en declivi, comença a albirar-se la concepció de
la divisió del treball com un avanç de la Revolució
Industrial. França es converteix en exportadora de seda.
Itàlia, amb el seu sistema de filat piemontés, és lespill
dEuropa en semiacabats.

A causa del retrocés productiu de primera matèria nacional,
es va autoritzar la importació de seda estrangera a mitjan
dècada de 1780 que, seguint linforme anterior:

El 1790, en un informe emés per ladministrador de rendes
generals de la Duana de València sobre la depreciació de
les sedes valencianes,276 natribuïa les causes a:

[...] estaban más bien hiladas y torcidas y más aptas
para su pronta fabricación, exentas de los riesgos que
tienen las del país en manos de los torcedores [...].

276
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Arxiu General de Simancas, Direcció General de Rendes, lligall 1163.
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La millor qualitat de la seda importada provenia de la
superioritat de mitjans tècnics empleats en la seua
fabricació, mitjançant la mecanització de la filatura i el
torçament de la seda en centres fabrils moguts per energia
hidràulica. Per tant, eren els antics torns dels mateixos
collidors els que dificultaven la competitivitat, a més del
filat de la seda realitzat de forma precipitada per a obtindre
els majors guanys duna activitat estacional. Daixò resultava
un procés deficient: els capolls no eren seleccionats
convenientment, el fil obtingut era irregular, adulterat en
ocasions amb olis de tota classe per a millorar-ne la
lluentor i augmentar-ne el pes.
Carles III, monarca il·lustrat, va intentar traure Espanya
del secular endarreriment que acumulava respecte a Europa,
per a això es va envoltar de ministres capaços, i va atraure,
mitjançant incentius i privilegis, diferents artesans estrangers,
emprenedors, experimentats, amb noves idees, que, a través
de la seua participació en el foment de la indústria i del
comerç impulsaren la nació.
Va promoure laparició de les societats econòmiques,
veritables motors de leconomia de les regions peninsulars,
que tractaran de dur a la pràctica els ideals de la Il·lustració,
és a dir, la raó i la modernitat en les seues diferents
disciplines: economia, agricultura, arts i oficis, escoles
patriòtiques, fàbriques i manufactures, comerç i navegació.
Daquesta línia van participar diversos il·lustrats valencians
del segle xviii com Gregori Maians, Francesc Pérez Bayer,
Francisco Fabián y Fuero, Josep Minyana, Josep Berní i
Català, Benito Feliu de San Pedro, Joaquim Manuel Fos,
Antoni Gilabert, Manuel Monfort, Josep Villarroya, Juan
Sempere y Guarinos, Josep Lapayese, Tomás Vilanova
Entraigües i A. Josep Cavanilles, entre altres, que van
formar part de tan il·lustre institució.
Va ser també per aquells anys quan la RSEAP2777 va tindre
la seua activitat més destacada i ens va deixar realitzacions
tan importants com la fundació de la Caixa dEstalvis i
Mont de Pietat de València, el 1878; el Conservatori de
Música, el 1879; la Societat Arqueològica Valenciana, el
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1871; lInstitut Taquigràfic, el 1881; i el Patronat de la
Joventut Obrera, el 1884. A més dorganitzar concursos,
diferents exposicions (de màquines i motors el 1880),
lExposició Regional Valenciana de 1883, precedent de la
cèlebre Exposició Regional de 1909, gènesi de lactual
Fira Mostrari Internacional.
El 1749 el francés Jacques de Vaucanson (1709-1782), va
inventar el seu torn per a filar la seda. Tenia com a deixeble
en la fabricació i millora daquestes màquines Borceret, i
aquest Toullot que, posteriorment, va experimentar amb
Lapayese noves millores en el procés de filat a la Reial
Fàbrica de Sedes de Vinalesa.
En aquella època, per a lelaboració de la seda de qualitat
sestablien, en general, sis operacions o seqüències: 1. El
filat del capoll sobre les rodes. 2. El debanament de la
seda en rodetes. 3. El torçament a un cap, que és la primera
operació del torçament. 4. Posar la seda al vapor dun
lleixiu en lloc de banyar-la, perquè sassente el torçament
a un cap. 5. El doblegament a dos caps per a torçar-la i
6. Torçar la seda després de doblegar-la.

Jacques de Vaucanson

Reial Societat Econòmica dAmics del País.
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Aquestes operacions les simplificava el torn patentat per
Vaucanson establit, amb notables millores, a la Reial
Fàbrica de Vinalesa. Cada torn de filar es componia de
248 fusos, dels quals 168 estaven destinats a la torsió de
la seda a un cap i els altres 72 per a torçar-la a dos caps.

que possibilitava el funcionament dels torns, els capolls,
depenia dels colliters i era escassa. El 1773 M. Muzquiz
(ministre dHisenda) va encarregar a Reboull la instal·lació
de quatre torns de filar en la seua heretat de LEsperança,
amb un resultat poc satisfactori.

Per a entendre millor la vinculació de Lapayese amb Vinalesa,
extractem del seu llibre278 uns paràgrafs interessants que
il·lustren els orígens de la Fàbrica:

Juan Peñalvert, comissionat per la Junta General de Comerç
per a elaborar un informe general sobre el filat i torçuda
de la seda, notificava el 20 de abril de 1807 sobre la fàbrica
de sedes de Vinalesa:

Hallándome yo en Madrid el año 1769 se me
presentaron Don Santiago y Don Guillermo Reboull,
padre e hijo, de nación francesa, que poseían un
Privilegio que S.M. se había dignado conceder a
Don Guillermo y Compañía, para que pudiese
establecer en esta Ciudad o Reyno, una Fábrica de
hilaza o saca de capullo, de devanar, doblar y torcer
las sedas según el método, y con las máquinas
inventadas en Francia por Mr. de Vaucanson, como
lo había solicitado, ofreciendo que serían mucho más
perfectas y baratas por razón de sus maniobras que
las que hasta entonces se habían visto en estos Reynos.
Lo mandé a Valencia para que eligiera un lugar que
mejor le pareciera y la montó en Binalesa. Después
de tres cosechas con un rendimiento en libras de
seda menor de lo esperado, les despaché
indemnizándoles cumplidamente por sus servicios.
[...] Presenté a S.M. y a su Real Junta general de
Comercio, con las justificaciones
f
correspondientes
y en virtud del informe del Caballero Intendente de
Valencia Don Sebastián Gómez de la Torre, se dignó
concederme los Privilegios de Reboull, admitiendo
bajo su Real protección este establecimiento.
Reboull va idear una fàbrica capaç de filar 80.000 lliures
de seda a lany. Lapayese, amb bon criteri, la va reduir a
un màxim de 40.000 lliures, ja que considerava que Reboull
shavia excedit en el seu disseny, ja que la matèria primera
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[...] como la cosecha de seda es una ocupación
accesoria y no principal de las familias, no es extraño
que, por lo común, se mire poco en que la seda esté
más o menos hilada, ni que el producto sea el
máximo posible. Por eso, serán siempre atendibles
las fábricas grandes de hilaza de seda [...] en que
se hagan todas las elaboraciones de la seda; pues
quando prepara la materia prima el mismo que la
ha de emplear, no hay entonces los fraudes y
descuidos que las ordenanzas han tenido que
precaver cuando las operaciones forman distintas
artes y en que el artesano no tiene más interés que
el trabajar deprisa, sin importarle que la obra sea
buena o mala [...].279
Aquest és el camí que tractava de seguir la fàbrica de sedes
de Vinalesa, que va constituir la iniciativa més important
per a la modernització de la sericultura valenciana en el
segle XVIII.
El 21 de març de 1769, Lapayese va formalitzar amb
Reboull una societat280 en la qual intervenia com a soci
capitalista, mitjançant el finançament de 75.000 rals de
billó en els assajos que demostrarien leficàcia del mètode
de Vaucanson. Si els informes resultaven favorables, la
societat es prolongaria per un període de deu anys. L1 de
setembre de 1769 la Junta de Comerç de València va
emetre un informe favorable sobre els assajos de Reboull,
ja que la seda elaborada als seus torns era duna qualitat

LAPAYESE, Josep (1779): Tratado del arte de hilar, devanar, doblar y torcer las sedas, según
g el método Vaucanson, con algunas adiciones y correcciones a él. Principio y progresos de la fábrica de
Vinalesa, en el Reyno de Valencia, baxo la protección de S.M. Imprés per Blas Román. Madrid.
FRANCH BENAVENT, Ricardo (2004): «El cultivo de la morera y las iniciativas para la mejora de la hilatura y el torcido de la seda en el siglo XVIII. El carácter pionero de la fábrica de
Vinalesa», p. 30, en Actes del II Congrés dEstudis de lHorta Nord,
d València: Brosquil.
280 Arxiu Històric de Protocols de Madrid. Protocols de Baltasar Díaz Martínez. Sig. 19229.
279
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superior a les tradicionals, encara que el cost del filat era
el doble del mètode habitual. Per contra, lincrement en
els costos de la torçuda era tan sols del 6%, pràcticament
compensat per la reducció de residus.
Carles III, per Reial Cèdula de 12 de febrer de 1769, va
concedir uns privilegis a Guillermo Reboull per a instal·lar
una Reial Fàbrica de Sedes a Vinalesa al regne de València.
Aquest va triar definitivament per a ubicar-la la població
de Vinalesa. Per a portar a terme el projecte es va associar
amb Josep Lapayese, el 28 de març daquell any.
Disposaven, a més, del finançament principal de Juan
Bautista Condom,281 que va invertir la suma de 2.000.000
de rals en la Fàbrica. En aquell any van començar a
instal·lar les màquines i mecanismes necessaris per a la
seua producció experimental i, finalment, el 1770 va
començar a funcionar.282 El 1773, Josep Lapayese i Juan
Bautista Condom, analitzant els deficients resultats
obtinguts en tres campanyes consecutives, indemnitzen
i despatxen els Reboull i accedeixen definitivament a la
propietat de la Fàbrica.
Quant a la producció i els costos, la protagonista principal
daquests processos era la filadora. Lany 1770, cada lliura
de capoll del colliter costava a la Fàbrica 4 rals i 16
maravedís, i una filadora tractava durant un jornal 36
lliures de capoll que generalment en rendien 4 de seda.
Cada lliura de seda filada suposava un cost, només en
matèria primera, de 40 rals i 8 maravedís.
El jornal duna filadora era de 6 rals, i el de la seua ajudant
(menadora), de 2 rals i 8 maravedís, sumant ambdós costos
dóna 8 rals i 8 maravedís, al qual cal afegir la mateixa
quantitat per a la manutenció. La despesa total pujava als
16 rals i 16 maravedís. Això sincrementava en la despesa
de, com a mínim, una arrova de carbó per jornal, que
costava 4 rals i 16 maravedís. Si se suma tots els costos,
cada lliura de seda filada eixia per 45 rals i 16 maravedís.

A la Fàbrica de Vinalesa, Lapayese necessitava 10 lliures
de capoll per a obtindre una lliura de seda filada neta i
dues filadores produïen, en cada jornal, cinc lliures de
seda, que corresponen a 50 de capoll. Cada lliura de seda
filada neta, amb el sistema de Vaucanson, es produeix a
Vinalesa amb un cost de 48 rals.
Els dos comptes, respecte de ser pràcticament iguals en
els dos mètodes emprats per a la seua elaboració, feien
veure la major utilitat, per la seua qualitat, de lobtingut
per Lapayese, ja que podien pagar les fàbriques tèxtils fins
a 2 rals més la lliura de seda filada amb el seu mètode.
Quant a la qualitat dels teixits, el calibre de la seda de
Vinalesa es confeccionava amb el grossor de 7 a 8 capolls.
A causa de la seua netedat, un obrer podia teixir amb
aquest tipus de seda 4 vares de domàs283 per jornal.
Una altra activitat essencial en aquesta indústria era el
càlcul de la temperatura del forn on sofegaven als capolls.
Si no es disposava del termòmetre apropiat, se seguia un
mètode ben original, totalment experimental, que consistia
a «ficar la mà a la boca del forn i si es podia aguantar la
calor durant el rés duna avemaria, era ladequada per a
determinar que, mitjançant aquesta temperatura, sobtindria
una bona qualitat del capoll».
Lapayese anima en el seu tractat que els colliters elaboren
la seda segons el seu mètode, ja que acostumaven a filar
les seues collites i no vendre els capolls. Perquè pogueren
posar-ho en pràctica els oferia confeccionar els torns
necessaris a preu de cost, instruir-los i ensenyar-los
gratuïtament la seua manera de filatura, que podien
aprendre en un sol dia tots els que anteriorment hagueren
filat,
[...] pues habiéndose dignado su Majestad admitir
mi Fábrica baxo su soberana protección, para que
prospere en beneficio común y del Estado, es justo
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Juan Bautista Condom va participar en el finançament del projecte de construcció del Canal Imperial
p
dAragó,
g jjuntament amb el comte dAranda, Ramón de Pignatelli, i el comte
de Floridablanca. Condom era un important
p
comerciant madrilenyy q
que va traficar amb Amèrica i va ggestionar, entre altres empreses, la fàbrica de filats de seda de Vinalesa. Va ser el
soci capitalista de Badín i Companyia, a més de tresorer del Canal durant la seua construcció (juliol de 1771 a juliol de 1791); ell va fer possible el projecte compensant i regularitzant
les freqüents
q
dificultats de tresoreria de les obres, aportant-hi
p
p
personalment ggrans q
quantitats de diners. La seua ggestió va ser possible gràcies al comte de Floridablanca, primer secretari
dEstat (1776-1792), un dels principals reformadors il·lustrats i el més important impulsor i realitzador de la política de canals i obres públiques de lèpoca de Carles III. Floridablanca
va ser a Madrid el suport polític i econòmic de Pignatelli i Condom i va concedir a aquest últim, en diversos anys, en recompensa pels seus molts serveis, alguns privilegis dexportació
de productes.
282 VIDAL PRADES, Emma (2006): La cartuja de Vall de Crist en el fin del Antiguo Régimen. Universitat Jaume I, p. 72. La cartoixa tenia un cens emfitèutic sobre la Fàbrica de Seda de Vinalesa.
283 Tela forta de seda, amb dibuixos formats amb el teixit la lluentor del fons del qual els distingeix del fons.
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y debido, que sea el taller y la escuela matriz donde
se franquee la enseñanza graciosamente, a fin de
conseguir los adelantos posibles. Si así sucediese,
será un acontecimiento grato a los ojos de Dios,
del Rey, y de todos los que tengan un corazón
verdaderamente patriótico, y para mi una de las
mayores satisfacciones que podré tener en mi vida.
Lapayese va establir a la fàbrica de Vinalesa una escola de
filat per a la formació de les xiquetes «en dichas labores de
devanar y doblar la seda, admitiendo a quantas acudan a
medida que se necesiten, desde la edad de onze años en adelante».
A la fi de la dècada de 1770, Lapayese contracta un excel·lent
mecànic, Francisco Toullot, deixeble de Borceret, que va
construir diverses màquines per a filar i torçar la seda a la
fàbrica de Vinalesa, on havia perfeccionat, així mateix, el
torn dissenyat pel seu mestre Vaucanson,284 introduït a
Espanya pels germans Reboull.285
Es conserva un document 286 de lany 1787 sobre les
propietats de Josep Lapayese a Vinalesa que eren, en la
seua majoria, parts integrants de la Fàbrica:
Posee 8 hanegadas de tierra en la partida dels Alcabóns
que linda con la acequia de Moncada, tierras de Don
Pedro Edo y acequia de la fila de Meliana.

284

Más posee 3 hanegadas de tierra en la misma partida
que linda con la acequia de Moncada y fila de
Meliana, con su casa-fábrica.
Más posee una casa-fábrica de seda que linda con
la acequia Real de Moncada y la fila de Meliana.
Más posee una casa en Gafault que linda con la de
Josef Péris de Silvestre y de la Real Cartuja de Vall
de Cristo.287
En el mateix capbreu es descriuen les possessions de la
cartoixa de Valldecrist relacionades amb Lapayese a Vinalesa:
«más posee otras dos en Gafault que lindan con las de José
Lapayese y la barraca de Tomás Praver».288
Informe fet a S. M. per la Reial Junta Particular de
Comerç de València, sobre lestabliment de Reboull, el
1768289
Señor:
Cumpliendo esta Junta Particular de Comercio con
la Real Orden de V.M. comunicada por Don Luis
de Alvarado con fecha 12 de Febrero cuio tenor es
relatibo al importante establecimiento, que permitió
V.M. en esta Ciudad a Don Guillermo Reboull,
para mejorar ,y perfeccionar los Ilados, y torcidos

CHANZÁ, D. (2001): Los inventores del siglo XVIIII. Estudio del ingenio de la sociedad industrial valenciana. Ajuntament de València, València, p. 179.
En la Gaceta de Madridd del 28 de ggener de 1785 es fa referència a S. Reboull com a introductor en la dècada de 1770 del torn Vaucanson a València. Sobre Lapayese,
p y
vegeu
g la Gaceta
de Madrid de 15 de febrer de 1791, en la qual anuncia que construeix i instal·la els torns. També forma part duna comunicació de J. Patricio Sáiz a la Universitat Autònoma de Madrid,
p. 26.
286 ARV: Clero, Capbreu de Vinalesa, 1787, foli 41.
287 VIDAL PRADES, Emma (2006): La cartuja de Vall de Crist en el ffin del Antiguo
g Régimen.
g
Universitat Jaume I, p. 278: El fill de Lapayese, Josep, ven el 12 de juliol de 1817 a Jaume Fernández
una casa a Vinalesa per 19 lliures valencianes i 18 sous, davant de lescrivà Joaquim Bonet.
288 ARV: Clero, Capbreu de Vinalesa, 1787, foli 45.
289 AHMV. Llotja. Caixa núm. 6.
285
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de sedas que tanto interesa, y tanta falta hacen a
España, y teniendo presente la representación, que
la acompaña hecha por el Colegio de torcedores,
sobre perjuicios que supone seguírsele, teniendo
efecto el establecimiento expresado, por ser contrario
a los capítulos 43 y 45, de sus Ordenanzas, que
consisten. El 43. En que no pueda tener Torno, ni
torcer Seda en esta Ciudad, ninguno, que no se
halle examinado de Maestro de torcedor, sopena
de 50 pesos. El 45, prohíbe que ningún Maestro
pueda tener mas de un torno el cual deva constar
tan solamente de 240 usos para Ilar, y torcer, y si
mas tubiese, incurra el Contraventor en la pena de
50 pesos, seda en él contenida y demas aparejos.
Reflexionado pues todo esto con la prolixa madurez,
que ha de costumbre esta Junta en los asuntos que
la Real Piedad de V.M. la confia, y teniendo un
perfecto conocimiento del presente, no puede menos
en consecuencia de su obligación, amor al Principal
Servicio, y bien del Publico de exponer a V.M. tiene
por infundada la pretensión del Colegio de
torcedores, de quien cree esta Junta no conoce su
interés verdadero en el presente caso, en el cual es
regular proceda, por la preocupada oposición conque
suelen mirarse adelantamientos ajenos, o por las
sugestiones de algun litigioso espiritu, que les induce
aun Pleyto en el que tal vez consista su interés
particular y no el bien de los individuos del Colegio.
El de estos consiste en que tengan muchas Sedas
que torcer, y nunca podrá esto berificarse mejor, que
cuando por medio de nuebas primorosas maquinas,
o tornos, se perfeccione de nuestras Sedas tanto,
que igualando al que hacen los extranjeros, séan
apetecidos de estos, y las Fabricas de España tomen
con este auxilio el aumento de que son capaces, y el
que sin duda no logran por el defecto del torcido
regular de haora, y los perjudiciales abusos, y vicios,
que se cometen en los Ilados.
Aunque el Colegio dice, que la utilidad, y beneficio,
que aparentan las Maquinas de Reboull, no es tan
efectiva, y cierta, que las manufacturas, se adviertan
mejores. Esta Junta há visto, son sin comparación
mucho mas perfectos los torcidos que V.M. la
remitió antecedentemente, hechos por Reboull que

los que acostumbran hazer regularmente en sus
tornos los individuoa del Colegio; al que (aun
cuando se le siguiese algun perjuicio) no és
comparable con las ventajas, que resultarán a todas
las fábricas, de estos Reynos, cuyo aumento dará
empleo amas Gentes, que ocupa el Colegio,
beneficiando superabundantemente el Real
Patrimonio de V.M. en sus contribuciones Reales
y Personales.
Esta Junta conoce que los Capítulos 43 y 45. Son
arreglados, respecto al modo de torcer, y tornos, que
acostumbra el Colegio, pero no se persuade que la
principalmente en la aprobación de ellos, fuese limitar
el ingenio del hombre (con perjuicio del comun) a
una maquina susceptible de tantas mejoras, y
adelantos, ademas de que siendo la concesión a
Reboull, para un cierto limitado numero de tornos,
y el trafico de Sedas, tan grande en esta Ciudad,
desde luego se deja ver, no haber lugar a perjuicio
de tercero en la concesión hecha por V.M. a este
establecimiento, antes bien puede resultar suma
utilidad, pues siendo una de las condiciones de el,
la de perfeccionar, y enseñar a sus costas, a cierto
numero de aprendices, y fabricar, y vender a precios
mui moderados a los Vasallos de V.M. iguales
maquinas, y molinos a los que el usa, pueden instruirse
en este método de trabajar, y comprando maquinas,
quedarse en España para siempre el bien, que resultará
de estos adelantamientos.
Por lo que va expresado se ve que el establecimiento
de Reboull no puede resultar perjuicio al Colegio
de torcedores, y que las fabricas recibirán
considerable beneficio; porque con tan perfectos
Ilados, y torcidos, de Seda podrán animarse los
Fabricantes a construir varias manufacturas que
hasta oy no se han emprendido por falta de esquisitas
Sedas, y el Colegio podrá contribuir á este laudable
fin, si siguiendo las Principales intenciones de V.M.
C.R.C.P pide al Cielo prospere felizmente muchos
años para el bien de esta Monarquía, y de toda la
Christiandad.
De la supuesta perfecta Ilanza de Sedas, no sólo se
siguen las ventajas demostradas, sinó tambien otras
muchas, que giran por multitud de Ramos de
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Industria, que hallarian fomento en la mejora de
Ilazas, y cuios beneficios son de casi imposible
calculación.
Las mas visibles después de los demostrados son 1º
la mejor percepción del tinte en las Sedas por
consecuencia de la pureza del Ilado: 2º En la mitad
del tiempo se habilitarían, y empezarian a ser utiles
los Operarios, y no abandonarian el Oficio de Villuters
como lo hazen especialmente los de genios vivos por
no lidiar con las malas Sedas: 3º. Se fabricaran los

Tegidos con mayor facilidad, menos gasto de
utensilios, y reciproco provecho del manufacturante
y del Publico: 4º Los antecedentes referidos facilitarian
la total perfeccion de nuestros tegidos de Sedas, y su
mayor baratura, cuias circunstancias no solo
impedirían en estos Reinos el consumo de los
Extranjeros, sinó que los harian apetecibles de estos,
y seria facil introducir nuestras manufacturas en
Paises estraños, especialmente tranquilizado el
Gobierno la extracción y proporcionando sean
tratados en ellos, recíprocamente [...].

Document que demostra els avantatges del mètode Vaucanson, exposat per Reboull290

290
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La campana de Lapayese
Indagant sobre una campana, catalogada el 1997 pel gremi
de campaners, com la campana de la Fàbrica de la Seda
de Vinalesa, es va aconseguir localitzar-la i fotografiar-la
a la sostrada de la Fàbrica, on actualment es conserva la
seua airosa espadanya, que acomodava una campana de
bronze que, fins a la primera meitat del segle passat, avisava
es obrers de lentrada o eixida dels diferents torns de treball.
Va ser un dels objectes la troballa del qual va produir una
major satisfacció, per la sensació del seu tacte i el seu so

potent, intens, abundant en harmònics. Però observantla en aquella proximitat, es palpa la seua importància i es
manifesta la nostàlgia, evocant que, des del segle XVIII,
dos anys abans que finalitzara la construcció de lesglésia
parroquial de Vinalesa, la campana de la Fàbrica era com
un rellotge que marcava el ritme i la cadència de la vida
del poble.
Es va fabricar el 1777, amb un diàmetre de 49 cm i un
pes de 68 kg. Conté gravades les següents inscripcions:
«1777 LAPAYESSE F R» i una creu grega formada amb
estrelles de huit puntes.

Campana de Lapayese
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Document de sol·licitud dingrés en la Reial Societat Econòmica dAmics del País de València de Josep Lapayese, datat el 16 de
setembre de 1778
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Document de 1780 en el qual Francisco Toullot presenta una innovació davant la RSEAP de València, en el qual cita la fàbrica
de Vinalesa
247
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Data i firma del document per Francisco Toullot

Qualitats tècniques de Francisco Toullot, mecànic innovador de Lapayese. RSEAPV
248
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Tractat de Josep Lapayese sobre les innovacions tecnològiques introduïdes en la maquinària de fabricació de la seda, les observades
a través de les minves de producció de Reboull i les aportades per la seua pròpia experiència en el tractament de les matèries primeres,
aplicades a la Reial Fàbrica de Sedes de Vinalesa
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El vicari de Foios, Francesc Ortells, el 1783 va publicar una descripció del sistema tradicional de filat de la seda, però recomanant
el mètode de Vaucanson que, prèviament, el 1779, ja lhavia referit i lhavia millorat Lapayese
251
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Reials Cèdules de Carles III: 12 de febrer de 1769 i 15 de maig de 1775

Reial Cèdula de Carles III concedida a Reboull, el 12 de febrer de 1769, per a instal·lar una fàbrica de sedes a València,
ampliada per una altra sobrecèdula de 26 de febrer de 1769
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Ordre de lintendent que conté una carta de Miguel
Muzquiz sobre els privilegis concedits en la Reial Cèdula
de Carles III atorgada a Reboull i, posteriorment,
reclamada per Lapayese291
El Ilustrisimo Señor Don Miguel Muzquiz en carta
de 27 de Henero de este año me dice lo siguiente.
Con dictamen de la Junta General de Comercio, se
ha servido el Rey permitir a Don Guillermo Reboul,
y una Compañía que dice tiene formada a este fin,
la erección que ha ofrecido hacer a sus espensas en
este Reyno de un establecimiento de molinos, torcer,
doblar y otras machinas para mejorar la hilaza, y
torcido de las Sedas, mediante el qual adquiriran en
estas primeras maniobras una perfeccion, y ventajas
considerables, como lo ha acreditado en Francia del
celebre Vocanson de que es copia este. En recompensa
de los beneficios que por su medio logrará la Nación
en este ramo, y en la Fabrica de pañuelos, moselinas,
y otros generos que tambien ha indicado pondra del
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mismo modo que los de Inglaterra, de que ha
presentado muestras, ha concedido S.M. a Reboul
y Compañía, para desde que los tengan corrientes
a satisfacción de la citada Junta, las gracias y
franquicias que V.S. verá en la Real Cedula que este
Tribunal debera expedir á otros Interesados; y viendo
la intención del Rey, que V.S. no les ponga embarazo
en esta empresa, y que para el buen éxito de ella los
auxilie en quanto pueda de sus facultades, como lo
necesitaren.
I habiéndose impreso la Real Cedula que cita S.Y.
y entregándoseme exemplares de ella remito a V.S.
los quatro exemplares adjuntos para que sirvan de
gobierno en ese Consulado.
Dios guarde a V.S. Valencia 11 de Mayo de 1769.
Andrés Gómez de la Vega
Señores de la Junta de Comercio y Consulado de
Valencia.

AHMV: Llotja. Caixa núm. 6.
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Memorial de Luis de Alvarado dirigit a Andrés Gómez
de la Vega sobre la qualitat de les mostres de seda i teixits
presentats per Reboulll292
Còpia de lordre de la Junta General i de la relació que
lacompanyava:
De acuerdo de la Junta General de Comercio y
Moneda remito a V.S. las muestras que expresa la
Relación adjunta de Seda hilada y torcida en la Fábrica,
que en esa Ciudad tiene Don Guillermo Reboul para
que haciéndolas cotejar con las mejores que se hallaren
hiladas y torcidas; informe de las calidades, y precios
de las de Reboul, y el estado de su Fábrica, exponiendo
al mismo tiempo qué costes tienen también las Sedas
hiladas, y torcidas por otros Individuos de esa Ciudad,
y volviendo V.S. las citadas muestras.
Dios guarde a V.S. Madrid 1 de Septiembre de 1769
Carta dirigida per Lapayese a la Junta de Comerç de
València el 5 de setembre de 1769 en què explica els
motius que el fan inclinar-se a triar València per a instal·lar
la fàbrica de sedes293
Muy Sres. Mios: El primer movimiento de mi interes
en el establecimiento propuesto por Don Guillermo
Reboul á S.M. para la perfeccion de las sedas en esa
Ciudad y Reyno, fue luego que se me propuso, el
bien publico de ese Reyno, por el que hé adquirido
un amor natural con la residencia de veinte y ocho
años en los que fixé my establecimiento, y no creo
aya quien me dispute el titulo de buen patriense
Valenciano; no negará Don Guillermo Reboul que
se le propusieron otros diferentes partidos para dirigir
sus miras a otras partes, particularmente para
Zaragoza, donde lo deseaban abrazos aviertos, tengo
el honor que sea mi patria, y sin embargo el cariño
de tantos años establecido en essa Ciudad me estimuló
á persuadirle por preferencia, que así por lo basto del
fruto de las sedas sin comparación de otra qualquiera
parte de esse Reyno, como por la protección que le
asseguré de esse Ilustre Consulado y demas nacionales
Valencianos podia esperarse en otra Ciudad mayores
ventajas que en otra parte, generalmente sobre todas
sus justas pretensiones en recompensa de su zelo y
habilidad comunicandola para beneficio comun de
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esse Reyno y del Estado, no niego haver consultado
que podia hallar mi interes propio en esse proyecto,
peró no sin conocimiento que esa ventaja la havia de
proporcionar mi zelo al bien publico y a mis amigos
los señores valencianos, así haré no tanto por mi
interes particular, sino como buen vasallo, segundando
en quanto permita la poquedad de mis fuerzas alo
menos con mi zelo Industria y aplicación quando no
alcanzan otras la intención del Soberano, pará hazer
florecer en ese Reyno esse Ramo de Comercio;
[...] La Real Junta General de Comercio y Moneda,
parece ha resuelto pedir Informe a essa Ilustre Junta
particular sobre las sedas trabajadas hasta oy en las
nuevas Maquinas de Reboul, y tamvien sobre esse
importante establecimiento. Espero de essa mui
Ilustre Junta de Comercio se digne ayudarnos y
protejernos como selo pido y suplico, hallando
arreglado á Justicia mi desseo.
Madrid 5 de Septiembre de 1769
Joseph Lapayesse

Tercera pàgina de la carta dirigida per Lapayese a la Junta de
Comerç de València. 5-IX-1769
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Reial Cèdula de Carles III, de 15 de maig de 1775, per la
qual es concedeixen a Lapayese els mateixos privilegis
que, la de 12 de febrer de 1769, atorgava a Reboull
Fins ara no sha trobat loriginal, però dóna fe de la seua
existència una carta294 dirigida a Sebastián Gómez y de
la Torre, de la Junta General de Comerç i Moneda de
València, remesa per Luis de Alvarado des de Madrid, el
8 de desembre de 1775.
Por esta Real Cédula se sirvió el Rey declarar a favor
de Don José Lapayese, vecino de esta ciudad, las
franquicias, gracias y privilegios que anteriormente
se habían concedido a Don Guillermo Reboul, para
establecer en ella máquinas y tornos donde hilar y
torcer la seda como en Francia, con la prevención
de que antes de emplearlas hubiese de verificar ante
V.S. tener en estado perfecto dichos establecimientos,
con prueba física de travajar su hilado con las
circunstancias que se requieren, poniendo igualmente
la Fábrica de Pañuelos de Seda, Muselinas y demás
tegidos que ofreció Reboul, y conviniendo el Real
Servicio que la Junta general de Comercio y Moneda
se halla con noticia del uso que Lapayese haya hecho
de la citada Real Cédula y de los tornos y máquinas
que en su virtud puede haber establecido para el
hilado y torcido de la seda, y demás géneros ofrecidos,
y que en su caso, las clases y porciones de los que se
hayan fabricado y personas que actualmente vivan
de sus labores. Ha acordado este Tribunal que V.S
informe lo que sobretodo ocurra con lo demás que
en el asunto y cumplimiento de las obligaciones
impuestas a Lapayese en la mencionada Real Cédula.
Madrid, 8 de Diciembre de 1775. Firmado por Don
Luis de Alvarado.
Contestació de la Junta General de Comerç i Moneda de
València. Dirigida al senyor Luis de Alvarado. València,
23 de desembre de 1775. Shi exposa que lany 1775 ledifici
de la Fàbrica encara no sha acabat, però que té activitat
fabril, de la qual cosa es desprén que funcionava
provisionalment en algun local annex:
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Muy Ilmo. Sr. Enterado de lo que de acuerdo de la
Junta general de Comercio y Moneda me previno
V.S. por carta del 8 del que corre, sobre establecimiento
de máquinas y tornos donde hilar y torcer la seda
como en Francia, concedido por Real Cédula de
Don Guillermo Reboul, que con las mismas
franquicias, gracias y privilegios, se subrogó a Don
José Lapayese, debo decir a V.S. para que lo ponga
en noticia de la Junta que no ha llegado el caso de
efectuarse este establecimiento hasta ahora, porque
faltaba hacer propios dicho Lapayese la casa y sitio
donde debe situarse y lo que no ha podido conseguir
hasta principios de este mes y está comenzado, y por
esta razón aunque trabajan algunos tornos con la
desconfianza de que se les vendiesen no ha adecentado
los edificios que convienen al intento a cuyas obras
ha puesto ya la mano, según expone en el papel
adjunto, y como en el día no usa del privilegio para
goze de franqueza alguna ni deberá pagar hasta que
puestas en estado las máquinas, y visitadas
formalmente se aprueben y declare digno de que se
le observen dichas franquezas, y nosotros facilitarle
los auxilios que pida y necesite, como lo hago en
cuanto se le ofrece, pero no obstante, la Junta enterada
por V.S. resolverá y mandará lo que sea de su agrado.
Dios guarde a V.S. muchos años.

La seda en el segle XVIII: dartesania a indústria
En el segle XVIII la indústria de la seda a Espanya estava
lluny de la seua antiga esplendor, només el País Valencià
era el líder en producció nacional, eraa famosa lelaboració
dels seus setinats, doblava en nombre de telers (3.419 en
lany 1748) la següent regió en importància, Catalunya.295
A la fi del segle, el comerç internacional i la complicada
situació política va comportar un flux migratori dartesans
i didees a tot Europa, per les innovacions tecnològiques
que sanaven introduint. Van començar a deteriorar-se les
formes tradicionals de producció i les institucions gremials
que les emparaven. Aquestes innovacions pretenien reduir
salaris cars i dotar doferta a la creixent demanda de

Sen conserva una copia a lAMV, secció Arxiu dels Trenor, carpeta de plànols.
CARRERA PUJAL, Jaime (1945): Historia de la economía española, III. Bosch. Barcelona.
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productes de la seda a escala internacional o colonial, ja
que aportava un alt valor afegit. Les iniciatives de canvis
tecnològics es lideraven generalment per nous empresaris
poc determinats a acceptar les directives gremials.
En la segona meitat del segle XVIII la Reial Fàbrica dels
Cinc Gremis Majors de Madrid es trasllada a València, per
les condicions favorables per a la cria del cuc i les qualitats
aconseguides en els teixits de seda.
El sector seder en la València del segle XVIII es regia segons
una complexa organització del treball i de la producció.296
Una primera fase rural en mans de la població camperola,
on es conrea la morera, la producció del capolll i el primer
filat de la seda. Una segona fase urbana, on es debanen les
madeixes de seda en rodets. Una tercera fase, la del torçament
de les sedes, prèviament debanades, organitzada
corporativament en el Col·legi de Torcedors, entitat gremial.
Una quarta fase, la del tintat,
t organitzada gremialment en
el Col·legi de Tintorers de Seda. Lúltima fase és la del
teixit, controlada gremialment per lArt Major i el Menor
de la Seda (cinters i galoners).
El procés de debanament de les madeixes de seda, en
rodets, per a la seua posterior utilització en els torns de
torçar, emprava una mà dobra barata i abundant, per a la
qual cosa es disposava del treball femení urbà, es pagava
«a tanto la libra de seda». Ens ho confirma el mateix
Lapayese: «en casi todas las familias decentes y comunidades
religiosas de esta ciudad eran raras las que no tenían sedas de
los torcedores para devanar y dar ocupación a sus criadas»,
aquesta labor era poc remunerada, per això en aquella
època es va experimentar un augment important en el
cost de la vida.
El torçament era lúltima fase de la filatura. Consistia a
tractar el fil del primer filat, modificant-ne la secció plana
en cilíndrica, i en filar-lo a dos o més caps, per a deixarlo preparat per a la seua manipulació pels teixidors. Les
aportacions de Lapayese i de la Junta coincideixen a valorar
positivament lobertura de lofici a la mà dobra femenina,
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un dels aspectes que regulava labolició, ja que lorganització
gremial anterior la prohibia.
Per a poder calibrar les dificultats per les quals travessaven
les indústries de la seda per a aconseguir la matèria primera,
els capolls, sense els quals no podrien funcionar els torns
de filar, sexposa un Memorial de lerudit Gregori Maians
al rei Carles III, al juny de 1771, en què es manifesta no
compartir els mètodes que utilitza la Fàbrica de Vinalesa
amb els colliters.
Es, señor, el caso, que en el día doce de marzo deste
presente año 1771, D. Sebastián Gómez de la Torre,
intendente general del egército, i de este reino de
Valencia, como presidente de la junta del consulado
de dicha ciudad, mandó por un auto, (que no ha
sido publicado hasta mediado mes de mayo, quando
ya los gusanos de la seda estavan formando los
capullos, i muchos cosecheros deste reino ya avían
empezado a hilar) que las ruedas, con que hilan los
hilanderos, no excedan por ahora de doce palmos
de circunferencia; i las de las hilanderas, de diez;
valiéndose para esta orden del imaginado pretexto
de que assí se hilará más perfetamente i con mayor
utilidad de los labradores cosecheros. Lo qual es
falso manifiestamente, i las razones, en que fundamos
la conservación de nuestra libertad i constante uso
por muchos siglos antecedentes, son evidentíssimas,
i las tendrá por tales qualquiera que atienda a lo
que puede ver a todas horas.
En Vinalesa, lugar de la governación de Valencia, ai ciertos
hilanderos extrangeros, con facultad (según se dice) para
extraer de España la seda, que hilen. No siendo ellos
cosecheros, es preciso que compren capullo; no pueden
recoger grande cantidad de él, sino por medio de violencias,
como lo son las que se practican; sea la intención de
mandarlo tan sana como se quiera, porque no tratamos
de lo interior del ánimo, sino de los efetos de la variación
en el modo de trabajar. Observamos pues que los cosecheros
se ven obligados a no poder hilar por las razones que se

DÍEZ, Fernando (1992): Revista de Historia Económica de la Universidad Carlos III,
I «La crisis gremial y los problemas de la sedería valenciana (finales del siglo XVII y principios del XIX)».
Universitat de València, p. 39 a 61.
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dirán, i de este modo se facilita a los hilanderos de Vinalesa
que recojan el capullo, que de otra manera no podrían
recoger, porque los cosecheros quieren ganar por sí las
utilidades de hilar seda propia.297
Una de les mesures més radicals que va comportar la reforma
del sistema gremial va ser la decretada en la Reial Cèdula
de 29 de gener de 1793, mitjançant la qual sabolien els
gremis i col·legis de torcedors de seda del regne, amb la
qual cosa es liberalitzava lexercici daquesta activitat tèxtil.
Sincideix en la filatura, de la qual el torçament és la seua
part més important, es tracta de la divisió del treball daquest
col·lectiu i la no implicació del capital comercial de la ciutat
en la posterior reconversió, que explica el fracàs de les accions
encaminades a proporcionar a la indústria de la seda fils
abundants, barats i de bona qualitat. També labsència de
reordenació del filat explica que, finalment, siga la mateixa
burgesia comercial la que es manifeste contrària a la mesura
de labolició gremial decretada.
Quan es produeix la supressió del Col·legi de Torcedors,
un dels que hi van reaccionar en contra va ser el director
de la fàbrica de Vinalesa. Posteriorment, la reacció es va
generalitzar i, per exemple, la Junta de Comerç va
manifestar les destrosses i el malestar causats. A tot això
es van unir les condicions adverses externes, especialment
a partir de 1780 quan es va produir un augment
considerable del cost de la vida, que va comprometre el
nivell de subsistència de la classe treballadora. Cap a lany
1790 van seguir les crisis per la paralització de les
exportacions i la caiguda interior del consum de teles de
seda, fets que van repercutir en una menor activitat en els
tallers i, consegüentment, en un augment de latur de la
població que vivia daquesta activitat.
Lalternativa de futur que va poder significar la instal·lació
de la Reial Fàbrica de Filats i Torçaments de Vinalesa,
una important manufacturera que movia els seus
artefactes amb energia hidràulica i utilitzava torns de
Vaucanson millorats, no es va consolidar mai i, finalment,
va fracassar.
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Cavanilles, testimoni de la seua època, en les seues
Observacionss ens relata la seua visió de la Vinalesa de lany
1795 i, consegüentment, la seua Reial Fàbrica de Seda:
Bilanesaa tenia 35 casas a finales del siglo xvi y hoy
1795 llegan a 129. Pero la útil Fábrica, introducida
allí de unos 25 años a esta parte 1769 les ha
dado nueva vida al pueblo y ocupación a mucha
gente. Sirva aquélla fábrica para hilar, devanar y
torcer de diferentes modo la seda y prepararla para
los usos correspondientes. Recibe el impulso general
de las aguas que discurren por la acequia, las cuales
mueven una rueda de 104 palmos de diámetro y
ésta a varias máquinas dispuestas en salas espaciosas.
Para el torcido se han dispuesto 22 máquinas, y en
ellas 48 ruedas, moviendo cada rueda quatro husos.
Catorce de dichas máquinas sirven para torcer la
seda a un cabo o hilo solamente, siete para torcela
a dos, y la última para tramas. En otra pieza hay
también 22 máquinas, las 19 para devanar, y cada
una pone en movimiento 36 madexas, que cuida
con comodidad una sóla muchacha; las tres restantes
sirven para doblar, y ocupan 6 mugeres, cuidando
de 30 rodetes cada una, quando en las máquinas
ordinarias, llamadas vulgarmente rodines, una muger
no puede cuidar más que de un solo rodete. Hay
en otra pieza 60 tornos dobles, en cada uno de los
quales, se emplean quatro mugeres, dos para hilar
y dos para mover la respectiva máquina. Por este
artificio, único en el reino, se proporciona útil
ocupación a aquéllas gentes, se disminuyen en gran
manera los gastos, excusando crecido número de
trabajadores, y las obras llevan ventaja a las trabajadas
por el método y mecanismo antiguo.
Ofici de la Junta de la Reial Séquia de Montcada a Pedro
Vicente Galabert, director de la Reial Fàbrica de Sedes
de Vinalesaa298
Hi sol·licita una reunió, per a reforçar i respectar els pactes
que harmonitzaven el funcionament de la roda hidràulica
i els drets dels regants.

MAIANS, Gregori (1771): Epistolario, Volumen V, Escritos económicos, Carta núm. 55.
AMV: Biblioteca Municipal de Vinalesa. Secció Arxiu dels Trenor, carpeta de plànols.
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Puzol, 10 de Agosto de 1814. Muy Señor mío: la
Junta de Síndicos de la Real Acequia de Moncada
de que soy cequiero mayor desea remover todo
perjuicio a sus regantes, observando religiosamente
los pactos y condiciones de las gracias concedidas
a la Fábrica de Don José Lapayese de que es V.
director y hacer en fin comparables los derechos
de todos, por lo cual mediante las novedades
ocurridas en estos últimos tiempos se hace forzoso
celebrar Junta en la que se trate este negocio. Si se
celebra sin la concurrencia de V. ya no se presenta
el asunto con el carácter de buena fe, que debe
reynar en todos, y ya será preciso consumir
dilaciones que pueden evitarse y a adoptar la Junta
en uso de sus facultades otro rumbo quizás muy
diferente del que seguimos, si V. concurriese a la
Junta por sí sólo o acompañado de alguna persona
inteligente y de su confianza para conferenciar y
ponerse de acuerdo en el medio, y parezca más
justo y conveniente.
Tenga V. la bondad de contestarme categóricamente
para inteligencia y gobierno de la Junta en el
concepto de que si V. me afirmase con seguridad
que asistirá, dispondré que se celebre el día y en el
lugar que más a V. acomodase. Con este motivo se
ofrece a su disposición su atento y seguro servidor
q.s.m.b. Firmado: Mariano Amigo.
Contestació de Pedro Vicente Galabert a Mariano Amigo,
president de la Junta de la Reial Séquia de Montcada.
Vinalesa, 11 dagost de 1814.
Muy Sr. mío. Contesto a la apreciable a V. de hoy
que supuesto que la Junta de Servicios de la Real
acequia de Moncada, que V. preside, juzga
absolutamente necesaria mi asistencia en la que
trata de celebrar acerca de asuntos referentes a esta
Real Fábrica, puede V. manifestarla que concurriré
con placer a ella, y a cuantas tuviere por útil mi
presencia, pues si la suspendí de pronto fue por las
razones que expuse sencillamente a la Junta en mi
oficio del 2 del corriente, en que siento que haya

podido incomodarse la Junta, en los términos que
V. me da a entender.
Y respecto que la Junta tiene la bondad de referirme
el señalamiento de lugar y día para su celebración,
me tomo la satisfacción de pedir a V. se sirva reunirla
en esta su casa y Real Fábrica, pero en cuanto al
día, V. determinará el que le pareciese y tendrá la
bondad de avisármelo con la posible anticipación
para que no haga falta y pueda conciliar con esta
atención la que debo a otros negocios, en que estoy
entendiendo del Real Servicio, y me llaman algunos
días a Valencia. He celebrado esta ocasión para
ofrecerme al servicio de V. Su atento servidor q.s.m.
Firmado Pedro Vicente Galabert.

Diferents propietaris de la Fàbrica
A continuació, amb la documentació que sha pogut recopilar,
siniciarà un itinerari en el temps, que conduirà al lector a
conéixer els diferents canvis de propietat suportats per la
Reial Fàbrica de Sedes, un projecte il·lusionant ple de
vicissituds, lèpoca agitada que va impedir la seua florida com
a indústria modèlica i privilegiada, ofegada la seua expansió
per les guerres napoleòniques, la independència de les colònies
americanes, la forta competència dels telers lionesos i
piemontesos i, com a colofó,, lestrall causat per la pebrina.299
Com sha esbossat, la Fàbrica va ser construïda, en part,
per Guillermo Reboull a qui se li va concedir la Reial
Cèdula a aquest efecte, el 12 de febrer de 1769, que es va
cedir posteriorment a Josep Lapayese mitjançant escriptura
de 7 de gener de 1773.
Va acudir Lapayese a la Reial Junta de Comerç i Moneda
per a la seua aprovació i que se li expedira una nova Reial
Cèdula al seu favor, a fi de poder continuar i posar al
corrent la citada Fàbrica. Es van enviar aquestes sol·licituds
el 15 de maig i el 9 de juny de 1774, perquè sentengueren
tots els privilegis i exempcions. Una vegada obtinguda la
Reial Cèdula, de 15 de maig de 1775, va concloure
ledificació i es va posar les màquines i altres estris de què
es compon en ple funcionament.

299 Pebrina, malaltia del cuc de seda que impedia que aquest acabara el seu desenvolupament, ja que incapacitava
p
la seua funció final de p
produir el capoll
p de seda, sanomenava així per
p les
taquetes semblants al pebre que cobrien el cuc malalt. Pasteur en va descobrir lagent: Nosema bombycis, en va descriure el cicle i va idear les mesures per a evitar la malaltia. També es va
denominar agatina perquè els cucs malalts alçaven el cap i les potes, com gats disposats a arrapar.
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Tota aquella operació la va fer dacord i amb el finançament
descrit dels dos milions de rals aportats per Juan Bautista
Condom.
La construcció de la fàbrica de sedes de Vinalesa va ser
llarga i extraordinàriament costosa. Inicialment es van
arrendar dues cases amb els seus horts, als voltants de la
séquia de Montcada, propietats els amos de les quals eren
el comerciant valencià Esteban Requier i el doctor Gil.
Allí va començar Reboull a construir la maquinària
necessària per a materialitzar la concessió del Privilegi
Reial de 1769, amb uns objectius molt ambiciosos: 60
torns dobles per a filar la seda, 30 molins per a debanarla i doblegar-la i 30 més per a torçar-la. El 1773 solament
shavien construït una quarta part dels torns proposats i
la quinta part dels molins.300
Segons exposava Lapayese el 1779, els resultats de
funcionament, el cost, leficiència i la qualitat de la fibra
obtinguda eren poc satisfactoris.
Amb posterioritat a la dissolució de la societat ReboullLapayese el 1773, en lescriptura constava que havia aportat
finançament Juan Bautista Condom, que va continuar com
a soci capitalista i Lapayese com a tècnic. El 1779 va quedar
conclosa la fàbrica de sedes de Vinalesa, encara que shavien
reduït a la meitat els torns de filar i les tres quartes parts
els molins de debanar, doblegar i torçar la seda previstos
inicialment, per a això es va invertir un total de 128.375
lliures valencianes, uns dos milions de rals de billó, aportats
íntegrament per Condom.301
Segons Lapayese, els 30 torns de filar resultants donaven
ocupació a 120 dones, que podien elaborar anualment
40.000 lliures302 de seda, encara que es va considerar reduir
lactivitat als quatre mesos menys humits que corresponen
als immediats a la collita, per la qual cosa la producció
seria únicament dunes 18.000 lliures.
En els 22 molins de debanar, doblegar i torçar la seda
treballaven 25 dones. Els més eficients eren els tres dedicats
a disposar la seda en rodets, per a torçar-la posteriorment.

En aquests treballaven 6 dones que sencarregaven de 30
rodets cadascuna, quan en les màquines ordinàries
denominades rodiness una dona solament podia fer faena
en un rodet. Cal tindre en compte que el mètode Vaucanson
suposava un estalvi efectiu de mà dobra, ja que el mètode
tradicional exigia latenció de 80 rodeteres per cada torn.
Dels 22 molins de la Fàbrica utilitzats per al torçament,
21 produïen la seda més prima, la producció anual de la
qual pujava a 15.000 lliures de seda. Laltre molí sutilitzava
per a produir la seda trama.
Tots els mecanismes saccionaven per lenergia hidràulica
produïda pel cabal de la séquia de Montcada, mitjançant
el moviment duna gegantesca roda de 104 pams valencians
de diàmetre. El 1806 van visitar les instal·lacions de la
Fàbrica membres de la Reial Societat Econòmica dAmics
del País. Pedro Vicente Galabert, director de la instal·lació,
les descrivia així:
[... ] todo procede de una rueda gigante en
dimensiones y de grande artificio, que anda a
voluntad con 18, 12 y 6 pulgadas de agua en una
almenara construida en la famosa Acequia imperial
de Moncada [...]». El mateix director opinava sobre
els costos de finançament «[...] al considerar su
extensión, el número de edificios, todos grandiosos,
que contiene, y la cantidad de ingenios y máquinas
exquisitas, quanto costosas que están en pie, si bien
pidiendo algunas reparaciones, se me hace poco
dicho coste [...].303
Sha de considerar que la seua capacitat productiva no es
va explotar convenientment a causa de les crisis bèl·liques
i productives en la dècada de 1780. Al principi de 1790,
es filaven a la Fàbrica entre 4.000 i 5.000 lliures de seda,
lluny de les 18.000 lliures previstes per Lapayese.
Lapayese va ser acceptat com a membre de la Reial Societat
Econòmica dAmics del País, se li va atorgar una plaça de
vocal vitalici en la Junta de Comerç de València i el 1780
se li va reconéixer la dignitat de la hidalguíaa en compliment
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FRANCH BENAVENT , Ricardo. Op. cit., p. 34.
ACCCV: Protocols de Tomàs Vinet. Sig. 3881, any 1778, f. 374v i 374r.
302 1 lliura = 12 unces = 358 grams actuals.
303 Representació realitzada per Pedro V. Galabert el 7 de maig de 1806. AGS. Consell Suprem dHisenda, lligall 385, exp. núm. 2.
301
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de la promesa que va atorgar la monarquia en el Privilegi
Reial, que va culminar el 1799 en una regidoria en la classe
de nobles amb caràcter hereditari, que va ocupar fins la
seua mort el 1805. Un del seus fills, Fèlix, el va succeir.304
La Fàbrica, per diferents raons, va realitzar una suspensió
de pagaments el 1794 i, finalment, va ser embargada lany
1795. Va ser nomenat nou director Juan José López del
Valle.
El 4 de març de 1804, Juan Bautista Condom, davant el
notari del Col·legi de Madrid Juan Díez Gómez, afirma
que li pertany en possessió i propietat, segons escriptura
de Declaració que va atorgar al seu favor Josep Lapayese,
davant Tomás Pinet, escrivà de València, el 20 de novembre
de 1778. Per això es considera facultat per a atorgar
escriptura dhipoteca a favor de Juan Prat, també veí
daquesta ciutat, per la quantitat de 260.000 rals de billó,
amb linterés anual del 4%.
i Juan Bautista Condom intenta
Lapayese mor el
revitalitzar-la i nencarrega la direcció a Pedro Vicente
Galabert el 1806, que opinava que «la hilatura era el mal
de fondo de la sedería valenciana». Lany 1807 la Junta de
Comerç afirma que «ni Lapayese ni Galabert habían podido
sacar de la infancia tan útil establecimiento».
1805305

El senyor Juan Prat mor lagost de 1808, i les seues filles,
representades per Lorenzo Casadevant, són les seues
hereves. El 21 de novembre de 1820, davant el notari de
Madrid Raimundo de Gálvez, va comparéixer Juan Bautista
Condom per a manifestar que Lorenzo Casadevant
representava latorgant en els seus drets i accions, i perquè
administrara, regira i governara la citada Fàbrica de Sedes.
Entre 1820 i 1830 consten com a encarregats de la Fàbrica
Vicente Atengua i Sam Courtauld. El primer va inventar
i va desenvolupar una nova màquina per al filat de la seda
que va experimentar a Vinalesa.
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Lany 1821, la fàbrica de Vinalesa pertanyia a la societat
Combé y Cía., que la va comprar a Juan Bautista Condom
per 393.874 rals, formalitzada ladquisició per escriptura
de 12 dagost de 1821, davant el notari A. Esparza.
Sincorpora per primera vegada en la producció de la
factoria la potència duna caldera de vapor.
Víctor Combé va comprar una casa a Vinalesa a Josep
Peris lany 1823 per 10 lliures valencianes i 12 sous.306
Lany 1828, Guy Champion va concedir poders a Enrique
OShea (oncle de Tomàs Trenor Keating), per a arrendar
una fàbrica de filats de seda a Vinalesa amb maquinària
i estris. Champion havia executat prèviament una hipoteca
i shavia convertit en propietari de la major part. Recordem
que Tomàs Trenor va participar amb ells com a associat
fins lany 1832. El 1831 Sam Courtauld, anglés, va invertir
també en la Fàbrica de Vinalesa.
Tomàs Trenor Keating es va instal·lar com a arrendatari
cap al 1835, a la Fàbrica de Vinalesa. Amb anterioritat,
hi havia un compromís de compra a Champion des del
1837, per la part que li corresponia de la Fàbrica, la venda
de la qual es va materialitzar el 1841.
El 1842, Tomàs Trenor Keating es va adjudicar mitjançant
subhasta la totalitat de la factoria, que pertanyia en part
als germans Madrigal Campos, hereus del seu pare Ventura
Madrigal, amb el qual existia un compromís de venda des
de lany 1836.
A partir de 1830, comencen a ressorgir tímidament les
indústries sederes valencianes, però aquesta expectativa es
va veure truncada perr lepidèmia de pebrina del 1854, que
juntament amb lafluència de la seda asiàtica, va arruïnar
completament la sericultura valenciana.307 Posteriorment,
incidirem amb una major extensió en aquest itinerari, avalats
per fonts documentals, inèdites en la seua major part.

MOLAS, P. (1985): Sobre la burguesía valenciana en el siglo XVIIII. La burguesía mercantil en la España del Antiguo Régimen. Madrid, p. 227.
Desapareix definitivament aquesta família de Vinalesa quan Josep (prevere), un dels fills de Lapayese, ven el 12 de juliol de 1817 una casa en la població a Jaume Fernández Contador,
per 19 lliures 18 sous i 5 diners davant el notari Joaquim Bonet Lleó.
306 VIDAL PRADES, Emma (2006): La cartuja de Vall de Crist en el fin del Antiguo Régimen. Universitat Jaime I, p. 279.
307 MARTÍNEZ SANTOS, V. (1981): Cara y cruz de la sedería valenciana, València, p. 219-255.
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Reial Fàbrica de Sedes de Vinalesa: dissenys i plànols de les seues màquines

Costos del torn de torçar la seda, adaptat per Lapayese a la seua fàbrica de Vinalesa, amb les millores incorporades per F. Toullot,
a partir de les innovacions de Borceret del torn de Vaucanson. RSEAPV
261
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Torn de pinyons, compte en què suma els costos de fabricació Francisco Toullot. RSEAPV
262
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Oferta publicitària del preu del torn de filar de Francisco Toullot. RSEAPV

Torn de filatura a la moda del Pays, Arte de hilar la seda, RSEAPV. Dibuix de José A. Valcárcel
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Disseny dels espais i edificis de la Reial Fàbrica de Sedes de Vinalesa. Cavanilles la descriu minuciosament en les seues Observacions,
lany 1795, ens refereix que el seu funcionament es devia a una roda hidràulica de 104 pams de diàmetre, lenergia de la qual era
aportada per la séquia de Montcada, situada en el plànol en langle inferior dret. Tenia una superfície de 131.700 pams valencians
264
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Torn de filar Vaucanson, modificat per Francisco Toullot i Lapayese, utilitzat a la Fàbrica de Vinalesa
265
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Lenciclopèdia de Diderot i DAlembert reflecteix en aquesta il·lustració el torn de filar de Jacques Vaucanson, shi saprecien dues
visions diferents: perspectiva i planta
266
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Enciclopèdia de Diderot. En la il·lustració sobserva el torn de Jacques Vaucanson en un tall longitudinal, alçat des de la debanadora
i des de la part frontal
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Torn doble de filar seda instal·lat a la Fàbrica de Lapayese a Vinalesa. Consisteix en el torn de Jacques Vaucanson, millorat pel seu
deixeble Borceret i, també, pel deixeble daquest anomenat Toullot. El feien servir un parell de filadores que utilitzaven una sola caldera

Debanadora de seda adaptada per Lapayese a partir del model de Vaucanson, introduït per Reboull i millorat per Fco. Toullot.
De menor grandària, més avantatjosa i senzilla en el seu maneig. Es componia de 70 llistons o madeixes
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Màquina de doblegar la seda millorada per Toullot i adaptada per Lapayese a partir dun model ideat per Reboull

Torn inventat pel valencià Vicent Taengua el 1821 quan era director de la Fàbrica de Vinalesa
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El valencià Vicent Taengua autor del llibre Descripción de
una nueva máquina para hilar la seda con toda perfección en
rama. Inventada por D. Vicente Taengua, Valencia, 1821. JC
Imp., va ser director de la Fàbrica de Vinalesa i un empresari
emprenedor, dotat de gran inventiva i innovador en diversos
camps. En percebre el retard i la dependència respecte a
Itàlia per a les sedes fines i de França per a alguns productes
manufacturats, va dissenyar i va donar a conéixer una nova
màquina per a filar la seda. Defén el seu mètode com «el
más sencillo, económico y provechoso de cuantos se conocen»
perquè era barat, 120 rals de billó, i garantia la qualitat de
la primera matèria o la regularitat del fil.

Valoració de la casa, hort y Fàbrica. 1821

308

Aquesta valoració i descripció de la Fàbrica de Vinalesa
sha trobat accidentalment, jja q
que formava part
p duna
escriptura pública. És interessant en el sentit que, una
vegada mort Lapayese, el 1805, contínua tenint-ne la
propietat el seu soci capitalista Juan Bautista Condom,
propietat que ha passat successivament per un
embargament i diverses hipoteques posteriors. Ens presenta
una indústria en declivi, amb totes les dependències en
condicions de funcionar, però amb una maquinària
arruïnada, pendent
p
dun gran
g finançament si es volia salvar
duna completa fallida. És curiosa la descripció de la
primitiva sénia hidràulica.
21 de julio de 1821. Justiprecio practicado de la casa,
huerto y fábrica de hilar, devanar y torcer sedas,
situada en el lugar de Vinalesa, jurisdicción de
Valencia, de la pertenencia de Don Juan Bautista
Condom, vecino de la heroica villa y corte de Madrid.
Ante el Juez de Primera Instancia de este Partido
Don Mateo Miranda y el escribano Don Jacinto
Teruel. Desea que se haga por peritos inteligentes
en sus ramos respectivos, a saber: en cuanto a
máquinas, cerrajería, carpintería, arquitectura y
agrimensura, cuyo nombramiento deja al arbitrio y
discernimiento del Juzgado.
23 de julio de 1821. Don Salvador Escrig arquitecto
de Mérito de la Academia Nacional de San Carlos
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Arxiu de Tomás Trenor Puig, marqués del Túria.
Component giratori o pivotant dun dispositiu dobertura.

de Valencia, acepta el encargo de realizar el justiprecio
de la Fábrica, mediante la colaboración de los peritos
designados por el Juzgado en sus diferentes ramos:
para carpintería y tornos de hilar se designa al
maestro carpintero de Vinalesa Don Ignacio Llopis,
para cerrajería a Don Alexo Miquel, veedor de
cerrajeros de esta ciudad, para la Fábrica y máquinas
de hilar y torcer seda a Don Vicente Atenúa, maestro
del Arte Mayor de la Seda de este vecindario y para
el de agrimensura a Don Vicente Pascual, labrador
y vecino de Vinalesa.
Sabiendo que se halla parada desde el año 1806 se
ve que han padecido en esta época y calamitoso
tiempo dichas máquinas una considerable destrucción
y por ello se hallan inservibles las más y aún las que
pueden utilizarse necesitan reparos de mucha
consideración, de que resultan gravísimos gastos
para ponerla al corriente, mas cumpliendo con su
obligación manifiestan lo siguiente:
1º.- La rueda grande que se mueve por la gravedad
del agua y da el movimiento concertado a las demás,
como así por su mecanismo a todas las demás
máquinas, se halla con el eje roto, también lo está
demolido el costado sobre el que se sustenta la
referida rueda principal, así está enteramente inútil
el gorrón309 o pie derecho que gradúa el agua y da
la proporción al movimiento. Se notan igualmente
muchas tablas de dicha rueda faltas y otras que
deban mudarse; más estando menos deterioradas
las siguientes ruedas inmediatas a ésta, también
principales de este mecanismo, juzgan se hallan
todas en la actualidad dignas de valor de 500 libras
moneda del Reyno.
2º.- En el piso bajo cuya fachada mira al camino
Real y salón grande que tiene 36 palmos valencianos
de ancho y 240 de largo, existen 22 máquinas de
torcido de seda, de ellas ninguna se halla corriente
no sólo por la deterioridad, si también por faltarles
muchas piezas que constituyen la máquina. Por
tanto y atendiendo a los cuantiosos gastos y mucho
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metal y por su poca profundidad. Las devanaderas
que se hallan en otro depósito o almacén han sufrido
bastante deterioro siendo su compostura costosa muy
bastante. Los ornillos, sus puertas de yerro, y las
puertas de la acequia que dixe arriva absolutamente
deben hacerse de nuevo. Visto pues con escrupuloso
examen les resulta el valor de cada torno de hilaza
con las ruedas que le pertenecían y utensilios que se
encuentran sueltos de 6 libras por cada uno siendo
el valor de todos ellos 180 libras moneda corriente.

La primitiva roda hidràulica de pales podria semblar-se a aquest
gravat publicat en el llibre Los veintiún libros de los ingenios y de
las máquinas depositat a la Biblioteca Nacional, Madrid

tiempo que debe gastarse en su compostura, creen
ser de valor actual dichas máquinas juntamente con
las piezas sueltas que existen en dicho salón y
pertenecen a ellas, de 200 libras cada una, resultando
a todas las 22 el valor de 4.400 libras.
3º.- En el piso principal existen otras 22 máquinas en
otro salón de las mismas dimensiones, éstas sirven o
deben servir para el devanado y doblar la seda cuyas
deben moverse por el mismo mecanismo y resortes
que las otras, pero éstas se hallan muy deterioradas,
pues apenas se halla una devanadera que no halla
sufrido menoscabo y las más inútiles del todo. Siendo
éstas compuestas de piezas muy ligeras y debiendo de
ser su peso muy graduado en todos sus extremos resulta
que deberán mudarse las más. Sin embargo, conformes
los peritos nombrados les parece darles el valor actual
de 50 libras a cada una de ellas, por lo que resulta a las
22 máquinas el valor el valor de 1.100 libras valencianas.
4º.- Una pieza de las dimensiones de 28 palmos
valencianos de ancho y 380 de largo se nota en la
misma Fábrica, ésta linda con la huerta, acequias y
jardines interiores de aquél edificio: En ella se hallan
30 tornos para elaborar el capullo o dígase hilar la
seda, con una acequia en su medio, que proporciona
el agua necesaria a los tornos. En éstos tan sólo se
halla útil el armazón de ellos, faltan las calderas, pues
muy pocas que se encuentran son inútiles por su

Cigala o roda hidràulica àrab (Còrdova), que podria semblar-se
a la primitiva, de 104 pams de diàmetre, utilitzada a la Fàbrica
de Vinalesa

Importan las antecedentes partidas 6.180 libras,
que hacen en reales de vellón 93.063 reales con 14
maravedís. Cuyo justiprecio manifestaron haber
hecho bien y fielmente según su saber y entender
en estas materias.

271

UN PASSEIG PER VINALESA

Seguidamente por el arquitecto Don Salvador Escrig
se procede a la valoración del edificio de la Fábrica
y tierras anexas, tomando en consideración su local,
estado de las obras que la componen, calidad de los
materiales de que se halla compuesta, después de
haberla medido por partes con toda escrupulosidad:
1º.- Por 12 anegadas de tierra que ocupa toda la
Fábrica, jardines, patios y campo de las espaldas entre
las dos acequias, las que sólo contadas a 1.500 reales
la anegada valen 18.000 reales.
2º.- De la medición de las paredes de la casa grande
resultan 1.370 varas cúbicas de mampostería y ladrillo,
las que en atención al estado de seguridad que se
hallan, comprende que a 24 reales por vara valen
32.880 reales.
3º.- Por las puertas, ventanas y madera de todas las
cubiertas 7.930 reales.
4º.- Ladrillos del tejado, 5.500 a 30 reales el millar,
160 reales.
5º.- Por 300 varas superficiales de tejado, a 4 reales
por vara, valen 1.200 reales.
6º.- Por la escalera y galerías 822 reales.
7º.- En la medición de ambos pisos resultan 450 varas
superficiales, comprendiendo las bovedillas, a 3 reales
y medio la vara son 1.575 reales.
8º.- Por la cerrajería 2.268 reales.
9º.- Por la medición de los almacenes, hornos,
andanas y demás comprendido desde la casa hasta
la entrada al grande corral, resultan 942 varas cúbicas
de pared de buena calidad a 24 reales por vara, valen
22.608 reales.
10º.- Por la carpintería y madera de cargar 16.462
reales.
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13º.- Por 463 varas superficiales
f
de tejado a 4 reales
la vara 1852 reales.
14º.- Por 846 varas de piso, a 4 reales, son 3.384
reales
15º.- Por los hornos y andanas 500 reales.
16º.- De la medición de la obra comprendida desde
dicho almacenes hasta la entrada al salón de los tornos,
comprendiendo escalera y cosina resultan 292 varas
de pared, las que a 24 reales salen 7.008 reales.
17º.- De la carpintería y madera de cargar 3.400
reales.
18º.- Por la escalera y pisos 600 reales.
19º.- Por la cerragería 300 reales.
20º.- Ladrillos de la cubierta 3.000, a 30 reales el
millar valen 90 reales.
21º.- Varas de tejado 150 a 4 reales la vara, valen
600 reales.
22º.- Por la obra del grande salón de los tornos y el
de debanaderas del piso principal, de su medición han
resultado 1.512 varas de pared de mampostería y
ladrillo, las que a 24 reales por vara son 36.288 reales.
23º.- Por 650 varas de bóveda a 5 reales la vara 3.250
reales.
24º.- Carpintería y madera de cargar de la armadura
8.436 reales.
25º.- Por la cerragería 3.870 reales.
26º.- Por 650 varas de tejado a 4 reales la vara
superficial 2.600 reales.

11º.- De la cerrajería 670 reales

27º.- Por 800 varas superficiales de ambos pisos,
comprendiendo el valor de los encarrexonados de la
bóveda a 5 reales por vara 4.000 reales.

12º.- Por 6.000 ladrillos para la cubierta del tejado,
a 30 reales el millar, 180 reales.

28º.- Por 10.500 ladrillos de la cubierta, a 30 reales
por millar 315 reales.
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29º.- Por valor de una cubierta que se halla en el grande
patio unida al salón de los tornos y toda su albañilería
y madera de cargar 3.724 reales.
30º.- De la medición de la obra que comprende la
casita de la rueda grande, paredones y enlozado de la
acequia, en toda la extensión de la Fábrica, resultan 163
varas de mampostería a 24 reales la vara 3.912 reales.
31º.- Por 286 varas de mampostería y sillería de los
paredones a 40 reales la vara 11.440 reales.
32º.-Por 375 varas enlozado a 14 reales por vara
5.250 reales.
33º.- Por la carpintería y madera de cargar 1.100 reales.
34º.- De la cerragería 100 reales.
35º.- De la medición del brazo de obra que
comprende la bodega y quarto de utensilios, 490
varas mampostería y ladrillo, a 20 reales la vara son
9.800 reales.
36º.- Por 8.000 ladrillos a 28 reales el millar 224 reales.
37º.- Por 430 varas de tejado a 3 reales la vara 1.290
reales.
38º.- Carpintería y madera de cargar 3.220 reales.
39º.- Cerragería 364 reales.
40º.- Por 236 varas de piso a un real y medio la vara
354 reales.
41º.- Por 707 varas cúbicas de mampostería y ladrillo
que comprende toda la pieza de los tornos de Ilar a
24 reales la vara 16.968 reales.
42º.- Por 11.500 ladrillos de la cubierta, a 30 reales
el millar 345 reales.
43º.- Por 600 varas de tejado a 3 reales la vara 1.800
reales.
44º.- Por 510 varas de piso a 2 reales la vara 1.020 reales.
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45º.- Por 600 varas de acequia con sus pocillos o balsitas,
a 8 reales por vara 4.800 reales.
46º.- Por la carpintería y madera de cargar 9.460 reales.
47º.- Por la cerragería 1.340 reales.
48º.- Por la medición de la parte de obra que comprende
las fraguas, carpintería, torcedores y demás 399 varas
de mampostería, a 24 reales la vara 9.576 reales.
49º.- Por 5.000 ladrillos a 30 reales el millar 150 reales.
50º.- Por 278 varas de tejado a 3 reales la vara 834 reales.
51º.- De las puertas, ventanas y madera de todo el
tejado 3.264 reales.
52º.- Cerragería de la misma, 206 reales.
53º.- Por las caballerizas, pajar y quarto para
comestibles, por 272 varas de pared a 24 reales la
vara 6.528 reales.
54º.- Ladrillos para el tejado, por 4.000 a 30 reales
el millar 120 reales.
55º.- Por 218 varas de tejado, a 4 reales la vara 872 reales.
56º.- Por carpintería y madera de cargar del tejado
1.466 reales.
57º.- Cerragería 56 reales.
58º.- Por jardines, balsa, acequia y andenes de los
mismos 17.300 reales.
Importan las anteriores partida 298.131 reales, cuyo
justiprecio manifestó Escrig haberlo hecho bien y
fielmente según su saber y su práctica en ello.
En una carta de 22 d'octubre de 1826 que dirigeix la Junta
de la Real Séquia de Montcada al director de la Reial
Fàbrica de Sedes, s'insta les parts a realitzar el que shavia
acordat en les escriptures de 1776, ja que es pretenia posar
novament en funcionament la roda hidràulica:310

AMV: Biblioteca Municipal de Vinalesa. Secció Arxiu dels Trenor, carpeta de plànols.
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Los Señores Cequieros Mayor y demás Síndicos
componentes de la Junta de la Real Acequia y
Comuna de Moncada, celebrándola en el día de hoy,
según costumbre sobre el cagero o margen de la Real
Acequia dentro del término del lugar de Vinalesa
han acordado, se repongan los tornos de hilar seda
de la fábrica de Vinalesa en el ser y estado que tenían
en el año 1776, quedando a cargo de la Real Junta
el cumplimiento por su parte de lo que estipuló en
las escrituras que en aquél entonces se autorizaron,
habiéndose replicado únicamente por los señores
Síndicos de Puzol, Museros y Masamagrell, que se
les haga constar lo convenido en ellas por medio de
las indicadas escrituras originales. Lo que de orden
de dicha Real Junta comunico a V. para su debida
inteligencia y cumplimiento en la parte que le toca.
Dios guarde a V. muchos años. Punto de la Fila de
Meliana, 21 de Octubre de 1826. Firmado: El Síndico
Notario: Josef Mir y Valor.

Descripció de la Reial Fàbrica de Seda lany 1850
Madoz descriu la Fàbrica de Seda de Vinalesa el 1850:
[...] 125 casas y 31 barracas. [...] Posee dos molinos
harineros y de arroz, 6 fábricas de ladrillos, tejas y
baldosas y otra de seda para hilar, torcer y doblar
las sedas a lo Vocanson, establecida a últimos del
siglo pasado, siendo el agente de las dos últimas
operaciones una gran rueda, que recibía su impulso
de un salto de agua en la acequia de Moncada de
la fuerza de 15 o 20 caballos. En 1821 la mejoraron
los Sres. Conbe y Cía, estableciendo en medio del
hilador una caldera de vapor para comunicar, a las
80 que contiene, el calórico necesario para esta
operación, con lo que se ha perfeccionado sus sedas
extraordinariamente; sólo el hilador ha continuado
con actividad, y ahora, sus propietarios los Sres.
Trénor y Cía. de Valencia, la han abierto con mejoras
considerables, habiendo constituido a la referida
máquina de vapor otra de fuerza de 16 caballos,

311
312
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con una máquina de 4 caballos de baja presión,
construida con dobles válvulas de seguridad, cuyo
horno, después de dar varios giros a sus fuegos,
despide el humo por una chimenea de 80 pies de
elevación. El salón de la Fábrica es un paralelogramo
de 250 pies de longitud y 29 de latitud, con 128
calderas en dos bancos paralelos, dando la máquina
movimiento a otros tantos tornos fronteros a
aquellas. El comercio consiste en la exportación de
los productos agrícolas y de las tejerías, y
principalmente de las sedas de su Fábrica para el
extranjero en su mayor parte.311

Crisi de la seda
La fàbrica va començar a funcionar de forma experimental
lany 1769, encara que es van suspendre les seues activitats
el 1795 per falta de liquiditat, ja que la gran inversió no
va respondre a les expectatives de beneficis. Les pèrdues
i el fet de no poder plantar caraa als crèdits van donar lloc
al tancament i a lembargament de la fàbrica.312 A partir
daquella data, la decadència de la Fàbrica va ser progressiva.
El 1807 la Junta de Comerç afirmava que «ni Lapayese ni
Galabert, su sucesor en la dirección, habían podido sacar de la
infancia tan útil establecimiento», encara que sha de
reconéixer que els filats i torçaments de Vinalesa eren de
millor qualitat que els comuns, però també més cars.
En el primer terç del segle XIX
X es va acusar certa decadència
de la indústria de la seda, deguda als conflictes bèl·lics que
assolaven Espanya i Europa, lemancipació de les nostres
colònies dAmèrica i, per tant, la pèrdua dels mercats que
representaven, va comportar que els telers es reduïren a la
meitat. Posteriorment, sassisteix a una relativa recuperació,
a causa de la incipient industrialització, millors qualitats
i millor capacitat per a exportar. Els fabricants comptaven
amb disposar de seda barata i en quantitat, encara que no
gaudien duna política de protecció aranzelària.
Es confirma que amb els beneficis de la venda de la seda
que produïa una unça o un cartó dasemillaa (ous de papallona

MADOZ, Pascual (1850): Diccionario geográfico-estadistico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, tom XVI, Madrid, p. 321 i 322.
Arxiu Municipal de València, Llotja, caixa 120, núm. 5 i 11 i caixa 93, núm. 32. També MARTÍNEZ SANTOS, V., 1981 p. 188-202.

LA REIAL FÀBRICA DE SEDES DE VINALESA

del cuc de seda), una família podia sufragar les rendes de
la terra que cultivava, per això una disminució de la seda
obtinguda, ja fóra per malaltia, condicions meteorològiques
o de collita de la fulla, podia condemnar les famílies
llauradores a la ruïna, a la fam i al desemparament social.
Extrapolant la producció de seda, sembla ser que van
poder existir a lantic regne de València unes 3.400.000
moreres. Lactual Comunitat Valenciana participava en el
60% de la producció nacional amb 233.000 quilos de seda,
ja que la mitjana anual en la dècada de 1840-1850 era de
484.650 quilos, justament abans daparéixer lepidèmia de
pebrina a Espanya, lany 1854.
A causa de la pebrina, els fabricants van acusar
immediatament la falta de matèria primera per a
mantindre la seua activitat i els llocs de treball. Per això,
van sol·licitar al govern de la nació autorització per a
importar seda en floca o filada, cosa que van aconseguir
per una RO de 13 de desembre de 1854. La Reial Societat
Econòmica dAmics del País, que en defensa dels
cultivadors shavia oposat a les importacions, finalment
va haver de donar-los suport el 1860 davant les reiterades
pèrdues de collita. Es va generalitzar latur en tal grau
que va augmentar de forma alarmant la mendicitat i
lagitació social, que per altres circumstàncies afegides ja
era molt evident.
Després de més de deu anys de lluita, la batalla estava
definitivament perduda. Amb lextremada

urgència que la
situació demanava, les autoritats van organitzar lajuda als
desocupats, el repartiment de racions daliments, més de
tres mil al dia, i lexecució dobres urbanes.
En el seu conjunt, la societat valenciana va perdre en el
primer any de la crisi (1854), més de 60 milions de rals.
Durant uns anys més es va assistir tant a una parcial
recuperació de la indústria sedera com a una inflexió en
sentit contrari. Amb una visió mes pròxima als fets,
lenginyer agrònom Sáiz Bremón del Servei Nacional
Agronòmic, amb data 11 de març de 1892 publicava un
treball Noticias sobre el estado de la Sericultura en la provincia
de Valencia, entre les quals assenyalava: «[...] que las cosechas
de los últimos años, producto de simientes confeccionadas por

el sistema de Pasteur, han sido relativamente buenas». Era la
primera referència a lèxit de Pasteur, que va investigar
diversos tractaments contra la pebrina. Llàstima que
arribara molt tard la solució i, lògica la impaciència
temerària dels conreadors de seda, que va dur al
desencantament i a la pràctica eliminació de moreres. No
obstant això, la població de Carcaixent, principal centre
de producció, i alguns pobles de la Ribera del Xúquer,
encara van poder perllongar uns anys més la seua pròspera
activitat sedera gràcies a Pasteur, a pesar que la indústria
de la seda encara havia de patir un colp més: la severa
gelada de les moreres el 1885 que va fer quasi impossible
la seua recuperació. A partir de llavors un nou cultiu
prevalia, el taronger.
La mortalitat del cuc Bombix mori, va impedir que la
indústria de la seda es convertira en el motor del
desenvolupament econòmic valencià, com va poder arribar
a ser. Com que no hi havia un remei conegut, es va lluitar
contra lepidèmia amb el sentit comú i els coneixements
empírics de lèpoca, encara que es percebia, lamentablement,
que la batalla estava perduda.
Aquesta malaltia va fer estralls a França el 1849 i va assolar
posteriorment Espanya, Itàlia i Àustria, ho destruïa tot,
ous, cucs, crisàlides i papallones, a València se la va anomenar
agatina, ja que els cucs alçaven el cap i les potes com si
volgueren arrapar, com els gats. La collita de 1854 va ser
catastròfica a València Els fabricants no disposaven de
matèria primera per a donar treball als seus telers, per la
qual cosa es va haver dimportar seda en floca. Es va
generalitzar latur en el sector seder, la mendicitat i la
consegüent alarma social van determinar que Ciril Amorós,
governador accidental de València, proposara el 1865
lenderrocament de les muralles de València per a donar
ocupació als treballadors excedentaris de la indústria de la
seda. A la Ribera del Xúquer la terrible inundació de Sant
Carles de 1864, va significar el colp de gràcia definitiu a
les moreres en favor dels tarongers. Es van començar a
arrancar moreres i es va canviar
n
al cultiu de larròs. Durant
quatre anys es van experimentar ous daltres procedències
sense resultat satisfactori, cosa que va fer que molts cultivadors
abandonaren definitivament la seda.
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Evolució dels resultats de la Reial Fàbrica de Sedes313
Exercicis

El 1865 es va escometre lenderroc de les muralles de València
per a donar treball als obrers de la seda, parats a causa de la
pebrina

Entre 1854 i 1867 la pebrina va aniquilar els cucs de seda
de les regions de València i Múrcia i va posar al descobert
una crisi profunda, alimentada per la descapitalització,
lendarreriment tècnic, la falta de capacitat empresarial i
la desorientació de la política aranzelària.
En el padró de Vinalesa de lany 1860, conservat en
lADP, sobserva, mitjançant una anàlisi dactivitats, que
la població tenia 190 veïns i 869 habitants, dels quals
treballen per a la Fàbrica 63 filadores i 49 operaris, a
més daltres oficis auxiliars, per la qual cosa es pot deduir
limpacte que va suposar per a la població la crisi de la
seda.
Encara va participar la Reial Fàbrica de Sedes de Vinalesa
en lExposició Universal de Viena de 1873, en la qual la
firma Trenor i Cia. va obtindre una medalla de mèrit.
Lany 1891, Espanya ocupava lúltim lloc de la producció
sedera europea, amb un 2%, aproximadament uns 90.000
kg. València va passar de 484.650 kg de seda produïda en
la dècada de 1840-1850 a 28.000 kg. De 3.400.000 moreres
es va passar a 150.000, i de 22 fàbriques de seda a només
set.

313
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1849/1850
1854/1855
1859/1860
1864/1865
1869/1870
1874/1875
1879/1880
1885/1886
1892/1893
1894/1895
1895/1896
1896/1897

Rendiment de lactivitat de la seda
47.180,62 pesetes
- 2.431,10
988,16
38.453,45
- 24.472,34
16.024,44
- 68.654,04
- 12.403,03
34.759,02
27.356,99
40.192,89
7.977,29

La segona roda hidràulica
Es va instal·lar lany 1853, al contrari que lanterior era
de ferro, amb paletes corbes sistema Poncelet. Rebia laigua
procedent de la Reial Séquia de Montcada per la seua
part inferior i aconseguia amb molt poc cabal el moviment
de la roda. Estava dotada de la seua corresponent comporta,
un diàmetre de 5,40 m i 2,00 m damplària o separació
de les dues corones, i la seua força motriu es calculava en
6 cavalls de vapor.
La seua instal·lació va requerir una sol·licitud de permís
a la Reial Séquia i oposar-se a les peticions de nous usuaris
com el referit, en un informe de 1846, depositat en lADPV,
en el qual el senyor Joaquín Izquierdo, comerciant de
València, afirmava que posseïa dos cafissades de terra
contigües a la Fàbrica de Vinalesa a Gafaüt. Va sol·licitar
permís per a instal·lar-hi un molí fariner de tres pedres, ja
que la roda hidràulica de la indústria sedera estava cremada
i no utilitzava el cabal de la séquia. La Comuna de la séquia
de Montcada li ho va denegar, i exposa que la roda cremada
només pot ser fruit de la ignorància i la malícia i que en
fer efectius els seus drets de sequiatge, només el Sr. Tomàs

RUIZ LLOPIS, A. (1995): La contabilidad de costes a finales del s. XIX
X: el caso de la empresa española Trenor y Cía. (1838-1926). Tesi doctoral, València.
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Trenor és lamo del salt daigua. Signa el document, datat
el 12 de novembre de 1846, José Serrano, arquitecte de la
Comuna de Montcada.
Davant la possibilitat que Tomàs Trenor procedisca a
instal·lar una nova sénia hidràulica en el lloc de lantiga,
la Reial Séquia de Montcada encarrega als arquitectes José
Serrano i Joaquín Belda un informe pericial,314 sobre si és
factible conciliar el nou giny i els drets dels regants. El
transcrivim íntegrament pel seu interés:

Los arquitectos José Serrano y Vicente Belda,
Peritos nombrados por la Comuna de la Real
Acequia de Moncada para informar a la misma
de la formación de la nueva máquina que Don
Tomás Trénor desea colocar en el punto que
existía la rueda antes de ser quemada y que daba
impulso a la fábrica de torcer seda titulada de
Vinalesa pueda o no perjudicar al común de
regantes.

Vista lateral de la Fàbrica, vorejada per la séquia de Montcada

Fumeral de 80 pams daltura

314

AMV: Biblioteca Municipal de Vinalesa, Secció Arxiu dels Trenor, carpeta de plànols.
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Vista lateral de la Fàbrica, on es pot distingir el suport lateral de leix de la roda hidràulica

Partidor pròxim a la Fàbrica on es divideix el cabal entre la
séquia de Montcada i la fila de Foios
278

Roda hidràulica pareguda a la de suport lateral de leix que va
funcionar aVinalesa
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Plànol molt deteriorat que es conserva a larxiu de Vinalesa del disseny de la segona roda hidràulica que donava energia a la Fàbrica,
la instal·lació de la qual va sol·licitar Tomàs Trenor, el 27 dagost de 1853, al caixer de la séquia de Montcada
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A la misma Acequia deben manifestar que deseosos
de llevar cumplidamente el encargo que se les confió
y correspondiendo a la confianza que la Junta les
dispensa, se constituyeron el día 27 de enero último
en la mencionada Fábrica y punto en el que se desea
colocar la nueva rueda y reflexionando sobre el local
así como también sobre la diferente
f
clase de rueda
que se propone a la que había de anterior, opinan
estar conformes con los Sres. de la Comuna ser
conveniente levantar un plano en el que se manifieste
el estado actual, el que tuvo y la novedad que es
preciso hacer para la nueva rueda que se ha propuesto
colocar, a fin de dar impulso al molino harinero u
otro género de artefacto. En efecto, se ha levantado
el plano topográfico de un trozo de acequia de parte
del edificio de la Fábrica en el que se ha apreciado
la obra necesaria que deberá hacerse y se distingue
con la tinta china negra, la cual extensamente se
explica en el referido plano.
Si bien se nos encarga manifestarnos a la Junta si
la ejecución de dicha obra para la colocación de la
nueva rueda puede seguir algún perjuicio al común
de regantes, debemos hacer presente que
reduciéndose la transformación únicamente al
ensanche del cauce de la antigua rueda a otro tanto
de ancharia, sin alterar en manera alguna el piso de
las soleras por donde entra el agua en los canales
de la rueda y de las almenaras, las cuales deberán
reponerse según el mismo estado que tuvieron,
como así mismo el límite y altura de agua que
tuvieron, y en caso de haber desaparecido las señales
por cualquier incidente, si personas antiguas de
buena fe y de la confianza de la Junta y de el dueño
de la Fábrica convienen en el remanso o límite de
ésta, podrá rectificarse de nuevo para el gobierno
de la Fábrica en lo sucesivo y, aunque se ensanche
el cauce para la nueva rueda, también consideran
no resultará ningún perjuicio porque las aguas no
tendrán ningún rodeo ni parte oculta por donde
puedan desviarse, estarán todas a la vista del Público
como lo han estado siempre sin necesidad de haber
280

de entrar dentro del edificio para satisfacerse del
curso que debe llevar, pero para ello le es
indispensable a Don Tomás Trénor aumentar un
arco al puente del Camino Real, dejar expedito
siempre el paso de éste y de las aguas de la Real
Acequia, para que el Público y común de regantes
no experimenten perjuicio alguno que es lo que
debemos manifestar y declaramos, en Valencia a 2
de junio de 1847.
En un altre informe de data 27 dagost de 1853, que es
troba a lADPV, shi reflecteix:
Don Tomás Trénor vecino de esta capital dice, que
posee una fábrica de hilados y torcidos de seda en
el pueblo de Vinalesa, contigua a la acequia de
Moncada, en cuyo cauce tenía colocada una gran
rueda para dar movimiento a las máquinas de dicha
fábrica, cuya colocación se verificó previa
autorización de la Comuna de Moncada, y
habiéndose quemado, en parte, la expresada rueda
tuvo necesidad de quitarla, pero tratando en el día
de reponerla y deseando construirla con arreglo a
los adelantos que han experimentado esta clase de
artefactos le es preciso para conseguirlo ensanchar
la caja donde se encontraba la antigua rueda como
igualmente la acequia y el puente que la cruza junto
a la Fábrica; que dicha variación tiene que ejecutarse
en el local del mismo establecimiento, no causando
perjuicio alguno esta obra a los regantes, creyéndose
con derecho además para practicarlo, pagando lo
que se le exija por el cequiaje. Al efecto solicita de
V.S. autorización para construir la expresada rueda
con arreglo al croquis que acompaña.

Taxació i descripció de la Fàbrica. 1889
És lúltima descripció que sha trobat sobre la fàbrica,
detallava amb minuciositat cadascun dels espais, oficis i
màquines de la Fàbrica en aquella època, per això la seua
importància. Shi va realitzar el preu just de la fàbrica de
filats, torçaments de seda i teixits de cànem i jute, propietat
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dels Srs. Trenor, que hi havia a Vinalesa, datada el 6 de
gener de 1889.315
A la factoria es van incorporar els avanços necessaris per
a adaptar-la a la competitivitat daquella època industrial,
nova roda hidràulica, calderes de vapor, etc., però era tard,
la crisi de la seda era irreversible i la Fàbrica es va poder
salvar gràcies a la diversificació de la producció, mitjançant
la incorporació daltres fibres menys nobles, però de més
fàcil comercialització.
Don Joaquín Belda Ibáñez arquitecto y Don
Quintín Fernández Morales ingeniero industrial,
encargados por los Sres. Trénor para practicar la
tasación del edificio-fábrica, que de su propiedad
existe en el pueblo de Vinalesa. Hacen constar: que
del reconocimiento y examen detallado que del
mismo han llevado a efecto, resulta que la fábrica
referenciada tiene instaladas dentro del mismo
edificio, con completa independencia dos industrias
diferentes: filatura y torcido de seda y fabricación
de telas de cáñamo y yute, por lo cual la tasación
se debe dividir en dos partes diferenciadas: 1º.Tasación del edificio, comprendiendo los terrenos
que ocupa y todas las obras de fábrica que existen
en el mismo. 2º.- Tasación de los diferentes
elementos que constituyen las dos industrias citadas.
EDIFICIO
La superficie total que ocupa esta finca es de 10.400
m², equivalentes a 202.606 palmos valencianos. Se
ha de adicionar una casa en el mismo pueblo de
y nº 96, de propiedad de
Vinalesa, en la calle Mayor
los Sres. Trénor que se destina a dormitorio de las
operarias que trabajan en la fábrica. Consta esta

315

casa de planta baja y dos pisos altos, con una
superficie de 47,60 m², equivalentes a 928 palmos,
valorada en 3.759,25 ptas.
Siguiendo el estadillo de resumen de la tasación
del edificio de la Fábrica, se deduce que el valor
total del edificio de la Fábrica asciende a 165.839
ptas. A esta cantidad hay que añadir el precio del
solar de 202.606 palmos, que a 37,50 céntimos de
peseta el palmo alcanza un valor de 75.977,25 ptas.
y el precio de la casa de la calle Mayor valorada en
3.759,25 ptas.
Resultando un valor total del edificio de la Fábrica,
su solar y la casa-dormitorio de la calle Mayor de
245.575,50 ptas.
Terminada la tasación de la parte correspondiente
a los edificios y solares, se procederá a la valoración
de las industrias que en él existen, tratándolas
detalladamente para poder precisar los distintos
elementos que las constituyen, principiando por la
industria sedera por ser la que cuenta con mayor
número de años.
INDUSTRIA SEDERA
Comprende dos series de operaciones diferentes:
1ª. Preparación y deshilado del capullo que es lo
que se designa con el nombre de Filatura de la seda;
2ª. Devanados, aprestos y confección de madejas
que es lo que constituye el Torcido de la seda,
dejándola en disposición de recibir los diferentes
tintes, para ser utilizada en los telares y confeccionar
las telas que demanda el comercio.

AMV: Biblioteca Municipal de Vinalesa, Secció Arxiu dels Trenor, carpeta de plànols.
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Eix de la roda hidràulica instal·lada lany 1853 al caixer de la séquia de Montcada per a dotar denergia la Fàbrica (plànol conservat
a lArxiu Municipal de Vinalesa)
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Resum de la valoració de ledifici realitzada el 6 de gener de 1889, seguint la numeració dels departaments expressats en el plànol
de la Fàbrica
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Plànol de la Fàbrica, a escala 1:250 en el qual sexpressen els diferents departaments de què es compon assenyalant-los amb els
números 1 a 25
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Detall del plànol anterior en el qual se citen els diferents departaments de la Fàbrica de Vinalesa

Plànol de les seccions transversals daquests edificis, per a valorar si els diferents departaments són dun o dos pisos i les disposicions
de les seues armadures
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Filatura de la seda
Ahogado del gusano. Adquirido el capullo y pesado
para abonar su importe, se procede al ahogado del
gusano. Esta operación se lleva a cabo en esta fábrica
de Vinalesa en una estufa circular de ladrillo, capaz de
contener sobre unas armaduras de hierro de ángulo 56
cajones de mimbre donde se coloca el capullo. Un tubo
de cobre de 6 cm. de diámetro colocado en forma de
serpentín, que dentro de la estufa recibe el vapor de la
caldera del motor y encontrándose cerrada se produce
una elevación de temperatura que da lugar a la muerte
del gusano dentro del capullo.
Además de esta estufa circular, existe otra rectangular
llamada cómoda, donde se colocan también por
hiladas horizontales cajones de mimbre mayores que
los anteriores, sumando entre todos una superficie
de unos 250 m².
Secado y oreo del capullo. El capullo es transportado
a los departamentos altos de la Fábrica donde existen
los secaderos llamados andanas que consisten en unos
armazones de listones de madera de pino colocados
verticalmente de tres en tres metros y sujetos al suelo
y al techo del edificio, y sirven
r
de apoyo a unas camas
de carrizo colocadas unas encima de otras en forma
de estantería en donde se extiende el capullo para
secarse bajo la acción del tiempo. Estas andanas cuentan
con una superficie de 3.500 m².
Deshilado del capullo. Esta operación tiene lugar en
unos aparatos dispuestos al efecto que se designan
con el nombre de perolas, en las cuales mediante la
acción del agua caliente, las operarias destinadas a
este trabajo, con una habilidad admirable, van sacando
la seda del capullo formando dos hilos sumamente
delgados que hacen pasar cada uno por el agujero de
una pequeña piedra de ágata que sostenida por un
soporte de metal llamado horquilla hace el efecto de
hilera; estos dos hilos pasan por otro pequeño
mecanismo llamado maquinilla de cruzar donde se
convierte en un solo hilo que marcha a las ruedas de
devanar situadas detrás de las perolas quedando
preparado para pasar a la sección de torcidos.
El departamento destinado a la filatura se representa
en el plano que se adjunta y se compone de una
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extensa nave, donde existen emplazados en el orden
que se marca, 8 bancos de ladrillo de 15 metros de
longitud cada uno, forrados por la parte superior de
chapa de cobre donde existen empotradas 24 perolas
también de cobre.
Estos bancos están provistos cada uno de ellos de
dos tuberías de cobre de 4 y 6 cm de diámetro que
recorren toda su longitud y que tienen por objeto
conducir agua fría y vapor para calentarla, y poderla
poner a voluntad de la operaria a la temperatura
conveniente para hacer el deshilado del capullo, a
cuyo efecto están provistas de diversos grifos de
bronce. Cada perola tiene su correspondiente horquilla
con dos piedras de ágata, su maquinilla de cruzar y
un vaso de cobre para el agua.
Existen igualmente en este departamento colocados
detrás de los bancos de las perolas los aparatos o
baterías de ruedas de devanar, están formados por
unos soportes de fundición que sostienen los árboles
de transmisión, los volantes, los engranajes y las
poleas que constituyen los diversos elementos para
imprimir el movimiento de rotación de las ruedas
de devanar formadas por aspas de madera de nogal,
siendo el número de estas ruedas igual al de perolas.
Estas ruedas de devanar reciben su movimiento
circular por el intermedio de los árboles de transmisión,
poleas y correas que se expresan en el plano, sirviendo
de motor a todos estos elementos una máquina de
vapor. Esta máquina es vertical, de balancín, sistema
Watt, con dos cilindros, expansión variable por medio
del regulador y condensación, calculándose su potencia
dinámica en 14 caballos de vapor.
Los aparatos de generación del vapor, son dos calderas
con dos hogares interiores cada una de ellas, están
provistas de sus correspondientes cúpulas para la toma
del vapor, válvulas de seguridad, indicadores de nivel
de agua y manómetro sistema Bourdon; la superficie
de calefacción de cada uno de estos generadores es
de 50 m², pudiendo desarrollar una fuerza de 40
caballos de vapor.
Los diversos elementos que constituyen este taller de
filatura llevan prestando servicio en el sitio donde se
encuentran más de 40 años, y durante ese tiempo han
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sufrido desperfectos que es preciso tener en cuenta al
tratar de valorarla. Por otra parte la época en que estas
instalaciones se llevaron a efecto, la industria sedera
se encontraba en todo su apogeo en esta comarca y
permitía dedicar a ella capitales de importancia, con
la seguridad de obtener un interés de consideración.
Esto indudablemente sucedió al montarse la fábrica
de los Sres. Trénor, pues la simple inspección de ella
da a conocer, tanto por el número, clase y condición
de sus diversos aparatos, como por su bien entendida
organización, que había presidido al establecimiento,
la idea de obtener una producción media al día de
30 a 35 kg de seda hilada.

En la actualidad, a consecuencia de la pebrina, se ha
mermado considerablemente esta producción, pues
la cosecha que del capullo se hace es insuficiente
para alimentar las fábricas que en esta zona existían,
habiéndose visto precisadas gran número de ellas a
cerrarse, y las que hay continúan funcionando, se ven
obligadas a trabajar con la mitad de los elementos
que poseen, a pesar de acudir a mercados extranjeros
para la compra del capullo. En estas condiciones se
encuentra hoy la fábrica de los Sres. Trénor, en la
cual, de las 196 perolas que existen en el taller de
filatura que se está examinando, sólo trabajan 80, es
decir, menos de la mitad de los elementos capaces
de producir.

Plànol de la Fàbrica el 1854. Shi observa la roda hidràulica sobre el caixer de la séquia de Montcada
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Estas consideraciones que patentizan la decadencia
de la industria sedera en la localidad, demuestran la
depreciación que ha experimentado el capital que se
dedicó a su establecimiento, esto, unido al demérito
consiguiente de los mecanismos que la constituyen,
por razón de su desgaste natural, y teniendo también
en cuenta que la mayor parte de la maquinaria que
forma esta clase de industria, por su condición especial,
sufre una gran depreciación si ha de sacarse del punto
donde está colocada, debido a que el montaje de estos
artefactos ha de hacerse con tal precisión que eleva
el coste de su instalación, tanto como el de su
adquisición, todas estas circunstancias obligan a los
que suscriben esta tasación a valorar la maquinaria
de la Fábrica por un precio menor del que en realidad
pudiera creerse que tiene.
Su justiprecio se valora en 19.583 ptas.
Taller de torcidos de seda
En esta sección están comprendidas todas las
operaciones de devanar, torcidos de 1ª y 2ª, apresto
y formación de madejas. El plano que se acompaña
indica de cómo está instalada la sección de torcidos.
Devanados. La primera operación que se practica en
esta sección, es la confección de rodetes o carretes,
pasando a ellos el hilo contenido en las madejas, o sea
la operación conocida con el nombre de devanar. Para
llevar a efecto este trabajo hay un departamento que
contiene 10 baterías de devanaderas movidas
mecánicamente, que contienen cada una 58 ruedas de
devanar, trabajan por las dos caras y son todas de madera
de nogal en regular estado de conservación dado el
tiempo que llevan de servicio, que excede de 40 años.
Purificación. Los carretes formados en aquél
departamento, pasan a los aparatos llamados
purificadores que tienen por objeto limpiar el hilo de
los pequeños nudos o defectos que puedan haberse
debido a la filatura. Cuenta este taller con 14 baterías
de purificadores o trescadores, dos de ellas con 58
carretes y las 12 restantes con 66 carretes cada una,
están movidas mecánicamente y sus armazones son de
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nogal, contando igual tiempo de servicio que las baterías
de devanar, su estado de conservación es idéntico.
Primer apresto. Después de practicada esta
operación, se conducen los carretes a los tornos de
hilar, que tienen por objeto pasar el hilo contenido
en los carretes a los husos donde sufre la primera
torsión o sea el primer apresto. Los tornos dedicados
a esta operación son 13, y cuentan cada uno de ellos
con 288 husos o elementos de trabajo, su construcción
es esmerada y pertenecen al tipo de tornos más
completos en esta clase de industria, son de nogal
barnizado y su estado de conservación es bueno.
Doblado. Desde estos tornos el hilo en carretes pasa
a los aparatos designados con el nombre de dobladores
donde el hilo se forma de dos, tres o más cabos. Estos
aparatos son también de madera de nogal, en regular
estado de conservación y existen 6 aparatos de esta
clase, moviendo cada uno de ellos 66 rodetes o bobinas.
Segundo apresto. Después de la operación de
doblado se verifica la del segundo apresto, o sea
segunda torsión del hilo, la cual se practica en los
tornos de torcer que son de igual disposición, forma
y dimensiones que los tornos de hilar. Existen en
esta Fábrica 7 tornos destinados al torcido, con 388
husos cada uno, y están dispuestos tanto estos, como
los de hilar, en condiciones tales, que dichos aparatos
puedan aplicarse al torcido e hilado según convenga
a las necesidades de la fabricación, con sólo verificar
una pequeña operación en los engranajes de
transmisión.
Confección de madejas. Una vez verificada la segunda
torsión del hilo, pasa éste en sus carretes o bobinas a
los aparatos de devanar, donde tiene lugar el devanado
en madejas aplicando el procedimiento Frand. Esta
operación se lleva a cabo en 4 máquinas que mueve
cada una de ellas 6 devanaderas a la vez; son unos
armazones de nogal de buena construcción y en buen
estado de conservación. La transmisión de movimiento
de estos aparatos, está dispuesta de manera que cada
devanadera en dos horas de trabajo forma una madeja
de 11.000 m. de hilo.
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Recapear. Es la última operación del torcido de la
seda, se realiza a mano por las obreras y que tiene por
objeto sujetar las madejas para que no se rompa el
hilo ni se enreden. Todos los mecanismos de esta
sección utilizan la energía de una rueda hidráulica,
sistema Poncelet establecida en el cauce de la Real
acequia de Moncada, que pasa lamiendo los muros
de esta Fábrica, o bien por una máquina de vapor
vertical sistema Alexandre instalada en el interior de
la misma. Esta disposición de los dos tipos de motores
permite ventajosamente con sólo la acción de un
embrague, emplear el uso de uno o de otro según
convenga, utilizando solamente el motor vapor que
es más caro, cuando la falta de agua en la acequia de
Moncada por efecto de los riegos, no suministra la

cantidad que necesita para poner en acción este motor,
que por ser rueda que recibe el agua por debajo le
basta para moverse con muy poco caudal de agua.
Taller de tejidos de cáñamo y yute
La Fábrica, además de los departamentos descritos
dedicados a la seda, cuenta con otro taller destinado al
tejido de telas de cáñamo y yute para la confección de
sacos con destino a embalajes. Este taller, tanto por su
buena y estudiada instalación, como por la cantidad y
clase de los elementos de trabajo con que cuenta, es de
mayor importancia que el destinado a la elaboración
de la seda, y según los datos adquiridos desde el año
1867 en que fue establecido, habiendo con posterioridad
aumentado el número de sus elementos.
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El plano que se adjunta da una idea general de este
taller, que acusa, como puede apreciarse, una perfecta
organización. Se encuentra en condiciones de producir
12.000 m de tela al día; en la actualidad parte de sus
elementos no trabajan y su producción diaria es de
unos 600 m. Las operaciones que se llevan a efecto en
este departamento son las siguientes:
Confección de bobinas. Adquirido el cáñamo y el yute
en madejas, se somete a la acción de las máquinas
destinadas a la confección de bobinas, o sea devanar
las madejas que han de tener inmediata aplicación en
las máquinas urdidoras. Para esta operación cuenta el
taller con 3 baterías que confeccionan a la vez 60 carretes
cada una; estas máquinas son de hierro, de buena
construcción y fueron adquiridas como casi todos los
elementos de que se compone este taller en 1867 y su
estado de conservación es bueno.
Confección de canillas. Las madejas de cáñamo y
yute antes de darse aplicación en los telares para
formar la trama de las telas, sufre una preparación
en los mecanismos llamados canilladoras, que tienen
por objeto sacar el hilo de las madejas y devanarlo
en las canillas que han de emplearse en las lanzaderas
de los telares. En el taller existen 4 de estos aparatos
o baterías, contando 3 de ellos con 40 elementos o
husos cada uno, y otro con 48, pudiendo, por lo tanto,
fabricarse a la vez, en cada uno 80 o 96 canillas. La
forma de estoa aparatos difiere
f
poco de la destinada
a la confección de carretes, son también de hierro y
se encuentran en buen estado de conservación.
Reparación de urdimbre. Esta operación se lleva a
cabo en las máquinas llamadas urdidoras que se
componen de una serie de cilindros laminadores, por
los cuales pasa, se extiende y se arrolla en los cilindros
plegadores los diferentes hilos que han de constituir
la trama, los cuales son tomados de los aparatos
llamados gabias o filetas, en los cuales está devanado
en 260 carretes o bobinas.
De estas máquinas urdidoras hay tres, dos de ellas de
mayores dimensiones y cuentan con cilindros de
circulación de vapor pudiendo, por consiguiente, dar
apresto a la obra que se ejecuta, trabajan por los dos
lados y puede hacerse telas hasta un metro de ancho,
están previstas con aparatos contadores, son de hierro
de buena construcción y se encuentran en buen estado.
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Tejido. Los cilindros plegadores o sean aquellos en
que han sido arrollados los hilos que constituyen el
urdimbre son transportados a los telares donde por
la disposición de sus mecanismos y la acción de la
lanzadera en donde existe la canilla se verifica el
tejido de las telas.
Cuenta este taller con 120 telares mecánicos de
hierro, de sistema muy completo para esta clase de
trabajo; los hay de diferentes dimensiones pudiendo
tejerse en ellos telas hasta de 1,50 m de ancho; han
sido adquiridos en diferentes épocas, contando los
más modernos unos 14 años de funcionamiento.
Medir las telas. Desde los telares es conducida la tela
en sus cilindros a la máquina contadora o sea, un
aparato que tiene por objeto averiguar
automáticamente los metros de tela que tiene cada
pieza salida del telar. Esta máquina se compone de
unos montantes de fundición que sostienen un tablero
de madera y tres cilindros laminadores, uno de ellos
de hierro por donde va pasando la tela y un
mecanismo de relojería acusa las vueltas de estos
cilindros y por consiguiente, la longitud de la tela
que por ellos ha pasado. Es una máquina sencilla
pero de suma utilidad en esta clase de industria.
Arrasado. Esta operación consiste en hacer pasar las
telas por entre dos cilindros, de los cuales uno de
ellos está dotado de cuchillas helicoidales que al
ponerse en contacto con la tela en su movimiento
de rotación, la despoja de la película, nudos y demás
imperfecciones que saca del telar. El aparato que se
emplea con este objeto que se llama tundosa o
máquina de arrasar o acepillar telas, consiste en unos
montantes de fundición que sirven de soporte a los
cilindros de hierro que verifican el trabajo y a la
transmisión de movimiento que la pone en acción,
tienen estos cilindros 2,50 m y se encuentra en buen
estado de conservación.
Remojado. La tela es sometida después a la acción de
la máquina de remojar al objeto de humedecerla algún
tanto para facilitar la operación de apresto y estirado;
el aparato empleado para ello es un cajón de hierro
que contiene agua, la tela es conducida entre dos
cilindros de madera que la arrastra y en su movimiento
recibe el agua que salpica un cepillo cilíndrico que
gira dentro de dicha caja.
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Planchado, lustrado y estirado. Estas operaciones
tienen lugar bajo la acción de la máquina llamada
de cilindrar, que consiste en unos fuertes soportes
de hierro fundido en los que se apoyan 5 cilindros
colocados en línea vertical y tangentes todos ellos,
4 de estos cilindros que tienen 0,65 m de diámetro
y 1,90 m de largo, son formados de papel y uno de
ellos es de hierro y circula el vapor por dentro de él,
tiene igual longitud que los anteriores y 0,50 m de
diámetro.
La tela se hace pasar por entre estos 5 cilindros donde
sufre una presión que por efecto de la humedad que
ha adquirido en la operación anterior y la acción del
vapor que circula por uno de estos cilindros, se verifica
en ella el planchado, lustre, y al mismo tiempo un
estirado, dando por resultado que al salir la tela de
esta máquina se obtiene un aumento de longitud en
cada pieza hasta de un 4%.

Esta máquina es muy útil, es un modelo perfecto en
su género, de sólida y acabada construcción, está
dotada de un mecanismo automático que por la
acción de unas fuertes palancas aumenta la separación
del cilindro superior donde es arrollada la tela de
una manera gradual, su trabajo es continuo y está
provista de su aparato para detener el vapor dentro
del cilindro hasta que se condensa. Esta máquina
por la clase de trabajo que ejecuta consume bastante
fuerza y está colocada próxima al motor para recibir
de él directamente el movimiento.
En este taller existen dos máquinas de esta clase, una
más completa y mejor que la otra, la que está en
acción es la más perfecta y fue adquirida en 1874,
siendo su estado de conservación bueno.
Plegado y doblado. Antes de esta operación se vuelve
a pasar la tela por la máquina de contar a fin de ver
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lo que ha estirado por efecto del cilindrado resultando,
como se ha dicho anteriormente, que ha dado el
aumento esperado. Después de ello se procede al
plegado para formar los paquetes o rollos. Esta
operación se practica por medio de una sencilla y
bien dispuesta máquina que llaman plegadora
mecánica que está compuesta de una mesa, dos
soportes de fundición que sustentan dos cilindros de
madera que conducen la tela y una sencilla disposición
mecánica y produce un movimiento circular
alternativo que recorre un cuarto de círculo obligando
a la tela a recorrer repetidamente este trayecto dando
lugar al plegado de la misma.
Después de esta operación se atan las piezas de tela
y son conducidas y depositadas en el almacén para
su comercialización, o se cortan en las dimensiones
prefijadas para formar los sacos, operación que como
la del cosido se verifica a mano a un bajo precio por
obreras dedicadas a este trabajo. Existen en este taller
dos pequeñas baterías que se utilizan en el torcido
de los hilos, pudiendo accionar cada una de ellas 30
carretes y se emplean en torcer el hilo que ha de
colocarse en las orillas de las telas, y en hacer trencilla
para el cosido de los sacos.
Motor
Todos los elementos de Fábrica obtienen movimiento
por intermedio de una bien dispuesta transmisión,
constituida por árboles, poleas, engranajes y correas
que reciben la energía de una máquina de vapor
vertical de dos cilindros a expansión y condensación
sistema Alexandre, de la fuerza de 50 caballos,
máquina de buena y sólida construcción y en perfecto
estado de conservación.
Es alimentada por 3 generadores de vapor compuesto
cada uno de ellos por una caldera cilíndrica con 2
hervidores provistas de sus aparatos de alimentación,
válvulas, indicadores de nivel y manómetro, contando
cada una con 36 m² de superficie de caldeo, pudiendo
desarrollar unos 27 caballos de vapor.
Taller de herrería y carpintería
Para atender a las frecuentes reparaciones de los
diferentes elementos que componen las dos industrias,
existen dos pequeños talleres de herrería y carpintería,
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dotadas de las herramientas necesarias para este
cometido.
Taller de herrería. Cuenta este taller con una fragua
y su ventilador, puestos en acción por la transmisión
general, otro ventilador de menor tamaño movido a
mano, un yunque, un banco con 4 tornillos de mano,
una máquina de taladrar y un torno de engranajes
de puntas con una bancada de 4,50 m de longitud,
en regular estado de conservación.
Taller de carpintería. En este taller existe un torno de
puntas para el trabajo de la madera de 7 m de longitud
de carro, entre puntas; una piedra de afilar, tres bancos
de carpintero con sus prensas y demás herramientas
de mano, como sierras, formones escoplos, cepillos,
etc. necesarios al trabajo de 2 o 3 operarios.
Fábrica de gas hidrógeno
Existe una pequeña instalación para producir gas
hidrógeno bi-carbonado extraído de la hulla, para
poder alumbrar durante la noche los talleres
destinados al tejido de lonas. La instalación se
compone de un horno con 3 retortas para la
destilación de la hulla con su correspondiente barrilete,
un aparato purificador de gas y un gasómetro de
unos 70 m³ compuesto de una campana de chapa de
hierro con 3 soportes o columnas fundidas y
contrapesos para la elevación, y su cuba fabricada en
ladrillo revestido de cal hidráulica.
Asciende el total de la valoración de la Fábrica,
terrenos, casa de la calle Mayor, edificios y
maquinaria que contienen a 395.073,50 pesetas.
Pero se debe de considerar en esta valoración la actual
decadencia de la industria de la seda y el aumento de
capitales que precisa la del esparto y yute. La
mantienen en actividad los Sres. Trénor más bien por
su buen nombre y por atender a la subsistencia de
gran número de familias, que por el lucro que les
proporciona. Si pasara esta gestión a otras manos, o
se arrendase o enajenase para otras actividades, la
tasación habría de modificarse disminuyéndola en un
50%, quedando reducido su valor general a 197.536,75
pesetas, capital que al 5% representa un interés de
9.876 pesetas, que es lo que aproximadamente podrá
obtenerse del arriendo de la Fábrica.
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Màquines de fabricació de sacs de jute, restaurada i situada a lantiga Fàbrica
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Perspectiva de la Fàbrica presa a mitjan segle passat. AMV

La Fàbrica, a mitjan segle passat. AMV

Vista del complex fabril a mitjan del segle passat. AMV
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Fotografia del principi del segle XX de la Fàbrica. Arxiu del marqués del Túria

Fotografia del principi del segle XX de la Fàbrica. Arxiu del marqués del Túria
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Fotografia del principi del segle XX de la Fàbrica. Arxiu del marqués del Túria

Fotografia del principi del segle XX en què es veu les obreres de la Fàbrica quan han acabat la seua jornada laboral. Arxiu del marqués
del Túria
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Dinastia dels Trenor a Vinalesa
El fundador daquesta dinastia a Espanya, Tomàs Trenor
Keating (1798-1858), va nàixer a Dublín (Irlanda). Orfe
des de ben menut, accepta la invitació del seu oncle matern,
el tinent coronel britànic Philip Keating-Roche,316 per a
desplaçar-se a Espanya i lluitar a les ordres del duc de
Wellington contra la invasió napoleònica.
Viatja a Espanya acompanyat del seu oncle Henry OShea,
intendent de lexèrcit britànic durant la Guerra de la
Independència, qui una vegada finalitzada la contesa es
va dedicar, principalment a Espanya, a negocis financers
i bancaris. Va exercir gran influència en la formació del
seu nebot. El 1822, Tomàs Trenor Keating ja havia tingut
els seus propis negocis a Cadis i feia per aquells dies de
director a lempresa propietat de Henry OShea. Lany
1824, a Madrid continuava com a director de lempresa
dOShea. Al maig de 1825, ambdós estableixen una
societat conjunta dedicada a la importació i exportació,
la raó social de la qual és Henrique [sic] OShea, Trenor
i Cia., en la qual participava, en menor mesura el comerciant
Guy Champion.

Español i en la Societat Valenciana de Foment. A més,
disposava, al seu torn, duna segura xarxa de corresponsals
en diverses ciutats europees.
El 1828, el seu soci, Guy Champion, va atorgar poders a
Henry OShea perquè arrendarar una fàbrica de filatures
de seda situada a Vinalesa, sobre la qual el primer havia
escripturat un pacte en tal sentit amb la societat Combey
i Cia., que lhavia dirigida, encara que llavors estava
embargada pel Tribunal de Comerç.

El 1827, aquest irlandés emprenedor es va establir
definitivament a València, on va fundar la Banca Trenor.
Es va casar a Màlaga el 1829 amb Brígida Bucelli y Juan,
filla dun capità de fragata de larmada espanyola dorigen
genovés, establit a Cartagena. Daquest matrimoni van
nàixer cinc fills.
El 1832 consta com a titular únic de la seua pròpia empresa.
Es va associar el 1836 amb Eduard Satchell i, finalment,
el 1838 constitueix la societat col·lectiva Trenor i Cia.
Lactivitat bancària girava entorn de les comissions que
produïa el tràfic de lletres de canvi en el comerç internacional,
ja que en aquella època els xecs i els bitllets bancaris eren
poc utilitzats. Era corresponsal del Banco Hipotecario de
España, Crédit Lyonnais, Banco Hispano Colonial i Banco
de Castilla. Va participar en la creació del Crédito Mobiliario

Tomàs Trenor Keating, fundador de la dinastia Trenor a València
(1798-1858)

316 Famós per lacció de Mutxamel en què, al capdavant de la 4a Divisió, va derrotar el mariscal francés Suchet, el 23 de abril de 1812. Va ser nomenat tinent general de lexèrcit espanyol
el 1814.
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Carta autògrafa de Henry OShea, oncle de Tomàs Trenor Keating dirigida a la RSEAPV el 1813

El 9 de febrer de 1834 Tomàs Trenor Keating, en
representació del seu soci Guy Champion, sol·licitava al
Sr. subdelegat de Foment de la província de València
lexempció de limpost de 2 rals de billó per lliura de
seda en floca exportada. Aquest document és contestat
el 3 de març de 1834 per Pascual González, majoral 1r
de lArt Major de la Seda, que informa negativament a
la Reial Junta de Comerç de València sobre la sol·licitud
de Tomàs Trenor. La seua lectura és interessant quan

317

298

ADPV: E 10.1, lligall 7, expedient 162.

saprecien els arguments de la seua denegació: els preus
de la seda en aquella època, els rendiments de la seua
manufactura i la diferència dels costos de fabricació
artesanal i industrial.317
Pascual González, majoral 1r de lArt Major de la Seda,
diu a la Reial Junta de Comerç daquesta ciutat sobre una
sol·licitud de Tomàs Trenor per a la supressió de limpost
de seda, el següent:

LA REIAL FÀBRICA DE SEDES DE VINALESA

Document de lADPV que tracta duna sol·licitud de Tomàs Trenor sobre exempció dimpostos

Que se ha enterado detenidamente de su contenido,
y que no obstante, cuanto expresa el autor sobre el
fomento de las hilanderías y agricultura del País,
aspirando a la exención, considera ésta perjudicial
a nuestra industria. Que ante todo observa que el
recurrente designa su industria con el nombre de
fábrica, que solo debe darse a la complicadísima
elaboración de los tejidos que comprende el torcido
y tinte, y no a la sencilla operación del hilado. Que
aunque Trenor supone que nuestras fábricas no
alcanzan a consumir la cuarta parte de las sedas

que produce el reino de Valencia, no es así, porque
habiendo perfeccionado las telas se ha extendido
su elaboración de modo que se necesita una mitad
más de seda que la que antes se consumía. Que no
es exorbitante el derecho de 2 reales por libra
castellana, pues según el precio medio de 60 reales,
libra valenciana, no son 6 reales como dice Trenor,
sino 2 reales, derecho módico tratándose de una
primera materia tan preciosa según se ha
demostrado en Londres, en donde se ha vendido
a mejor precio que la de Lión y Turín, y que lejos
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2a pàgina i firma de Tomàs Trenor Keating

de perjudicar a los cosecheros como supone, ha ido
en aumento esta producción. Que lo del mérito
que dice tiene contraído por el establecimiento, en
este caso debe atribuirse a D. José Lapayese que
fue socio de los Sres. Reboull que lo fundaron en
1769, y que Trenor no ha hecho más que dedicarse
a un ramo introducido y sobremanera perfeccionado
por D. Francisco Javier Lozano y D. Vicente
Atenúa, el primero de los cuales por las sedas que
presentó en las exposiciones Públicas, hiladas en
su establecimiento de Gandía, mereciendo de S.M.
300

los honores de Comisario de Guerra Intendente,
pero ambos no han imaginado pedir exenciones
ruinosas. Que las máquinas de vapor que dice ha
introducido, no son de las que sirven de agente
como motor, sino otras sencillas para comunicar
el calor a las calderas del capullo. Que en cuanto
a los gastos que ha hecho y quebrantos sufridos,
que se queje de las circunstancias particulares, pero
que es de advertir que a su vez prosperaban
considerablemente otras hilanderías de la misma
clase.

LA REIAL FÀBRICA DE SEDES DE VINALESA

Que el cálculo de las ventajas que supone produciría
la generalización del nuevo método, fundado en que
la hilada según esté se vende a 16 reales y que el
antiguo a 54, no es exacto ni se ganarían los 22
millones que dice, pues debió haber tenido presente
la diferencia de gastos que ocasiona uno y otro, mala
es necesitar nuestros cosecheros 9 libras escasas de
capullo para producir una de seda hilada, para lo
cual, dos mujeres hilan 5 libras de seda, al paso que
el método moderno necesita 13 libras de capullo y
con dos mujeres solo hila 1 libra. Que en cuanto a
que las hilanderas de esta ciudad y vega ocupan más
de mil personas, es equivocación porque apenas llegan
a 250 muchachas, y esto tan solo por tres meses, y
que aunque el impuesto de que trata perjudicase a
esta industria, nunca tendría lugar lo que dice de
hallarse sumidas a la indigencia mil familias. Que
cuanto reasume Trenor se conduce a lograr la libertad
de toda clase de sedas, pidiendo en general la
supresión y cese del impuesto de 2 reales de vellón
por libra de seda en rama que extrae del reino para
el extranjero, y a una extracción que nos privaría de
esta primera materia.
Que el poco mérito de cuanto dice Trenor queda
demostrado, y que nadie sabe mejor los frutos y
manufacturas que conviene criar o fabricar, que el
mismo labrador y que el mejor maestro es el interés
individual. Que este que rara vez se engaña aconseja
a nuestros labradores hilen la seda que cosechan
según el método antiguo, que es el que da mayor
beneficio en razón de ser las sedas más adecuadas
para lo general de los tejidos de nuestras fábricas. Y
por último que si se tratase del producto de una
industria complicada, cuya primera materia sufriese
muchas elaboraciones y cambiase de forma repetidas
veces, creando nuevos valores, entonces sería digna
cualquier franquicia que promoviese su exportación,
pero que siendo una primera materia que apenas ha
dejado en el país, otro valor que el que recibe de la
industria rural, y que es el objeto en que se emplea
la más productiva de nuestras fábricas, parece que la
sana economía dicta un sistema enteramente opuesto,

que evite el aumento de sedas en el extranjero,
privándonos de la nuestra. Concluyo con decir que
devuelve a la Junta de Comercio la solicitud de Trenor
demostrando las razones de su denegación, por que
sus resultados serían la miseria de millares de familias,
a cuyo fin cuenta con el celo y energía de dicha Junta.
Des del començament de la indústria sedera, el tema
conflictiu sempre va ser la política comercial exterior.
Els colliters, fent causa comuna amb els comerciants,
eren partidaris de la lliure exportació de la seda,
mentre que els fabricants shi oposaven. A més, daltra
banda, no gaudien duna política aranzelària que els
fóra favorable.
En el període relativament pròsper de la indústria sedera,
el 17 de maig de 1842, el patriarca de la dinastia Trenor,
va adquirir la fàbrica de filatures de seda de Vinalesa.
Sabem que es va associar amb altres compatriotes seus
per a aquesta transacció, que seria la primera de les
successives empreses en què va participar, fins a aconseguir
una gran fortuna personal. La xifra inicial de capital social
de Trenor i Cia., era de 309.038 rals de billó, és a dir:
77.259,50 ptes., com així sanota en la divisió de béns que
es va protocol·litzar el 1859, un any després de la seua
mort esdevinguda quan, per la seua delicada salut, prenia
les aigües al balneari de Panticosa.
A partir de 1854, amb la crisi de la seda, Trenor va haver
de diversificar les seues activitats fabrils i comercials. Va
ser la societat Trenor i Cia. una de les empreses més
rellevants de leconomia valenciana. La societat Trenor i
Cia. va contribuir a lavanç i progrés de lagricultura
valenciana, i al desenvolupament duna indústria auxiliar
o derivada del sector agrícola en el segle XIX. El camp
valencià estarà sempre en deute amb aquesta nissaga
familiar.
Encara que inicialment els Trenor es van disposar a
modernitzar i sanejar la Fàbrica de Sedes de Vinalesa, es
van dedicar amb fortuna a la importació i exportació de
productes agraris, especialment les panses de la zona
alacantina, transportades per mar amb les seues pròpies
goletes.
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Tomàs Trenor Keating

El 27 dagost de 1853, Tomàs Trenor Keating va sol·licitar
permís a lExcma. Diputació per a instal·lar una nova roda
hidràulica a la fàbrica de Vinalesa, ja que lanterior shavia
cremat. Per a això necessitava, per a poder-la allotjar-la
al caixer de la séquia de Montcada, que li permeteren
eixamplar-ne el llit al seu pas per la factoria.318
El 1854, va incorporar a la societat al seu nebot
Guillermo Matthews com a soci industrial, a més li va

Brígida Burelli y Juan

confiar la direcció de la casa de comerç. El 1858, va
integrar en la societat els seus fills majors Frederic i
Enric Trenor Bucelli, qui a la mort del seu pare,
esdevinguda al setembre daquell mateix any, van
continuar en la societat. En aquell any, Tomàs Trenor
Keating assignava a cadascun dels seus fills un sou anual
de 10.000 rals, més el 5% del total de beneficis de la
companyia.

318 ADPV. E 10.1, leg.
g 40, Expediente
p
1089.
«D. Tomás Trenor vecino de esta capital dice, que posee una fábrica de hilados y torcidos de seda en el referido pueblo contigua a la acequia de Moncada, en cuyo cauce tenía colocada una
gran rueda para dar movimiento a la máquina de dicha fábrica, cuya colocación se veríficó previa la autorización de la comuna de Moncada, y habiéndose quemado en parte la expresada
rueda tuvo necesidad de quitarla, pero tratando en el día de reponerla y deseando construirla con arreglo a los adelantos que han experimentado esta clase de artefactos le es preciso para
conseguirlo ensanchar la caja donde se hallaba la antigua rueda como igualmente la acequia y el puente que la cruza junto a la fábrica: que dicha variación tiene que ejecutarse en el local
del mismo establecimiento no causando perjuicio alguno esta obra a los regantes, creyéndose con derecho además para practicarlo pagando lo que se le exija por el cequiaje; al efecto solicita
a V. S. autorización p
para construir la expresada
p
rueda con arreglo
g al croquis
q que
q acompaña.»
p
La Mesa de la Excma. Diputación informa el 29 de agosto: «Tratándose del aprovechamiento de aguas de pertenencia particular y para cuya administración y gobierno hay establecida una
junta, la mesa es de parecer se diga a este interesado acuda a la junta referida, salvo el derecho a reclamar ante la autoridad de V. S. si se considerase perjudicado con lo que la misma acuerde».
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Tomàs Trenor Keating va morir a Panticosa el 6 de
setembre de 1858, als 60 anys dedat. Les seues restes es
van traslladar, cinc anys més tard, al panteó familiar del
cementeri de València. Els seus amics el definien com un
«home tan modest i senzill com actiu i emprenedor.
Persona seriosa, poc donat al riure i a la broma, tant en
els negocis com en la vida familiar». El domicili familiar
se situava des del 1837, en el núm. 9 del carrer del Trinquet
de Cavallers, hui seu de la societat cultural Lo Rat Penat.
El casalot estava distribuït en 3 salons i 17 habitacions,
a més de les dependències de les oficines dels negocis
familiars. Va representar com a cònsol els EUA i el regne
de Dinamarca, encara que va conservar sempre la seua
nacionalitat britànica.
A la seua defunció, era un home acabalat, amb un patrimoni
que sacostava als sis milions de rals, una suma únicament
superada en aquella època per tres burgesos a València.
Un bon matrimoni, amb algú ben relacionat, i un bon
olfacte per als negocis lhavien encimbellat. El patriarca
duna gran família, els descendents del qual es relacionaran
amb altres dinasties nobiliàries, mercantils i de clara
influència en la política i en lexèrcit.

en la indústria tèxtil i de lespardenyeria, però en les últimes
dècades daquell segle, i a causa de la crisi de la seda, es va
generalitzar la transformació del sector. Va assentar les
bases per a remodelar les empreses dedicades a la seda i
reconvertir-les al filat del jute i a la confecció de sacs.
Aquest va ser el cas de la indústria dedicada a la seda,
propietat dels Trenor a Vinalesa, amb lexcepció que una
part important de la fabricació de sacs sutilitzava en la
confecció denvasos per a la comercialització dels seus
propis fertilitzants. El jute i la seua indústria van començar
a adquirir un protagonisme propi, es va estendre en el marc
especial de lHorta Nord valenciana, i la fàbrica de Vinalesa
va liderar la producció daquest nou sector.
Ja en les últimes dècades del segle XIX
X i a la seua factoria
del Grau, els Trenor van començar a fabricar fertilitzants
químics i àcid sulfúric. Al seu arxiu de Vinalesa es conserven
diversos títols de patents relacionades amb innovacions
en els processos de fabricació daquests productes.

Una vegada iniciat el declivi i la posterior crisi de la
indústria de la seda que va dur fins al col·lapse el sector,
els Trenor van diversificar la fàbrica de Vinalesa, sobretot
en les últimes dècades del segle XIX, introduint-hi les fibres
i productes manufacturats del jute i lespart. Va començar
la producció de sacs de jute i dadobs químics, activitats
que van proporcionar els principals beneficis a la companyia.
De fet, va ser la introducció del guano, adob dorigen
animal portat dAmèrica del Sud i la seua comercialització,
el que va representar rellevants negocis per a la companyia
(la societat Trenor i Cia. era la mediadora en la importació
de guano del Perú des del 1847, i ho va fer en exclusiva
des del 1872).
El jute és una fibra que sextrau de lescorça de plantes de
la família de les malvàcies lorigen de les quals el trobem
a lÍndia. Va ser importada al País Valencià, i es va emprar
com a matèria primera substitutiva en les manufactures
del cànem. A mitjan segle XIX
X el seu ús es va generalitzar

Frederic i Tomàs Trenor Bucelli. 1870
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Exportació de panses a Dénia amb les goletes propietat dels Trenor

Lacumulació de beneficis els va permetre accedir a un
patrimoni immobiliari considerable. El 1838, entre altres
propietats, adquireixen lheretat i el convent dels jerònims
de Cotalba (Alfauir), posteriorment la fàbrica de Vinalesa,
el 1842, i la fàbrica dadobs del Grau, el 1884.
En la diversificació de riscos dels seus negocis es van
associar, el 1861, en la construcció del ferrocarril de
Carcaixent a Gandia, hui desaparegut, però els plànols i
estudis previs del qual es conserven a larxiu citat. Cap al

319
320
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1885 van participar en la creació de la Societat Valenciana
de Tramvies. Segons els llibres de comptabilitat de la
fàbrica de Vinalesa, el 1862, la xifra de capital social de
Trenor i Cia., ascendia a més de 5.000.000 de rals, i la
fàbrica de Vinalesa era la principal inversió de la
companyia.319 Durant el període de 1851 a 1870 ocupava
el segon lloc de les companyies comercials valencianes per
xifra de capital social, que era llavors de 8.000.000 de rals
de billó.320

RUIZ LLOPIS, Amparo (1995): La contabilidad de costes al final del siglo XIX
X: el caso de la empresa española Trenor y Cía. (1838-1926). Tesi doctoral, València.
PONS, Anaclet i SERNA, Justo (1992): La ciudad extensa: La burguesía comercial-financiera en la Valencia de mediados del XIX
X. Centre dEstudis dHistòria Local, València, p. 298.
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A la València del 1862 constava que, a la població de
Vinalesa, hi havia una fàbrica de filats de seda propietat
de Trenor i Cia., amb 98 peroles de 430 anells i 46 operaris,
valorada en 420.000 rals de billó.321
El 1869, es van incorporar a la societat tres fills de Tomàs
Trenor Keating: Frederic, Tomàs i Ricard Trenor Bucelli.
El 1901, Frederic abandona la societat i shi incorporen
com a socis Enric Trenor Montesinos, Tomàs Trenor
Palavicino i Ricard Trenor Palavicino, que eren els fills
primogènits dEnric, Tomàs i Ricard Trenor Bucelli. El
1911, Fernando Trenor Palavicino substitueix al seu germà
Tomàs en la societat.
La família Trenor va aportar com a alcaldes de la ciutat
de València dos besnéts de Tomàs Trenor Keating,
fundador de la dinastia a Vinalesa: Juan Antonio Gómez
Trenor, de 1943 a 1947 i Tomás Trenor i Azcárraga, de
1955 a 1958.

Lany 1916, Trenor i Cia consten com a banquers a València

321

Hi ha un document a lAMV (arxiu dels Trenor), datat el
22 de desembre de 1883, duna sol·licitud que fa referència
a la instal·lació duna línia telefònica directa, entre el seu
domicili del carrer del Trinquet de Cavallers núm. 9 i la
Fàbrica de Vinalesa. En aquella època, aquella línia denllaç
degué tindre un cost considerable.

GIMÉNEZ GUITED, F. (1862): La industria sedera en 1862 en la provincia de Valencia, p. 187.
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Respecte de les raons que van contribuir a la dissolució
de la societat Trenor i Cia.,322 el professor Nadal Oller
esmenta que lempresa dadobs Cros, després de convertirse en societat anònima el 1904, va optar per una política
destabliments fabrils més pròxims a les matèries primeres
i més accessibles als centres de consum, i va arribar a
controlar la meitat de la producció espanyola de
superfosfats. Fa referència a lannexió, entre daltres, de la
fàbrica dadobs de Trenor i Cia. de València, que es va

produir el 1925. És interessant recordar que, al
començament del segle XX, la indústria química valenciana
ocupava el primer lloc en producció i importància a escala
nacional i va influir considerablement en aquesta societat.
La liquidació de la firma Trenor i Cia. es produeix el 16
de desembre de 1926, que per aquell temps formaven tres
socis: Enrique Trenor Montesinos, Fernando Trenor
Palavicino i Ricardo Trenor Palavicino.

Tartana dels Trenor depositada a ledifici de lantiga Fàbrica

322
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NADAL OLLER, Jordi (1987): Historia económica de España, vol. VI. p. 155. Barcelona.
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El 18 de desembre de 1926 es constitueix la societat
Vinalesa SA amb quatre socis, els tres que constaven en
lanterior companyia més Juan Manuel Urquijo y Ussía.
Lobjectiu de la societat consistia en la fabricació de filats
i teixits de jute i espart. Quan es dissol la Companyia el
capital ascendia a 1.350.000 pessetes.
El senyor José Blat Gimeno, en la seua autobiografia,323
relata que cap a la dècada dels anys 40 del segle passat:
[...] el trabajador de la Fábrica de sacos era metódico
y conservador. Funcionaban tres turnos de trabajo;

dos de ellos, los de mañana y tarde, se alternaban
por semanas, de tal modo que les quedaba libre la
mitad de la jornada, aunque todos cubrían las ocho
horas, lo que exigía a los del turno de mañana empezar
a las 4 para terminar a las 13 horas. Aunque el trabajo
era menos duro que las ocupaciones agrícolas o en
las fábricas de ladrillos, era menos saludable, debido
al polvillo que tragaban en la manipulación del yute,
materia prima para fabricar los sacos. La tuberculosis
pulmonar era endémica entre quienes se dedicaban
a estas tareas.

Oficines de lAjuntament ubicades al restaurat edifici de la Fàbrica

323

BLAT GIMENO, José (1981): Andanzas y añoranzas de una vida trajinante, p. 12, inèdita.
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Lany 1939 passa a denominar-se Jáuregui SA i el 1941 es
converteix en Yute Industrial SA. Finalment, lAjuntament
de Vinalesa adquireix ledifici de la Fàbrica el 1983, per la
quantitat de vint-i-cinc milions de pessetes. En lactualitat,
acull lAjuntament i els principals serveis culturals i sanitaris
de la població, en un conjunt dedificis remodelats i adaptats
als requisits actuals, que han conservat, tant com ha sigut
possible, el seu antic aspecte exterior darqueologia industrial
del segle xix i aquella meravella de sostrada suportada amb
bigues de la seua fusta original.

Apèndix documental sobre els diferents canvis
de propietat experimentats per la Reial Fàbrica
de Sedes, fins la seua adquisició per Tomàs
Trenor Keating
Garantia hipotecària de Juan Bautista Condom a favor
de Juan Prat sobre la Reial Fàbrica de Vinalesa324
En la villa de Madrid a 24 de febrero de 1812, ante
mi, Simón Ruiz, notario de este Colegio, comparece
D. Juan Bautista Condom que dixo: Que en 4 de
marzo de 1804 ante el notario del Colegio de
Madrid Don Juan Diego Gómez otorgó escritura
de obligación a favor de Don Juan Prat, también
vecino de esta Corte, por la cantidad de 260.000
reales de vellón que le suministró para sus urgencias
y negocios en dinero efectivo metálico, los que había
de devolver en las propias especies de moneda para
el día 31 de diciembre del mismo año con más los
intereses o réditos del 4% en cada uno, hipotecando
expresamente la fábrica de ilar y torcer sedas al
método del célebre Bocanzon, establecida en virtud
de Real Cédula y privilegios en el lugar de Vinalesa,
distante una legua de la ciudad de Valencia que le
pertenece en posesión y propiedad, según escritura
de Declaración que otorgó a su favor Don Josef
Lapayese ante Tomás Pinet escribano de esta ciudad
a 20 de noviembre de 1778.
[...] Confirma que, aunque el capital vencía el 31
de diciembre, no lo devolvió, pero si los intereses
cada año, hasta la muerte de Don Juan Prat en

324
325
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Arxiu de Tomás Trenor Puig, marqués del Túria.
Arxiu de Tomás Trenor Puig, marqués del Túria.

agosto del año 1808. Antes de ella, y después del
referido préstamo se suministraron otras varias
cantidades de más, cuyas cuentas no se liquidaron
a causa de su fallecimiento. Por él han quedado
como sus únicas herederas Doña Juanita Prat y
Doña Juana Prat viuda de Don Juan Casadavant,
hermanas de Don Juan Prat, residentes en
Sauvetierre (Francia), departamento de los Bajos
Pirineos, las cuales han conferido poderes generales
a Don José Lorenzo Casadavant del comercio de
esta Corte, con fecha 11 de julio de 1809 ante Don
Pedro Laguardette, notario imperial residente en
la villa de Sauvetierre.
[...] Dicho Don José Lorenzo Casadavant ha
realizado todas las cuentas pendientes hasta la fecha
con un resultado de 330.453 reales de vellón, y que
Don Juan Bautista Condom acepta deber a las
citadas herederas. Queda pues sin efecto el primer
préstamo de 260.000 reales, embebido en el presente
y con la misma garantía hipotecaria de la Fábrica.
Escriptura de poders al nou administrador de la Fàbrica,
Lorenzo Casadevant, el 1820325
En la villa de Madrid a 21 de noviembre de 1820,
ante mí Raimundo de Gálvez Caballero, notario de
los reynos y escribano de Su Majestad, comparece
Don Juan Bautista Condom, dueño legítimo de la
Fábrica de Sedas establecida en Valencia en el lugar
de Vinalesa y dice: que de dicha Fábrica ha sido
administrador y director Don Pedro Vicente Galabert
de aquélla vecindad y en el día residente en esta
Corte en que ha continuando administrándola en
los últimos tiempos por especial encargo del
compareciente, le libra en este acto de los poderes
conferidos y otorga nuevo poder general a Don José
Lorenzo Casadavant, vecino de esta Corte para que
represente al otorgante en sus derechos y acciones,
administre, rija y gobierne la citada Fábrica de Sedas,
tomando un exacto y pleno conocimiento del estado
actual de dicha Fábrica, de todas sus pertenencias y
de cuanto sea anexo y dependiente para el uso y
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fomento de ella, disponiendo las obras precisas e
indispensables para evitar su ruina y deterioro,
[...] En la escritura otorgada en Madrid ante el notario
Don Antonio Esparza por Don Juan Bautista Condom
a favor del Sr. Casadevant el 12 de agosto de 1821,
dice que en el lugar de Vinalesa en el reyno de Valencia
le corresponde en propiedad una fábrica de sedas, con
los enseres, tornos, máquinas y diversas concesiones
reales hechas al mismo, la cual fue construida en parte
por Don Guillermo Reboull a quien se le concedió
la Real Cédula al efecto en 12 de febrero de 1769, y
éste la cedió a Don José Lapayese mediante escritura
de 7 de enero de 1773, que acudió a la Real Junta de
Comercio y Moneda para su aprobación y que se le
expidiera nueva Real Cédula a su favor para poder
continuar y poner corriente la expresada Fábrica,
habiéndolas expedido en 15 de mayo y 9 de junio de
1774 para que con él se entendiesen todos los privilegios
y exenciones, acabó de concluir aquélla, puso las
máquinas y demás enseres de que se compone en
funcionamiento, pero como toda esa operación la hizo
con orden y dinero del otorgante, se acordó una
escritura de declaración en Valencia a 20 de noviembre
de 1778, ante Don Tomás Giner, por la que queda
gravado el dominio de la propiedad con 260.000 reales
de vellón que el otorgante recibió como préstamo de
Don Juan Prat con el interés del 4% mediante escritura
otorgada en 4 de marzo de 1804 ante Don Juan Diez
Gómez, cuya cantidad por no haber podido satisfacerla
se aumentó con los intereses vencidos a un total de
330.453 reales de vellón.
De la cantidad resultante se hizo nueva escritura de
Obligación en 24 de febrero de 1812 ante Don
Simón Ruiz a favor de Doña Juanita Prat y de Doña
Juana Prat viuda de Don Juan Casadevant únicas y
universales herederas de Don Juan Prat, hipotecando
por su seguridad del pago e intereses como lo estaba
anteriormente, la expresada Fábrica, pero como desde
aquélla época no hubiere podido satisfacer ningunos
por cuenta del referido crédito a causa de las revueltas
que ha habido en los reynos, en las que ha padecido
enormemente la citada Fábrica y ha tenido que
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abandonarla por falta de sumas, conociendo lo
susceptible de mejorarla y deseoso que sus sobrinas
en quienes ha recaído el citado crédito, la aseguren
en parte y puedan cobrarla en lo sucesivo con el
fomento de la Fábrica.
Venda de la Reial Fàbrica de Seda de Juan Bautista Condom
a favor de Lorenzo Casadevant. 1821326
12 de agosto de 1821. Ante el notario Esparza:
Correspondiendo en esto al beneficio recibido y espera
de tantos años, he tratado de venderla a Don José
Lorenzo Casadevant y no a los herederos y su sobrino
(de quien asimismo recibe y ha recibido de muchos
años a esta parte grandes beneficios) por el precio de
tasación, siempre que quede responsable del pago del
referido crédito e intereses devengados hasta donde
alcance el valor de aquella, en lo cual está conforme,
correspondiendo en esto a los buenos deseos del
otorgante y beneficio de los coherederos, y su puesta
en venta para evitar su completa ruina, no podrá
producir según el estado en que se halla y los enseres
de que se compone ni las dos terceras partes en que se
tasa que asciende a 393.874 reales de vellón, según
resulta de la tasación judicial practicada en la ciudad
de Valencia que es como sigue: Que se adjudica al
referido Don José Lorenzo Casadevant, su sobrino,
del comercio, vecino de esta corte, la expresada casafábrica, sus enseres, privilegios y demás contenido
según la presente tasación: la cual declara que le
pertenece según razones referidas en esta escritura de
propiedad y posesión y no la tiene vendida ni empeñada
ni enajenada y está libre de toda vinculación, ni otro
gravamen real, perpetuo, temporal, especial, tácito ni
expreso mas que de los expresados 330.453 reales de
vellón al crédito referido más los intereses al 4% vencidos
a esta época; la cual le vende con todas sus entradas
salidas, usos, costumbres, derechos y servidumbres que
al presente tiene y en adelante le correspondan por los
nominados 393.874 reales de vellón a que asciende el
valor de su tasación.
[...] Hallándose presente Don José Lorenzo
Casadevant oído y entendido el literal contexto acepta

Arxiu de Tomás Trenor Puig, marqués del Túria.
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y en consecuencia se obliga que después de satisfecho
de la parte que le corresponda en el crédito referido
como heredero, lo hará asimismo a los demás
coherederos, dejando libre e indemne de toda
responsabilidad al vendedor, respondiendo de todas
las cargas municipales y nacionales que se le impongan
o estén impuestas desde este día en adelante. Ambos,
comprador y vendedor aceptan que lo acordado se
haga guardar y cumplir como por sentencia con
autoridad de cosa juzgada o consentida y no apelada.

[...] Posesión: El Juez de Primera Instancia, el
escribano y el alguacil, en la representación que
comparece, lo toma de la mano, lo introdujeron en
los puntos marcados en la pared por el arquitecto
en el edificio de la Fábrica, se paseó por dichos
espacios, abrió y cerró puertas y ventanas e hizo
subir a los que allí estaban, rompió ramas de los
árboles y tomó un puñado de tierra que esparció por
el aire, todo ello en señal de verdadera, real, corporal
posesión que de ella tomaba, el 6 de julio de 1837.

1836. Escriptura de venda de Juan Bautista Condom a
favor de la senyora Leonarda de Campos, viuda del senyor
Ventura Madrigal327

Escriptura definitiva de venda del senyor Javier Madrigal
i altres al senyor Tomàs Trenor Keating el 1842328

Doña Leonarda de Campos viuda de Don Ventura
Madrigal, adquirió la posesión real y corporal de la
casa Fábrica en Vilanesa de hilar, devanar y torcer
seda por 301.996 reales con 17 maravedís vellón,
con arreglo al auto acordado en ejecutoria por Don
Pedro Balsera contra los bienes de Don Juan Bautista
Condom el 9 de agosto de 1836, pero sólo en lo
formal del edificio, separando de su valor las
máquinas, enseres, la edificación que le corresponde
principia por el ángulo que recae al puente que
cubre la acequia de Foyos en donde está la casa y
entrada única al edificio, contándose desde dicho
ángulo 394 palmos de frontera y desde este extremo
levantada una perpendicular de 42 palmos de
longitud terminara en el ángulo anterior al patio
que forma la parte de obra llamada de plegaderas
de donde tira la oblicua que mide la distancia de
213 palmos terminara en la apared de la pieza de
hilar y desde este punto continua otra perpendicular
al salón que lo divide, y termina en la pared que
recae al campo, teniendo de distancia 31 palmos,
y desde este punto donde termina la línea siguiendo
la pared exterior de la pieza de hilar hasta terminar
en el cauce de la acequia Real de Moncada que
tiene de distancia 75 palmos siguiendo por el borde
de dicha acequia aguas arriba llega hasta el punto
donde está la fila donde toma el agua para la acequia
de Foyos y desde esta hasta encontrarse en el punto
donde principia la demarcación.
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Escritura de venta de Don Javier Madrigal y otros
a Don Tomás Trénor en 17 de mayo de 1842: En
la ciudad de Valencia, ante mi el escribano de Su
Majestad, comparece Don Federico Tío, abogado,

Sr. Tomàs Trenor i Palavicino
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vecino de Valencia, en nombre de Don Isidoro
Madrigal; Don Pedro Madrigal; Don Gregorio
Victoria y Doña Manuela Madrigal consortes,
vecinos de la villa de Illescas; de Don José Regules
y Doña Eusebia Madrigal consortes, vecinos de la
villa de Madrid; de Don Domingo Ruiz y Doña
Javiera Madrigal consortes, vecinos de la villa de
Chinchón, según poderes conferidos a Don Nicolás
García Celada, sustituidos a favor del compareciente
en Illescas a 27 de marzo de 1842 ante Don Jesús
María y Don José Giménez, escribanos de S.M.
[...] Dicen que poseen en plena propiedad una
fábrica de tejidos que está en el lugar de Vinalesa
en el reyno de Valencia, adquirida por herencia a
la defunción de su Señora Madre Doña Leonarda
de Campos viuda que fue de Don Ventura Madrigal,
para que otorgue las correspondientes escrituras
de venta. Le fue adjudicada a Doña Leonarda de
Campos por 301.996 reales con 17 maravedís vellón
[...] El 17 de mayo de 1842, ante el notario de
Valencia Don Antonio Monge Iborra, vende Don
Federico Tío en la representación que ostenta a
Don Tomás Trénor vecino de esta ciudad, del
comercio, el edificio de la Fábrica descrito por
90.000 reales de vellón, pues no se ha encontrado
quien diera más, de cuya cantidad se deducen 10.000
reales vellón que los principales del otorgante tienen
recibidos del comprador con anterioridad. Recibe
el vendedor en este acto 30.000 reales en especie
de plata y los restantes 50.000 reales los pagará
Trénor de la siguiente forma y plazos: 20.000 reales
el primero de enero de 1843, 15.000 reales el primero
de enero de 1844 y los restantes 15.000 reales en
la misma fecha de 1845.

Vinalesa i lExposició Regional de 1909
Tomàs Trenor i Palavicino (1864-1913), va exercir la
presidència de la Junta Directiva de la primera Exposició
Regional celebrada a València en lany 1909. Fill de Tomàs
Trenor i Bucelli i nét de liniciador de la dinastia a Espanya
Tomàs Trenor Keating, va ser el primer marqués del Túria,
títol atorgat pel rei Alfons XIII, mitjançant una RO de
12 de juliol de 1909. Tinent coronel dArtilleria, gentilhome

de cambra de sa majestat amb exercici, diputat a Corts,
membre de la Junta de Protecció de la Indústria Nacional
al Ministeri de la Guerra i president de lAteneu Mercantil
de València. Des daquella institució, a qui va ser alcalde
de la ciutat, Tomàs Trenor, se li ha datribuir el mèrit que
el somni es fera realitat, lExposició Regional de València
de 1909.
Va escometre la tasca del que havia de ser una magna
Exposició Regional i va aconseguir el més eficient per a
assolir lèxit que desitjava: la unió de tots els valencians!
Els senyor Tomàs Trenor, amb el seu prestigi, amb lexemple
de la seua cavallerositat, amb una evident penetració
psicològica i amb els seus dots diplomàtics acreditats en
haver aconseguit, alhora, la col·laboració de les més altes
institucions i de la classe obrera en un objectiu comú:
València.
Finalment, es va inaugurar el 22 de maig de 1909 lExposició
Regional, grandiosa, amb 140.000 m² de superfície, 21
edificis esplendorosos, diverses dotzenes de pavellons i
2.000 expositors. Van assistir a lesdeveniment el rei Alfons
XIII, el president del Consell de Ministres, Sr. Maura,
personalitats i una gentada il·lusionada. Tomàs Trenor
descrivia el moment: «La gente se echó a la calle bien temprano.
Las tropas alegraron la ciudad con sus músicas al dirigirse a
los sitios que tenían señalados [ ]. El tren real estaba a la
vista, minutos después entraba en el andén, sonó el cañón, la
fuerza que rendía honores presentó armas, la música batió
marcha: el Rey estaba en Valencia».
València, era aquell any una capital de província, amb una
població de 215.687 habitants, en la qual bona part de les
llars no disposaven daigua potable i eren habituals els
pous a les cases, amb carrers empedrats i tramvies de
cavalls. el senyor Trenor estava decidit a canviar radicalment
la imatge de la ciutat. Va arribar a les cases lelectricitat,
es va millorar i condicionar els accessos a la ciutat, hi
hagué un auge dels establiments hotelers, es va alçar un
nou pont per a connectar la capital amb el passeig de
lAlbereda, etc.
Tomàs Trenor va deixar escrit: «las Exposiciones son como
las recepciones, los banquetes, los bailes, en la vida social; las
ferias y las fiestas en la vida ciudadana; son alardes de pujanza,
de opulencia, de grandeza, de vitalidad».
311

UN PASSEIG PER VINALESA

Cartells de lExposició Regional de 1909
312

LA REIAL FÀBRICA DE SEDES DE VINALESA

Una nit va comparéixer en un salonet del teatre Eslava,
de Madrid, on solien trobar-se el poeta Maximilià Thous
Orts i el mestre Josep Serrano Simeón, als quals va
encarregar lanomenat Himne de lExposició. Ja fóra per
la seua lletra, per la seua música o per tot alhora, va
tindre una acceptació sense precedents per tot el poble
valencià.
Al maig de 1925, va ser aprovada aquesta manifestació
musical com a Himne Regional pels alcaldes dAlacant,
Castelló i València, encara que per molt temps, va continuar
sent recordat com lHimne de lExposició.

El prestigi que suposava exposar els productes devia resultar
innegable per als fabricants que buscaven millorar les seues
empreses i el mercat de les seues manufactures.
Les operacions bancàries de la dinastia Trenor i la fabricació
de productes químics i de superfosfats constituïen la base
de les seues variades empreses industrials. Seguien a aquests
negocis el de filats i teixits de seda, i sobretot el de tèxtils
de jute.
Situada la fàbrica de productes químics al Grau, amb
enllaç amb el ferrocarril del Nord i molls independents,
produïa anualment 20.000 tones dadobs agraris.
Els envasos per als adobs els produïa la casa Trenor a la
seua notable fàbrica de Vinalesa. De la seua importància
donaven idea les 2.000 tones de jute que anualment
consumien els seus telers, i el nombre dempleats més de
quatre-cents que hi treballaven. El de Vinalesa era un
centre fabril de primer ordre, dotat de cent cinquanta telers
mecànics, absolutament perfeccionats. Era especialment
interessant per al públic assistent la demostració del
rendiment duna màquina automàtica i rapidíssima per a
marcar sacs, a dos colors, amb una producció de més de
dotze mil envasos diaris.
Si, comercialment, la fàbrica de Vinalesa tenia importància,
per les seues innovacions tècniques, especials condicions
de qualitat dels productes i abaratiment de preus, no en
tenia menys en el seu aspecte social, ja que a la seua ombra
vivien multitud de famílies obreres, contentes amb el tracte
de lestabliment. 329
A lExposició Regional hi havia representades 110 localitats
de la regió, el pavelló dels Trenor ocupava una extensió
de 150 m², on sexposaven els seus productes i maquinàries.

Pavelló dels Trenor. Exposició Regional de 1909. Vista exterior
i interior

329

Ledifici del pavelló Trenor i Cia., delegant construcció,
se situava a la part nord de lavinguda central de lExposició,

Semanario Valencia (Literatura, Artes, Actualidades), any I, núm. 15. 29 dagost de 1909. Imprenta Doménech.
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Cartell de lExposició Regional de 1909

deixant a lesquerra el palau dAgricultura, al costat de la
muntanya suïssa i enfront dels magatzems Urales. A la
seua dreta es podien contemplar productes elaborats amb
jute i espart marcats amb la màquina dimpressió que
posseïa la casa a la seua Fàbrica de Vinalesa. Al centre,
sexposaven primeres matèries per a la producció dadobs,
superfosfats i fertilitzants de tota classe. A lesquerra,
productes químics de les fàbriques que posseeix la
Companyia al Grau, amb varietat de plantes que proven
la bondat dels seus adobs. El catàleg de lExposició
finalitzava la descripció del pavelló amb ladreça del despatx
dels senyors Trenor i Cia., al carrer del Trinquet de
Cavallers número 9, de València (actual seu de Lo Rat
Penat).
El pavelló era de traça elegant i senzilla, de línies rígides,
severes, sense més adorns que lleugeres garlandes als murs
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i sobre les vidrieres circulars. Les portes anterior i posterior
tenien també un traçat ben original, i les finestres laterals
del cos central de ledifici, que sobreeixia dels altres, eren
ovalades. Multitud de plantes de saló cuidadosament
elegides i vigoroses alegraven la serietat del pavelló i
laridesa dels productes exposats. Lentitat comercial, per
raons de delicadesa, presentava el pavelló fora de concurs,
com una prova damor a València i un homenatge al
comerç i a la indústria regionals.330
Des de maig de 1909 fins a gener de 1910 les instal·lacions
de lExposició eren una contínua bullícia de persones que
acudien de tots els racons dEspanya i de lestranger atrets
per diferents activitats lúdiques, culturals, artístiques,
esportives, innovacions agrícoles, ramaderia, exposicions
de manufactures i productes industrials, demostracions
de navegació aerostàtica, etc.

Semanario Valencia (Literatura, Artes, Actualidades), any I, núm. 15. 29 dagost de 1909. Impremta Doménech.
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Tomás Trenor Palavicino, evocació del Cinquantenari de lExposició de 1909, Valencia Atracción, any XXXIV, 1959

LExposició Regional va tindre un desgraciat final
propiciat per la Guerra del Marroc de 1909, que li va
restar la magnificència i la transcendència que li hauria
correspost en un ambient més moderat. Al dèficit
ocasionat a lesdeveniment, per aquesta circumstància,
va plantar cara quixotescament el mateix marqués del
Túria.
Motivat per aquestes pèrdues i, per a amortitzar els
sumptuosos pavellons construïts, se li va concedir a València
lorganització de lExposició Nacional de 1910, que va
obtindre un notable èxit i, consegüentment, va moderar
el dèficit de lExposició Regional.
331

Va faltar Tomàs Trenor el 1913, als 49 anys, i en les seues
últimes hores potser va recordar les paraules que havia escrit:
¡Valencia!... ¡Mi Valencia!... Si he logrado servirte y
complacerte; si por virtud de mis acometividades
consigues que de Cenicienta de Españaa España te
haya convertido en una de sus ciudades predilectas;
si entiendes que he desbrozado tu porvenir de abrojos
y obstáculos, dejándolo franco y seguro y envidiable
y envidiado, no veas en lo por mi realizado intento
el más leve de ambición, de provecho, de vanidad
personal. Nacido en su seno amoroso, educado en
tu adoración, culto de todos los míos, debía de pagarte
la dicha de ser tuyo cuando llegara el momento en
que me creyeras útil a tu bien y a tu grandeza.331

ALMELA I VIVES, F. (1959): Valencia Atracción, any XXXIV.
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Larxiu dels Trenor
Contigu al magnífic saló de lectura de la biblioteca
municipal de Vinalesa, situada a la segona planta de lantiga
Reial Fàbrica de Sedes, en lactualitat denominada Centre
Cívic Felipe Navarro Fuster. Sintegra en una gran sala,
de 306 metres quadrats, que disposa de 57 llocs de lectura,
cinc ordinadors connectats a Internet i un fons de 13.246
registres, entre els quals hi ha la donació de la biblioteca
del senyor José Blat Gimeno.
És un exemple de restauració i adequació despais. A dins,
hi ha una sala de consulta, tancada al públic, on accedeixen
els investigadors per a consultar fons dotats duna especial
protecció, entre els quals hi ha depositat larxiu dels Trenor.
Lamentablement, larxiu està sense catalogar i necessita
una restauració urgent. També és destacable la labor del
municipi per a traslladar-lo al seu actual emplaçament,
més dacord amb la seua funció conservadora i amb la
seguretat que aquesta documentació requereix, ja que aquest
espai tancat disposa dunes notables condicions ambientals
i de control daccessibilitat. Amb això sha aconseguit el
principal objectiu, evitar-ne el deteriorament per les
condicions demmagatzematge anterior, certament precàries.
En lactualitat, el consistori gestiona davant lAdministració
les ajudes o subvencions que faciliten una restauració
convenient de larxiu dels Trenor.
Seguint la descripció de la documentació que realitza en
la seua tesi doctoral Amparo Ruiz Llopis,332 aquest arxiu
està constituït principalment per llibres de comptabilitat,
copiadors de cartes i documentació mercantil (cartes,
contractes, factures, lletres de canvi, etc.). Part de la
documentació es conserva en els llibres originals amb
divers grau de deteriorament, des dels pràcticament
il·legibles per la humitat acumulada en els diversos depòsits
que els han acollit, fins a llibres amb un excel·lent estat
de conservació. La documentació està incompleta, falta
la que comprén el començament de la Reial Fàbrica des
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de 1769 fins a 1838, època en què es fa càrrec de la
propietat Tomàs Trenor. Des de llavors, la informació,
excepte alguns anys, constitueix pràcticament la totalitat
de larxiu.
Quant als llibres, shan perdut tots els dInventari, encara
que es conserven Diaris, Majors i Copiadors de Cartes,
tots ells obligatoris segons les Ordenances de Bilbao de
1737 i els codis de Comerç de 1829 i 1885. També es
disposa dels llibres auxiliars de Caixa, Comptes Corrents,
Efectes i els llibres de Fàbrica dedicats a processos
industrials.
Llibres
LLIBRES MAJORS: Sen guarden 30, que abasten des
de l1 dabril de 1822 fins al 30 de juny de 1897.
LLIBRES DIARIS: Sen conserven 33, que comprenen
el període entre l1 de maig de 1826 i el 5 de juny de 1897.
LLIBRES COPIADORS DE CARTES: Nhi ha 424,
que inclouen còpies de la correspondència enviada, en dos
idiomes: espanyol i anglés. Shi custodien: els espanyols des
del 30 de març de 1838 al 31 de desembre de 1907, mentre
que els copiadors anglesos abasten el període entre el 15 de
juliol de 1838 i el 9 doctubre de 1906.
A partir de 1908, les cartes apareixen agrupades segons
lactivitat: Copiadors de Banca espanyola, Abonaments
espanyol, Jutes espanyol, Banca estrangera i Abonaments
estranger. Shi conserven els de Copiadors de Banca
espanyola fins al 26 de febrer de 1913, dAbonament
espanyol fins al 24 de desembre de 1912, i de Jute espanyol
fins al 12 de juliol de 1912, encara que en aquests tres
falta la informació del període comprés entre el 21 de
febrer i el 19 de juliol de 1908. Els Copiadors de Banca
estrangera i els dAbonaments estranger abasten fins al
26 de desembre de 1912 i el 15 de maig de 1915,
respectivament.

RUIZ LLOPIS, Amparo (1995): La contabilidad de costes al final del siglo XIX
X: el caso de la empresa española Trenor y Cía. (1838-1926). Tesi doctoral, València.
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Part de larxiu dels Trenor. Biblioteca Municipal de Vinalesa
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LLIBRES DE CAIXA: Sen guarden 31 que arrepleguen
la informació diària de cobraments i pagaments, amb
indicació de la data i contrapartida de loperació. Contenen
informació des de l1 de juliol de 1841 fins al 13 dagost de
1903. Nhi ha un que es refereix exclusivament a operacions
amb guano del període 1848-1852.
LLIBRES DE COMPTES CORRENTS: Existeixen
55 llibres, que incorporen dades comptables des de l1 de
juliol de 1837 fins al 31 de desembre de 1910.
LLIBRES DEFECTES: Es conserven 17 llibres, que
comprenen des de l1 de gener de 1900 fins al 31 de
desembre de 1909. Es refereixen a efectes cobradors i
negociables en altres places, i shi detalla el lliurador, la
moneda, el termini, el canvi, la plaça, lentrada i leixida
de la lletra, etc.
LLIBRES DE FÀBRICA DE VINALESA,
FABRICACIÓ DÀCID I GUANO: Amb la
denominació Fàbrica de Vinalesa o Vinalesa hi ha 6 llibres,
que cobreixen el període de l1 de juliol de 1878 fins al 30
de juny de 1906. Amb el nom de Fabricació dàcid o Fàbrica
i fabricació dàcid, hi ha 3 llibres que abasten des de l1 de
gener de 1885 fins al 31 de desembre de 1903. El més
antic dells es refereix a la fabricació dels àcids nítric i
sulfúric, i els altres dos, a les dàcid sulfúric i sulfat de ferro.
Amb les denominacions de Guano i guano superfosfatfosfats, es guarden sis llibres corresponents al període de
l1 de juliol de 1888 al 30 de juny de 1912. També hi ha
altres llibres que contenen informació entre l1 de gener
de 1904 i el 30 de juny de 1912.
Documentació
CORRESPONDÈNCIA REBUDA: Es troba agrupada
en paquets mensuals i comprenen el període entre 1886
i 1912 .
CAIXA: Amb paquets igualment reunits en caixes, per
mesos, que inclouen informació diària de cobraments i
pagaments, reflectida en els llibres de Caixa. Al final de
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cada mensualitat hi ha un resum de totes les ordres de
pagaments i cobraments realitzades entre 1883 i 1914.
Hi ha, també sense classificar, factures, rebuts, lletres de
canvi, pòlisses dassegurances, etc., que permeten apreciar
labast de les relacions comercials mantingudes per la
societat Trenor i Cia. També els rebuts de duanes, càrrega,
despeses de transport, emmagatzematge, descàrrega,
assegurances i nòlits dels enviaments marítims realitzats,
en els quals sespecifica el tipus i la qualitat del producte.
Es refereixen bàsicament a la dècada de 1870.
La taxació de la Fàbrica el 1889 sha incorporat al llibre
per la seua especial rellevància, ja que inclou la descripció
i valoració dels edificis i la maquinària utilitzada en els
diferents processos de producció, acompanyada dels plànols
de les seccions dedicades al filat i el torçament de la seda,
fabricació de teles de cànem i jute, per a confecció de sacs
destinats a embalatge o arpilleres.

Larxiu de la Casa dAlbaida
Casualment, mentre examinaven els autors la documentació
de larxiu dels Trenor, amb el suport inestimable del
vicepresident de la Cooperativa Cornelio Gómez, van
accedir a un paquet de documents, duns 40 cm daltura,
que en principi van semblar periòdics antics doblegats i
embalats amb cinta roja i fil dempalomar. Ens topàrem
amb una grata sorpresa, centenars de documents apilats
i cosits procedents de la Casa dAlbaida, des de lany 1473.
Es va posar immediatament en coneixement de lautoritat
municipal perquè sol·licitaren lassessorament competent
per a la seua catalogació i conservació que, en principi,
semblava excel·lent.
Es desconeix actualment la causa per la qual aquesta
documentació de la Casa dAlbaida va fer cap a larxiu
dels Trenor. Es va indagar sobre tan atractiu tema i es va
poder esbrinar que el marqués dAlbaida tenia una certa
relació amb la població, ja que posseïa 14 fanecades de
terra a Vinalesa lany 1833.
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Arxiu de la Casa dAlbaida

Portada en pergamí de larxiu de la Casa de Albaida

En el pergamí que recobreix la tapa daquesta abundant
documentació hi ha unes línies interessants:

Morella, nascut lany 1810, marqués de San José i
sèptim dAlbaida, Gran dEspanya de segona classe,
mariscal de camp i gentilhome de cambra de sa
majestat.

En 1845 Recividos
Papeles recividos de Palanca, en nombre del Exmo
Sr. Dn. Joaquín de Pedro y Llorens, como el archivo
de la Casa de Albayda desde 1475
Hem localitzat alguna referència del senyor Joaquín
de Pedro y Llorens. Vinculat a la Casa de la Mata de

La Casa dAlbaida integrava en el segle xiv la baronia. El
1477, Joan II concedeix a aquesta família noble el títol de
comtat i finalment, el 1605, Felip III eleva el comtat a
marquesat.
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Document de Milà, comte dAlbaida
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Sentència en què figura el cognom dels Milà, comtes dAlbaida, del 30 de juliol de 1586
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Document de 10 de novembre de 1605
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Un moment per a labstracció imaginativa
Sha intentat donar a conéixer en aquest treball un esbós,
només unes pinzellades, de lapassionant història de la
seda, el que va significar el seu mercat en les relacions
internacionals, lextraordinària importància econòmica,
social i cultural que va representar a lantic regne de
València el seu cultiu, la seua manufactura i el seu comerç;
així com la quantitat de famílies que vivien daquesta fibra.
Sha volgut extrapolar del paràgraf anterior, amb tota
intenció, la consideració més notable segons el criteri dels
autors, el que va representar per a Vinalesa des del segle
xv fins al xviii el cultiu de la morera i lelaboració artesanal
de la seda per a, posteriorment, durant els segles xix i xx
abordar-ne la industrialització i el comerç.
Coneixent les excel·lents instal·lacions de què disposa
lantic i remodelat edifici de la Fàbrica, els demane que
em permeten fer un exercici dimaginació. Pensen en unes
galeries capaces dalbergar una àmplia exposició sobre la
seda, des dels cartons de llavors, passant per la cria del
cuc, els prestatges de canyís apilats a les andanes on
sestenien les fulles de morera, les crisàlides, les diferents
qualitats de capolls, lofegada en calderes, lassecatge i
oreig del capoll en safates, el desfilament en bancs de

debanar, el torçament, laprest i la formació de madeixes.
Amb tot el que shi ha exposat i encara no ha començat
lelaboració dels teixits als telers... Però, dins daquest
àmbit especulatiu, es plantegen unes sales importants en
la seua extensió, ben il·luminades, on sexpose de forma
didàctica un museu viu, on es puguen veure, conéixer i
verificar les operacions descrites? Seria únic, una referència
en tota la Comunitat del seu protagonista, el poble de
Vinalesa.
Hi ha plànols de les màquines, dibuixos, els lligalls de la
Casa dAlbaida, encara per descobrir, limponent arxiu
industrial dels Trenor, les seues patents, documents
dembarcament elaborats pels capitans dels vaixells que
portaven el guano dAmèrica del Sud, el projecte del
ferrocarril de Dénia-Carcaixent etc., que convenientment
exposats, resultarien de gran atractiu.
Aquest exercici imaginatiu de futur no tracta de
condicionar ningú. De fet, aquest suggeriment es va
posar en coneixement de les autoritats municipals, les
quals van reaccionar positivament, dins de les seues
possibilitats, amb una exposició permanent, concebuda
de forma pedagògica, especialment dissenyada per als
xiquets.
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