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Festes de Sant Blai, any 1928. Álbum família Vañó-Mora
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HISTÒRIA DE L’URBANISME
MODERN de BOCAIRENT

(segles XVII-XVIII) 2a part
URBANISME BARROC - SEGLE XVII
En línies generals, es pot afirmar que, en el Regne de València, la guerra de les Germanies va implicar el triomf
del camp i dels pobles sobre la ciutat. En canvi en el segle XVII, amb l’expulsió dels moriscs es van canviar els
termes: la ciutat es va imposar als camps i als pobles;
mentrestant, la depressió econòmica facilitava a l’Occident europeu l’afirmació del món rural. Serà una catàstrofe demogràfica i econòmica de la qual no es recuperarà fins a mitjan del segle XVIII. Vora 125.000 persones
foren expulsades del Regne. L’expulsió va ser propiciada
pel Patriarca Ribera, que primer havia intentat sense èxit
convertir-los veritablement al cristianisme. La posterior
repoblació de la Vall de Gallinera i altres comarques de la
Marina Alta desencadenaran una nova guerra social per
les condicions draconianes de les cartes de repoblació.15

La crisi, així mateix, va repercutir en la indústria tèxtil
perquè hi havia menys demanda de teles, draps de llana
i robes, cosa que provocà la ruïna de molts treballadors
bocairentins. La demografia va anar a la baixa: dels 2.800
habitants de 1609 als 2.500 en 1645. La fam, la mala alimentació i els hàbits sanitaris roïns seran el brou de cultiu de diverses malalties. Una epidèmia de crup (diftèria)
va produir el canvi de patró religiós del poble; de Sant
Jaume el Major a Sant Blai, a qui se li va atribuir la desaparició de la dita epidèmia. Va ser proclamat patró el
1632.

Encara que Bocairent no es va veure directament afectada, perquè els musulmans havien estat expulsats quasi
totalment al segle XIV, el camp sí que va sofrir l’expulsió
ja que molts dels moriscs vivien a Alfafara i a Banyeres,
que eren part del terme bocairentí, i la seua mà d’obra era
necessària per al manteniment de la vila i del comerç. A
més, bastants veïns, que eren pobres o no tenien terres,
se n’anaren a repoblar altres viles i llogarets despoblats
com Muro o Alfafara en busca d’una heretat de colonització. També va participar Bocairent en les companyies de
soldats que forçaren a anar-se’n els moriscs de les seues
cases i embarcar-se a Dénia cap al Nord d’Àfrica. Alguns
xiquets varen quedar acollits o esclavitzats per famílies
cristianes, onze d’ells a Bocairent.
Es produirà, doncs, una disminució de població i una crisi
econòmica. Això s’afegí a problemes amb el cabal d’aigua
que arribava a la vila. A principis del XVII tenim notícia de
noves obres de conducció hidràulica. Aquest va ser un segle de sequera. El 1600 es fa una nova conducció que per
l’Arc o Portal de l’Aigua arribà fins a la font de Sant Jaume
en la Plaça de l’Om (actual de l’Ajuntament). Va ser portada pel mestre Honorat Martí. El 1603 es faran les conduccions per a dos fonts més per obra del mestre Vicent
Garrigós. Anys després de l’expulsió dels moriscs es farà
un nou repartiment de terres i de l’aigua més igualitari.16

Figura 18. Font de l’Aljub del segle XVII (segurament
reformada al XVIII)

15 REGLÀ, Joan, Aproximació a La Història del País Valencià, L’estel, València, 1978, pgs. 110-117
16 AMO, Protocols de Josep Ferre (1603, gener 3, Bocairent)
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Al voltant de 1600 realitzarà una nova conducció d’aigua
amb un aqüeducte: l’Arc de l’Aigua o de la plaça de l’Om,
a través del qual l’aigua arribava a la Font de la plaça de
l’Om. També li donava aigua a la font de Sant Jaume: Hi
van treballar els mestres Honorat Martí i Vicent Garrigós
que es van comprometre el 1603 a fer dos noves fonts
(la Font de la Ferreria al carrer Darrere la Vila i la Font
de l’Aljub, al carrer de l’Aljub) i a realitzar obres per a la
conducció d’aigua per un total de 397 lliures. (Figura 18)17
En aquesta època es fan algunes creus barroques de terme
com la de Sant Antoni del Collado el 1607, de pedra, que es
col·locarà en el camí de Bocairent a Banyeres el 1613. El
1651 es col·locaran dos creus similars: una a l’ermita del
Sant Crist, davant l’església, amb una columna d’estil corinti, damunt d’una graderia circular de pedra tallada. L’altra,
ja desapareguda, estava situada en la primera revolta del
camí, al costat del casalici de Ponç Pilat.
A l’església parroquial es construirà la capella del Roser,
d’estil barroc. A causa de l’èmfasi que el Concili de Trento
i la contrareforma donaran al sagrament de l’Eucaristia es
varen edificar moltes capelles del Roser a totes les ciutats

Figura 19. Casal dels Eiximeno (s. XVII-XVIII)
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Bocairent va mantenir continus plets amb Alfafara i Banyeres fins que aquests pobles es van segregar: el 1628
Banyeres i el 1632 Alfafara. A finals de segle es reviscolà
l’agricultura, Banyeres i Bocairent arriben a un pacte sobre
la distribució de les aigües del Vinalopó (1687). Ara bé, en
aquesta època de crisi el ritme de les construccions disminuí notablement i es feren poques obres a Bocairent;
més aviat es fan algunes reformes sobre construccions
del segle anterior.

i viles catòliques d’Europa i Amèrica dedicades a guardar
el sagrari amb l’Eucaristia. La capella del Roser de Bocairent es va iniciar el 1665 , construïda amb carreus de les
pedreres del voltant de la vila, amb estil barroc. Tardarà
més de 20 anys a acabar-se. Van aprofitar l’espai de la Sala
Capitular, baix del campanar que era d’estil gòtic tardà.18
També es reformà el Monestir de les Mares Agustines.
Es fan nous edificis, sobre el tossal, amb una construcció anàrquica, laberíntica, sense una planificació clara. I
una primera església d’estil barroc dedicada a Sant Agustí.
Igualment es fan reformes al convent de Sant Bernardí i
a l’ermita del Sant Crist i es construeix o reforma algun
casalici com el dels Eiximeno al carrer del Batle, al tram
que donava al Portal de la Vila, que va ser caserna de la
Guàrdia Civil al XIX i principis del XX. (figures 19 i 20).

URBANISME CLASSICISTA - SEGLE XVIII
Aquesta època hereta un gran malestar entre els llauradors de les comarques del sud del Regne de València, des
de la Vall d’Albaida i l’Horta de Gandia a la Serra de Mariola i la Serra d’Aitana. Era conseqüència de les disputes
entre els senyors i els camperols pel tema de la repoblació de les zones on havien estat expulsats els moriscs. Els
senyors, laics i eclesiàstics, crearen un bloc que no volia
cedir cap dels seus drets i els llauradors feren diverses
peticions jurídiques al virrei. Rebutjades les seues peticions, els camperols varen rebel·lar-se en la denominada
Segona Germania. La repressió fou molt dura.
Per això, quan esclatà la Guerra de Successió, a la mort
sense hereu de Carles II, els llauradors d’aquestes comarques meridionals del Regne de València s’alinearan al partit contrari al dels seus senyors, és a dir, que quasi tots foren austriacistes, també anomenats maulets, defensors de
l’Arxiduc Carles d’Àustria. Quant als anomenats botiflers
foren els senyors, defensors de Felip d’Anjou, nét del rei

francès Lluís XIV. Amb el triomf de Felip V tota l’aristocràcia terratinent recolzà l’absolutisme, l’abolició dels Furs i
la prohibició del valencià com a llengua oficial al Regne
de València; aquest darrer fet va ser una de les causes del
procés de castellanització. La batalla decisiva havia tingut
lloc el 25 d’abril de 1707 al camp d’Almansa. El Regne de
València fou ocupat per l’exèrcit castellano-francès. El 8
de maig es rendia València i el 19 de juny es cremava Xàtiva. Alcoi, Dénia i Alacant resistiren fins l’abril de 170819.
Bocairent estigué sempre al costat austriacista i encara
resistia a mitjan d’agost de 1707. Finalment capitularen i
les seues autoritats foren empresonades a Montjuïc.
Durant aquests primers anys del segle XVIII es van fer reformes a les tanques i barreres, com la Torre dels Portuguesos. (Figura 21) Després de la capitulació, entre 1710
i 1730, es va obrir la baixada de la barrera nova i es van
enderrocar algunes portes d’entrada a la vila com el Portal de la Vila.20 També s’enderrocà l’ermita de Sant Blai en

17 VAÑO SILVESTRE, Francisco, “El templo parroquial de Bocairente” dins Bocairent en festes de Sant Blai, 1982/ AMO, “Protocols de
Josep Ferre”(1603, gener 3, Bocairent)
18 VAÑÓ SILVESTRE, Francisco, “La capilla de “La Mare de Deu del Roser”, dins Bocairent en festes de Sant Blai, 1976
19 REGLÀ, Joan, Aproximació a la HISTÒRIA DEL PAÍS VALENCIÀ, L’Estel, Valencia, 1978, pgs 178-180
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Figura 20. Plànol urbanístic de Bocairent al s. XVII
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El pensament il·lustrat impulsà el progrés econòmic i social de la vila. Aquesta puixança econòmica i demogràfica
produirà nous canvis urbanístics, noves construccions i la
reforma d’altres d’anteriors. El poble creix fora de les barreres, sobre tot cap a ponent. Es fa la baixada de la Barrera
Nova després de la Guerra de Successió, c.1710. Desapareixen les portes d’entrada a Bocairent, algunes en 1710
i altres a final del segle i començament del XIX, malgrat
que hi queden la Porta de La Mare de Déu d’Agost i l’Arc de
Sant Blai.(figura 22)
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fabricants. Compartien espais comuns com la casa del Tirador de Draps, una construcció que servia per deixar assecar els draps, que estava situada a Santa Àgueda i una
altra a la Penya, prop del Patronat. També es varen construir nous tints, 6 batans, 3 premses. Al riu Clariano es fan
alguns batans i molins fariners. El 1781 es construeix un
molí paperer al Vinalopó, al costat d’un antic molí fariner,
ja documentat en 1718.

Figura 21. Torre dels Portuguesos (c. 1705-7)

1710.21 En canvi com Banyeres havia estat borbònica fou
premiada deixant de pagar les 210 lliures anuals que devia a Bocairent pels préstecs anteriors a la seua separació
del terme de Bocairent. (Figura 21)
Bocairent quedà assolada i arruïnada; això no obstant, al
llarg del segle es produirà un gran increment de producció agrícola i tèxtil, així com de població. Dels 1.579 habitants de 1713 als 3.046 de 1751 fins els 5.287 de 1792.
També es produirà aquest increment en molts llocs del
Regne de València, com València, Alacant o Alcoi. Molta
gent nova arribarà al poble, cosa que implicarà un creixement de la producció però produirà de nou una gran
necessitat d’aigua. Es recorrerà a les aigües subterrànies,
es faran els alcavors i una sèrie de conduccions i de fonts
públiques al poble a final de segle. També apareixen noves edificacions rurals i masos escampats pel terme.22
La principal indústria segueix sent la tèxtil. Segons José
Cavanilles, que visita el nostre poble el 1797, Bocairent
fou considerada la segona vila del regne per la seua indústria agrària i tèxtil, la primera era Alcoi.23 La producció
tèxtil va augmentar molt gràcies a l’exportació a les colònies americanes. També la nova monarquia borbònica incentivà la producció a través d’alguns privilegis, com que
els treballadors del tèxtil deixarien de pagar sis anys impostos o que encarregarien els draps per als seus exèrcits
a aquestes indústries tèxtils. Molts dels draps estaven fets
de la llana dels manats d’aquí o de Castella i Extremadura.
Els treballadors del tèxtil estaven agrupats en gremis de
petits productors independents, encara no hi havia grans

Figura 22. Carreró del Clot on estava situada la sortida del Portal
Nou o de Sant Blai

Es formà el Ravalet, el Carrer Nou, que arribarà en 1754 fins
a la placeta dels Omets. També es construeix tota la zona
al voltant de les monges agustines, de l’ermita de Sant Roc
i de l’Ereta de Penya. Es fa un forn nou (n’hi havia tres més
al nucli medieval), denominat el Forn de Fora o Forn de les
Monges, a l’actual Placeta de Joan de Joanes. Els altres tres
forns eren el Forn d’Amunt en el Carrer Eiximeno (a l’Embós), el Forn de l’Empedrat, al carrer del dit nom, prop del
carrer del Mirador, i un tercer, el de l’Almaguer o de Baix, a
l’altura del Portal d’Agost o de l’Almaguer.24
Es reformà de nou l’església parroquial, on es farà la capella barroca tardana xurrigueresca de Sant Blai, construïda,
decorada i pintada per Francesc i Manel Vergara. A més
es remodelà la nau central dins de l’estil neoclassicista,
per l’arquitecte Carles Spain i la Capella del Roser o de la
Comunió amb el mateix estil.25 Es reedificà el campanar
que havia quedat danyat el 1748 a causa del famós ter-
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HERNÁNDEZ TERUEL, Juan Carlos, “El asedio de Bocairent, Agosto de 1707” dins Bocairent festes de Sant Blai, 2017
AAVV, “500 anys de l’església parroquial de Bocairent”, dins Bocairent en festes de Sant Blai, 2017
DOMENECH DOMÍNGUEZ, Rafael, Bocairent: carrers, fonts, aljubs i alcavors del nucli urbà, Ajuntament, Bocairent, 2011
CAVANILLES, Antonio-Jose, Observaciones sobre la historia natural, geografia, agricultura, población y frutos del Reyno de Valencia, Imprenta Real, Madrid, 1795-1797, vol. 2
24 VAÑO SILVESTRE, Francisco, “Nomenclator callejero del siglo XVIII” dins Bocairent en festes de Sant Blai, 1973
25 VAÑÓ SILVESTRE, Francisco, “ El temple parroquial de Bocairent” dins Bocairent en festes de Sant Blai, 1982
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ratrèmol de Montesa, que es va produir entre les 6.30 del
23 de març i les 9.30 del 2 d’abril. Va ser un terratrèmol de
magnitud 9-10 en l’escala de Richter els dies 23 de març
i 2 d’abril, amb moltes rèpliques els altres dies, que va
tenir l’epicentre a Montesa. El campanar va ser reformat
per l’arquitecte Carles Stagin el 1766. Varen quedar també
tocades tres capelles, entre les quals la Capella del Roser
i la de Sant Blai, a més del arcs de la nau central.26 També
es va ampliar i restaurar l’església de les agustines que
així mateix havia estat danyada pel terratrèmol: sobre tot
l’altar major i els arcs de la nau. La nova església es va fer
en estil neoclassicista. Igualment es va restaurar l’ermita
de Sant Antoni de Pàdua.27 El temple, l’albergueria, l’habitació del capellà i el campanar de l’ermita del Sant Crist
també havien sofert les conseqüències del terratrèmol,
per tant foren reconstruïts i reformats. El temple es va
refer en estil neoclassicista. Igualment havia sofert danys
l’ermita de Sant Antoni de Baix, que va ser restaurada.
El convent de Sant Bernardí de Sena, que s’havia utilitzat
durant la Guerra de Successió com a caserna militar, ja que
els frares l’havien abandonat a causa de la seua perillosa
situació extramurs, va ser restaurat i s’hi va edificar una
nova capella a càrrec del mestre picapedrer de Cocentaina Tomàs Peris. És l’actual capella del cementeri, de planta
de creu llatina, amb belles pintures murals a les petxines
i la falsa volta (restaurades el 2012). Varen quedar més
de 50 cases particulars enderrocades i altres danyades,
alguns masos també. Es va produir, en conseqüència, una
febre de construccions i reformes d’habitatges.28
Les necessitats d’aigua per a la vida diària dels habitants,
així com per als tres tints de llana de la Vila, varen conduir a projectar i portar a terme una xarxa de fonts públiques i conduccions d’aigua per als tints des del paratge
dels Fontanars. L’arquitecte fou Vicent Gascó, director de
l’acadèmia de Belles Arts de València i el supervisor de
l’obra Blai Bellido, mestre de les Obres Reials del Regne
de València. Les obres començaren el 1783 i acabaren el
1794. Es varen dissenyar fonts neoclàssiques, algunes de
noves i d’altres sobre fonts anteriors. La conducció també
va arribar al convent de les Agustines i a algunes cases
particulars dels bocairentins benestants que havien col·
laborat econòmicament en les despeses de les obres, com
el promotor Francesc Belda i Pla, futur Baró de Casanova.
Les belles i pràctiques fonts d’estil neoclàssic foren les
següents:
1. La de l’Escaleta, de 1793, a l’entrada del Carrer Aljub,
d’estil neoclàssic, de forma arredonida. Està al seu lloc
original.(Figura 23)
2. La font de l’Empedrat, de 1793, al carrer de l ‘Empedrat,
de pedra, de forma rectangular, que també està al seu
lloc original.
3. La font de Sant Joan, de 1794, a la placeta de Sant Joan
o de la Cova. És de pedra i de forma rectangular. Segueix
al seu emplaçament inicial.

Figura 23. Font de l’Escaleta de 1793

4. La font d’Asensio, de 1794, situada al final del carrer de
Sant Joan, on conflueix amb el carrer de la Mare de Déu
d’Agost, és de pedra i de forma ovalada. Es manté en el
seu emplaçament original.
5. La font del portal de l’Almaguer o de la Mare de Déu
d’Agost, de 1794, al costat del Carrer de les Voltes. De
pedra i forma rectangular. Segueix al mateix lloc.
6. La font de Gràcia o de la Cantereria; existia des del s.
XVII, però es reformà el 1794, a la plaça de la Cantereria,
de pedra i forma quadrada. També segueix al lloc inicial.
7. La font de les Monges, de 1793, de pedra i forma arredonida. Estava a l’antiga placeta de la Morera, enfront del
convent de les Agustines, al carrer Sant Agustí actual. El
1969 la varen llevar per fer una reforma de la placeta.
El 1981 va ser col·locada en el parc de l’antiga estació
de ferrocarril.
Altres fonts s’havien construït amb antelació:
- La font del Parral, del XVII, de pedra i forma quadrada,
d’estil molt rústic i senzill, situada al carrer de Sant Joan.
- La Font de Sant Jaume, del segle XV, que estava situada
a la cantonada de la baixada de la Barrera Vella amb el
carrer Darrere la Vila (serà reformada el 1854 en estil
preromàntic).
- La Font de l’Om, a la plaça del Mercat (actual de l’Ajuntament) de 1490, que serà reformada al segle XVII (estava adossada on ara està el Maset dels Estudiants).
- La font del carrer de la Ferreria, en el carrer de Darrere
la Vila, prop de la part baixa del Portal d’Agost. De pedra
i forma rectangular, d’estil senzill, popular. Degué fer-se
al llarg del XVII.
- La Font del Ravalet, en la Placeta del Ravalet o de Conca, de la primera meitat del XVIII. És de forma redona, de

26 FAUS PRIETO, Alfredo, “Los terremotos de 1748 en el Antiguo Reino de Valencia” Documento de base y notas para su estudio, dins
de Cuadernos de Geografia, nº 45, pgs. 35-50, Valencia, 1981
27 HURTADO ALLEGUE, Beatriz, “Nicolas Francés de Bartolomé, donante de las pinturas murales de San Antonio Abad de Bocairent·”
dins Bocairent en festes de Sant Blai, 2003
28 VAÑO SILVESTRE, Francisco, “El temple parroquial de Bocairent” dins Bocairent en festes de Sant Blai, 82
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Figura 25. Plànol urbanístic de Bocairent al s. XVIII

193

història

pedra polida, no adossada. Al centre de la pila hi ha una
columna quadrada de pedra, amb diverses decoracions, rematada per un gerro de pedra (Figura 24)29
El 1772 es construeix el nou Pòsit, magatzem municipal
on es guardava el blat, i altres grans que es prestaven
en condicions mòdiques als veïns i llauradors durant els
mesos d’escassesa. Estava al carrer Nou, en el tram que
anava entre la placeta dels Omets i el pont de Sant Blai,
denominat el carrer del Pòsit. Més enllà tot era un cinturó
d’horts que anaven des de la Canaleta fins al Monestir
de les Agustines. L’antic Pòsit estava al costat de la casa
Abadia, s’entrava per un carreró que va ser tancat al segle
XX.30
Es construeixen nous edificis a la Plaça del Mercat, aprofitant les coves i els penya-segats, en especial des de 171030 quan desapareix la funcionalitat de les muralles o tanques i dels portals d’entrada a la vila. Per això trobem allí
una “fonda”, una ferreria i una casa denominada la Troneta
del Pla de l’Om en 1762. Seguiran fent-se noves cases al
llarg del segle XVIII i del següent31.
En el terme municipal de Bocairent, a la Serra de Mariola,
hi havia caves de neu des del XVI, però és al XVIII quan
es varen construir les més importants, entre les quals la
d’enfront del Barranc de la Fos, la Cava de Sant Blai.(Figures 25 i 26)

Figura 24. Font del Ravalet (primera meitat XVIII)

COLOFÓ
El meu cosí, Juan Antonio Piedra Alcaraz i jo, Francisca
Vañó Piedra, hem nascut a Bocairent, malgrat que, malauradament, no hi vivim. No obstant, l’estimem, l’enyorem i
ens interessa la seua història, el seu passat, el seu present
i el seu futur. Aquesta és la principal raó per la qual hem
realitzat el present treball d’investigació i reconstrucció, a
vegades hipotètica, del seu urbanisme en l’època moderna (finals del XV fins a principis del XIX), que ens ajuda a
entendre millor el Bocairent actual.
Figura 26. Bocairent 1797 (esborrany inicial in situ de Cavanilles)

El poble va seguir creixent fora del nucli antic, el barri
medieval, i a l’actualitat la majoria de la població habita
als eixamples; no obstant pensem que és necessari no
oblidar quin va ser el seu procés de creixement. L’aprofundiment en el seu passat, i com queda reflectit en el seu
urbanisme, ens pot apropar al nostre passat col·lectiu i
donar-nos lliçons que ens serveixen per aplicar-les al seu
present i futur.
Palma de Mallorca, 20 de setembre de 2017

Francisca Vañó Piedra

Amb la col·laboració de
Juan Antonio Piedra Alcaraz (plànols)
i José María Ribera Puchol (fotografies)
Figura 27. Bocairent any 2017

29 DOMENECH DOMÍNGUEZ, Rafael, Bocairent: carrers, fonts, aljubs i alcavors del nucli urbà, Ajuntament, Bocairent, 2011
30 VAÑÓ SILVESTRE, Francisco, “Nomenclator callejero del siglo XVIII” dins Bocairent en festes de Sant Blai, 1973
31 VAÑÓ SILVESTRE, Francisco, “ La sierra de Mariola y el abasto de nieve” dins Bocairent en festes de Sant Blai, 1975
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25 anys del
gran incendi de 1994
C

orria el dia 4 de juliol de
l’any 94, quan mitja comarca
de la vall d’Albaida es trobava en flames, res nou aquell any
tan tràgic, ja que els focs evolucionaven favorablement a Requena,
Siete Aguas, Millars, serra d’Espadà…cremaren vora a 450.000 Hc a
tota Espanya i a la Comunitat Valenciana vora 140.000 Hc.
El primer focus va ser l’”incendi
d’Albaida” a les 14.30 hores, cremaven tres focos simultàniament,
corrent ràpidament per les faldes
de l‘ombria del Benicadell, aquest
focus es va controlar al dia següent a les 18 hores.
El foc de “l’incendi d’Ontinyent” per
a les estadístiques, el que va cremar a la zona de Bocairent, passa
al terme de Fontanars, a l’extrem
més occidental de la Vall d’Albaida,
al paratge conegut com el Cabeçó
de Tiriran, a les 16 hores, prompte
es va estendre per tota la zona.

Imatge de l’arxiu d’Ontinyent

Empentat pel fort vent de ponent
que bufava aquells dies, sumat a la
primavera passada amb nevades i
gelades importants fins al mes
d’abril, tot feia una mescla explosiva. Cal recalcar la cifra que va marcar aquell fatídic dia el mercuri a
Ontinyent, 45.5C, màxima registrada a la zona en tota la història des
que se’n tenen dades.
A les 20 hores l’incendi ja destruïa el paratge de Sant Esteve, amb
15 km recorreguts en sols 4 hores.
Lluny de ser controlat el foc salta
a la serra de l’Ombria d’Ontinyent
i al dia següent ja s’estendria pel
barranc d’Ontinyent i el paratge
del Torrater.

Imatge de VilaWeb
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Amb l’incendi d’Albaida controlat, es van concentrar molts
efectius al front que aterrava els veïns de Bocairent, fou
una nit molt llarga, o al menys jo la recorde així, vàrem
veure com el foc arrasava tota la serra de la Solana i el
Sant Crist.

El foc seguia avançant, passant prop del nostre benvolgut
paratge de la font del Vinalopó, fins arribar a la font Freda
i més tard el Soterrani, aconseguint travessar d’esta manera la frontera del terme d’Alcoi, on empentat pel vent
de mestral, aquella nit varen poder estabilitzar l’incendi.

El dia 6, 48 hores després que començara aquell incendi i
havent cremat ja tota la serra de la Solana, quasi des del
terme de Beneixama fins al barranc d’Ontinyent, els efectius i els bocairentins véiem com saltava el foc a la serra
Mariola; els camps alguns encara per segar van volar com
la pólvora. Quan les flames botaven la carretera cv-81 que
connecta Bocairent amb Banyeres, vam vore com el foc
començava a pujar fins el Morro del Porc.

Aquell incendi cremaria 21.800 Hc i ens deixaria a les retines dels bocairentins que ho vàrem viure unes imatges
difícils d’esborrar de la ment.

En esta hora es va produir el succés més dramàtic d’aquest
incendi, un Antonov 124 (avió antiincendi) que estava col·
laborant amb les tasques d’extinció, s’estavellava al Capollet d’Àguila, a les immediacions de Banyeres després
d’haver soltat els 7.000 l d’aigua que pot carregar aquesta
aeronau, amb el fatídic resultat de 5 morts i 1 ferit, tots
ells tripulants d’aquest avió.
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Anys després tornaríem a viure de prop un altre incendi,
sent menys violent, que ens va fer pensar que tot podria
tornar a passar. Gràcies que tot va quedar amb 2.500 Hc
cremades.

A. Belda

Bomber forestal Helitransportat Com. Val

I. Les primeres notícies escrites sobre les
festes de Moros i Cristians de Bocairent
Tot i alguna notícia solta anterior, el document més antic
que hem trobat sobre les festes bocairentines de Moros i
Cristians és l’acta notarial del conveni de fundació d’una
companyia de moros l’any 1852.1 Posteriorment, hem
d’esperar pràcticament a les darreries del segle XIX, l’any
1887, per encontrar-ne un altre: el primer reglament de la
Festa, que en vint-i-cinc articles descriu el que els components de les «filaes» havien d’observar obligatòriament en
els actes de les festes a Sant Blai.2
Nou anys després, el 1896, es va editar un altre reglament, que, com l’anterior, es limitava a recollir les bases
que ordenaven la celebració. També és del mateix any el
primer programa de festes que ens ha arribat, un opuscle amb l’anunci dels actes festers a realitzar.3 Finalment,
l’any 1900 es va elaborar un tercer reglament, més ampli i
detallat, que no sols regulava els actes, sinó que abordava
també, entre d’altres, la creació i les funcions de la Junta
de Festes, l’organització econòmica, etc.4

1
2
3
4
5
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Les festes de 1881
en una enfervorida crònica
periodística

Pel que fa a testimonis de cròniques periodístiques anteriors al segle XX sobre els nostres Moros i Cristians, la
més remota és la publicada en El Rubí, de València, l’any
1863, reproduïda i citada en diverses ocasions.5 A partir
d’ací, podem localitzar notícies soltes i alguna ressenya
en periòdics de les nostres terres com, per exemple, El
Serpis d’Alcoi o Las Provincias de València, encara que la
majoria de vegades es limitaven a anunciar la celebració
de les funcions, descriure l’oratge que havia fet o ressaltar
que no hi havia hagut incidents. Amb tot, la digitalització
progressiva dels arxius que emmagatzemen periòdics del
segle XIX pot donar-nos més d’una sorpresa agradable en
el futur, encara que probablement serà a comptagotes.
Una d’elles ha estat la troballa d’una crònica de les festes
de l’any 1881. Fou reproduïda en la tercera pàgina, de les
quatre que en tenia, de l’exemplar editat l’11 de febrer
d’aquell any d’un periòdic anomenat El Almogávar, que es
publicava tots els dies de la setmana excepte els dilluns.
Imprés a València, va experimentar una curta vida, ja que
va sorgir el 24 de novembre de 1880 i va plegar el mes
d’abril de l’any següent, quan es va fondre amb La Unión

FERRE DOMÍNGUEZ, Josep Vicent, «La fundació d’una companyia de moros a Bocairent l’any 1852»: Revista Festes Moros i Cristians
(RFMC) Bocairent (2016) 178-189.
CANTÓ CASTELLÓ, Miguel, «Un hallazgo histórico: el reglamento de la Fiesta de 1887»: RFMC Bocairent (1995) 108-111.
ASSOCIACIÓ FESTES MOROS I CRISTIANS BOCAIRENT, «Joyas històricas»: RFMC Bocairent (1996) 109-115.
VAÑÓ SILVESTRE, Francisco, Bocairente. Fiestas a San Blas Obispo y Mártir. Soldadesca, Moros y Cristianos, Bocairent, Comisión Publicación Libro, 1982, pp. 114-122.
TEROL REIG, Vicent, «Una crònica periodística de 1863 sobre les festes a Sant Blai», a 150 anys. Moros i Cristians Bocairent 18602010, Bocairent, Associació de Festes de Moros i Cristians a Sant Blai, 2012, pp. 32-35.
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Católica per a formar un nou diari monàrquic tradicionalista, La Lealtad. La capçalera completa del periòdic, El Almogávar: diario ultramontano, ens mostra de forma nítida
la ideologia: integrista, catòlic, dogmàtic i tradicionalista.
La crònica de les festes de 1881 té un caràcter diferent a
la de 1863. Aquesta havia estat escrita per un periodista
foraster i formava part «d’una sèrie d’articles que analitzaven les festes de diferents poblacions valencianes»,6
amb la pretensió de fer entendre la realitat festiva als
lectors del cap-i-casal des d’un punt de vista objectiu. En
canvi, la de El Almogávar, també anònima, potser estava
redactada per un bocairentí, que podia ser el corresponsal
del diari en la nostra població, el qual barreja la narració
de les manifestacions festeres amb un elogi exagerat dels
mateixos veïns de la vila i una apologia desmesurada de
la religió catòlica i de la devoció a Sant Blai. Per això, a
diferència de l’anterior, no entra en detalls com el nom de
les companyies, el nombre d’aquestes i de les bandes de
música, les novetats de l’any, etc.

II.- Els trets principals de la crònica de El
Almogávar
De la lectura de la crònica deduïm les característiques
que el corresponsal considerava més importants de les
festes de Moros i Cristians de Bocairent. Així,

6
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TEROL REIG, V., «Una crònica periodística...», p. 32.

a) eren unes celebracions fonamentalment religioses,
ja que es realitzaven a impuls «del más puro espíritu
cristiano» i brillava amb gran esplendor la devoció religiosa. En eixe context, la figura de Sant Blai era el centre neuràlgic de la commemoració. A diferència d’altres
poblacions amb més habitants, les festes bocairentines
eren més modestes i podien tenir menys «aparato», però
posseïen més fervor religiós.
Per això, la narració esdevé una descripció hiperrealista
quan l’articulista vol transmetre al lector l’autenticitat
del sentiment col·lectiu cap a Sant Blai: «cantos religiosos en el templo, lleno sin cesar de gentes, y fervorosas oraciones al santo patrón», «haciendo derramar
lágrimas a sus oyentes, que al terminar exclamaron en
un espontáneo viva a San Blas», «en esta plaza espera
toda la procesión del Santo Patrón, y ¡oh poder de la fe!
apenas se dejó ver de aquella multitud, todos como un
solo hombre elevan las manos, levantan las luces prorrumpiendo en un viva prolongado, entusiasta, atronador,
que hace brotar las lágrimas al hombre más indiferente»,
«no espero ver ovación más tierna y sublime que la que
el pueblo de Bocairente tributó a su Patrono, en aquel
solemne momento»…
b) el sentiment religiós estava agermanat amb el que
el cronista anomena «ardiente amor patrio». La utilització que fa del terme «patria» és un tant ambigu,
ja que si bé en algun cas sembla denotar la pobla-

c) ofereix una visió optimista, idealitzada i un tant xovinista dels bocairentins i de la vila, que tantes vegades es
va repetir en articles d’opinió i exaltació dels programes
de festes de la segona meitat del segle XX. De fet la
crònica ja comença amb un categòric «la villa de Bocairente con su proverbial sensatez y eminente espíritu
cristiano». Més endavant, el reporter escriu que «reina
la cordialidad sin afectación, y la alegría más completa
preside los actos públicos y las expansiones domésticas» i que les festes es van desenvolupar «sin tener que
lamentar ningún incidente lamentable, tan frecuentes
en otras poblaciones».
d) la descripció d’altres elements de la festa, com les
caixes, l’entrada, les dianes, les ambaixades, etc., té un
paper secundari en la narració, que esdevé més plausible i moderada. Amb tot, al llarg del text es repeteix
l’ús de l’adjectiu qualificatiu per a realçar l’efectivitat del
relat: «al son de armoniosos instrumentos», «hermosos
caballos enjaezados», «marcial paso y gallardo continen-

7

te», «sus anchurosas naves atestadas de gente», «vivas y
transportes de entusiasmo y amor fiel», etc.
e) en canvi, la relació passa per alt diverses qüestions
com, per exemple, el paper de les dones en el conjunt
de la celebració, ja que es limita a dir que assisteixen a
les festes «grupos de doncellas» que baixen de la Mariola i a mencionar «las suculentas pastas que tan buena
fama dan a las hijas de Bocairente». També és curiós el
fet que sempre es refereix a la plaça de la vila com a
«Major», evitant el nom concret, que en aquell moment
podia ser el «de la Constitució», que pel seu caràcter liberal no li devia agradar a un conservador.7 Tampoc veiem cap apunt de tipus social o econòmic, més enllà de
la bucòlica referència inicial als llauradors de la Mariola
i als «ancianos encanecidos y robustos jóvenes trabajadores en diversas artes y oficios», que venien des d’altres poblacions a presenciar les festes. Finalment, també
s’eludeix qualsevol indici sobre l’existència d’una llengua parlada distinta del castellà; fins i tot, sembla com si
llavors els bocairentins no cridaren «vítols» sinó sols un
«espontáneo viva a San Blas».
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ció natal, Bocairent, en altres ocasions va emparellat
amb el terme «religión», mostra fefaent de la ideologia tradicionalista, potser carlista, del gasetiller.
Així, afirma al final de la relació que els bocairentins
«por su religiosidad, cordura, honradez y devoción a
su Patrono San Blas, merecen el aplauso de la patria
y de la religión».

En conjunt, per tant, més que una crònica periodística, el
relat és una recreació sobre la religiositat dels bocairentins i la devoció al patró Sant Blai, expressada i simbolitzada en les festes de Moros i Cristians, que actuen com a
pretext per a la descripció idealitzada de l’autor.

Anomenada tradicionalment com a «Plaça de l’Om», per un arbre majestuós que la presidia amb la font de Sant Jaume al costat,
fou batejada com a d’«Isabel II», amb motiu de la seua proclamació com a reina l’any 184 3. Aquest nom es degué mantenir fins a
la Iª República espanyola (1873-1874) en què fou denominada «Plaza de la Libertad», títol que pogué durar uns anys, fins que va
passar a dir-se «Plaza de la Constitución», per tal de celebrar la promulgació de l’ordenament monàrquic-liberal de 1876.
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III. Algunes aportacions entre línies
sobre les festes de l’època
Això no obstant, de la lectura de la crònica podem extraure
alguns aspectes de les festes de 1881, que tenen un valor notable per a la història dels nostres Moros i Cristians.
Anem a esbrinar-los:
a) El més important, a parer nostre, és la referència a l’acte del «Despojo» o «Despullament». Diu el cronista que
«En el día 5 ambos ejércitos suben disparando y con todo
aparato militar al santuario del Santísimo Cristo, donde
después de oír Misa, el embajador moro, reconociendo la
verdad de la fe cristiana, se despoja de sus insignias, abjura sus errores y abraza la religión del Crucificado». La
descripció no deixa lloc al dubte: en les festes de 1881 ja
se celebrava la conversió del moro.
La notícia és una aportació interessant. La primera al·lusió
que coneixíem era la del reglament de 1900, que prescrivia que després de la celebració de la missa, en la que
havia de tocar la música de la filà més antiga del bàndol
cristià, «se verificarà la abjuración de los errores mahometanos por el embajador moro, en nombre de todos los de
su Bando». Probablement per això, Vañó Silvestre afirmava que el «Despojo» s’introdueix en la festa bocairentina
cap a l’any 1890.8 El fet que no aparega esmentat en els
reglaments i programes de festes anteriors a 1900 pot
deure’s, bé a que era considerat un acte menor o complementari de la missa en acció de gràcies del darrer dia festiu, bé a una certa discontinuïtat en la representació, com
també ha ocorregut amb altres manifestacions teatrals
com «el contrabando» o les «ambaixades humorístiques».
Però el «Despojo», a diferència de les funcions anteriors,
no ha desaparegut, sinó que s’ha consolidat com un acte
fester, on el protagonista principal ja era en el segle XIX el
mateix personatge que, amb alguna excepció puntual, ha
representat històricament el paper i l’encarna actualment:
l’ambaixador moro.
Entre els pobles que celebraven la «Conversió del Moro»
a finals del segle XIX, la referència escrita més antiga era
la de Villena, ja que en el primer programa de festes conegut, el de 1886, apareixia anunciada la funció, tot i que
sempre s’ha considerat anterior.9 També en el de Banyeres
de Mariola de 1891 es proclamava aquella representació

8
9
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com a un acte oficial de les festes.10 Per tant, la notícia
de la celebració a Bocairent de l’escenificació del despullament de les insígnies i la conversió del moro, l’any
1881, té un cert interés, ja que, a més de constituir a hores
d’ara la data més pretèrita on es constata la celebració
del «Despojo» decimonònic, mostra, una vegada més, el
paral·lelisme existent entre els actes festers de diverses
poblacions del nostre entorn.
Aquesta nova troballa, junt amb altres descobriments recents relacionats amb les festes de Bocairent, com el conveni de fundació dels moros de 1852 o la menció en un
protocol notarial a «un vestido de turco para disparar en
la fiesta del Patrón San Blas» de 1840,11 ens porten a sospitar un origen més llunyà dels nostres Moros i Cristians.
De fet, la hipòtesi de José F. Domene sobre una primitiva
ambaixada a Bocairent a la primera meitat del segle XIX,
anterior a l’actual, i la composició simultània del text del
«Despullament», adquireix cada vegada més versemblança, superada ja la tesi tradicional del començament de les
nostres festes a l’any 1860.12
Pel que fa al «Despojo» sols noves troballes ens permetran confirmar o corregir la suggeridora proposta de l’investigador citat quan afirma que «a principios del siglo
XIX, el mismo autor del texto de las embajadas de Villena
escribió un nuevo texto para la Conversión, que se ha utilizado también en la Conversión de Banyeres de Mariola,
Bocairent, Fontanars dels Alforins y la Font de la Figuera
ya desde el siglo XIX, aunque no se puede saber para qué
población se escribió y en cuál se utilizó primero».13 De
confirmar-se la conjectura, el «Despullament», acte que té
el seu origen remot en representacions teatrals de la conversió del moro del segle XV, pot ser un dels actes primitius de les nostres festes. Probablement, incloïen des de
ben prompte l’escenificació d’una funció que simbolitzava
el triomf definitiu del bé sobre el mal i de la creu sobre la
mitja lluna, amb el penediment del moro i l’abraçada de
la religió cristiana, en un context on la festa també jugava
un paper catequètic.14
b) Una segona dada significativa és la referència a la
companyia de «mosqueters». Segons la crònica, l’ordre de
l’entrada d’aquell any era el següent: capità major i ambaixador cristià, companyies de cristians amb els capitans
respectius i companyies de moros i de mosqueters també
amb els seus capitans. El corresponsal distingeix, doncs,

VAÑÓ SILVESTRE, F., Bocairente..., p. 80.
DOMENE VERDÚ, José Fernando, Las fiestas de moros y cristianos de Villena, Universidad de Alicante, 2018, Tesi doctoral, pp. 349, 354,
363 i 376. [Consulta Internet 14/08/2018].
SEMPERE MARTÍNEZ, Miguel, La Fiesta de Moros y Cristianos desde sus albores, Banyeres de Mariola, Ed. del autor, 2014, p. 47.
FERRE DOMÍNGUEZ, J.V., «La creació d’una companyia de moros a Bocairent. Les arrels d’una filà amb ball propi», a SANCHIS FRANCÉS, Raül i MASSIP, Francesc (eds.) La dansa dels altres. Identitat i alteritat en la festa popular, Catarroja-Barcelona, Editorial Afers,
2017, pp. 83-94.
DOMENE VERDÚ, J.F., «El origen del texto del «Despojo» de Bocairent»: RFMC Bocairent (1997) 175-183; i «L’Origen de les Ambaixades i el Despojo bocairentí», a 150 anys. Moros i Cristians..., pp. 204-215.
DOMENE VERDÚ, J.F., Las fiestas de Moros y Cristianos, San Vicent del Raspeig, Universitat d’Alacant, 2015, p. 142.
HERNÁNDEZ MARÍN, Francisco, «El mito en las fiestas de moros y cristianos. Un mito: el del bien y el del mal», a PONCE HERRERO,
Gabino (ed.), Moros y cristianos un patrimonio mundial, San Vicent del Raspeig, Universitat d’Alacant, 2016, vol. I, pp. 515-524.

c) Pel que fa a la resta de la narració, observem que l’estructura de la festa era pràcticament la mateixa que ara,
signe evident de la fidelitat a la tradició i l’immobilisme
del nostres Moros i Cristians. Més enllà d’alguns detalls
curiosos que podrà advertir i endevinar el lector, posem
l’accent en una sèrie de particularitats que ens semblen
significatives:
1.- A més dels «mosqueters», sols hi ha referència a altres
dos «filaes» concretes, «els granaders» i «els suavos». La
notícia sobre els granaders, com a portadors de Sant Blai
en la processó, confirma el que ja s’ha escrit en diverses
ocasions: que trauen la imatge del sant de manera exclusiva des de l’any 1874.15 A més, el cronista afegeix el
detall que aquell any van portar el patró amb les noves
andes.
Pel que fa als suavos, s’assenyala que el piquet tancava la
comitiva de la processó a Sant Blai. És un fet que apareix
regulat anys després en el reglament de 1896: «Se prohiben las escuadras en este acto, escepto el piquete de Zuavos que irá detrás de la imagen del Santo».16 Per tant, la
normativització del fet és almenys quinze anys posterior
al que ja era un costum de la comparsa, si més no, des de
l’any 1881: acompanyar amb un piquet la figura del patró
al final de la processó.
Per altra banda, no hi ha cap apunt sobre «els marrocs»,
que, segons Vañó Silvestre, van reaparéixer aquell any
després de huit exercicis festers sense eixir.17 No entenem
com el corresponsal va passar per alt eixe detall, si bé es
pot comprendre en un context d’una certa variabilitat de
les «filaes» i des de l’òptica d’una narració més apologètica que periodística.
2.- La festa se celebrava fonamentalment en el carrer.
Sembla que les companyies encara no tenien «masets»
propis, de manera que les invitacions i convits es realitzaven en les cases particulars dels capitans. Els Moros i
Cristians encara es trobaven en un moment en què les
«filaes» comptaven amb un nombre reduït de membres,

potser pocs més dels components necessaris per a formar
una esquadra oficial o de gastadors o un piquet.
3.- La figura principal de la festa era el «capità major»,
que segons el cronista encapçalava l’entrada, acompanyat
per l’ambaixador cristià, i era saludat per totes les companyies quan arribaven a la plaça. Així mateix, a més de fer
les funcions pròpies de capità de la seua filà, era el que
dirigia les festes a través d’un sergent major i d’un corneta
d’ordres. Poc a poc, la figura del «capità major» fou substituïda per la Junta de Festes al voltant de l’any 1900, pel
que fa als aspectes organitzatius de la festa, i pel capità
de la filà més antiga o primera del bàndol cristià, amb
alguna excepció, pel que fa a la vessant representativa,
ocupant llavors un paper similar al que exercia el «capità
moro», que també solia ser el de la primera comparsa del
bàndol.
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entre moros i mosqueters. Segurament això es pot deure
a les dificultats inicials per a considerar els mosqueters
com una companyia mora, a causa de les seues característiques peculiars: vestit de jaqueta i pantaló de pota de
gall o uniforme afrancesat, mosquet, barret o capell, etc.
Amb tot, els mosqueters van mantenir en els inicis de les
festes de moros i cristians el privilegi ancestral, procedent
de les celebracions de soldadesca, d’anar situats en les
processons davant del sant i de tancar les desfilades o
parades militars. Això va determinar la seua inclusió en el
bàndol de la mitja lluna, quan les companyies, comparses
o «filaes» existents es van estructurar de manera consolidada i definitiva en dos bàndols.

4.- La crònica de 1881 recull la primera menció explícita,
a nivell local, a la figura representativa de la «Mahoma»,
ja que no s’esmentava en la crònica de 1863. Així, quan el
matí del dia del simulacre de guerra el castell cau en poder
dels moros, aquests «enarbolan sobre él su bandera y colocan una grotesca figura del falso profeta, que por la tarde
es destrozada y quemada, cuando por los mismos procedimientos los cristianos reconquistan y recobran el castillo».
Devia ser ja un acte consolidat, que recullen els reglaments
de 1887 i 1896, encara que el segon d’ells prohibeix taxativament «introducirle cohetes, animales u otros objetos que
causen perjuicio al público», signe de com podia haver-se
desvirtuat un tant «l’abotà de la Mahoma».
5.- Finalment, en la processó, juntament als capitans i alferes, anaven «algunos niños vestidos de ángeles». És un
element present al segle XIX en la festa bocairentina, ja
que coneixem que es llogaven anualment alguns vestits
d’àngels per als xiquets. Es constata, per tant, l’existència
de les «rodelles» en els nostres Moros i Cristians, alhora
que es reforça la hipòtesi ja formulada per Vañó Silvestre
i Vicent Ferrandis sobre la seua indumentària.19 Probablement van desaparéixer a finals d’aquell segle.
Així doncs, tot i les peculiaritats de la crònica de El Almogávar de 1881, de la mateixa es poden extraure alguns
trets representatius del que llavors eren les festes locals,
els quals ens ajuden a comprendre millor la seua evolució
històrica.

Josep Vicent Ferre Domínguez
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CALATAYUD BENEYTO, Josep, «Filà de Granaders», a 150 anys. Moros i Cristians..., p. 62.
ASSOCIACIÓ FESTES MOROS I CRISTIANS BOCAIRENT, «Joyas històricas», p. 114.
VAÑÓ SILVESTRE, F., Bocairente..., p. 75.
GANDÍA VIDAL, Rafael A. - GANDÍA BORREDÁ, Rafa, «La vila de Bocairent i la roberia Casa Insa (I)»: RFMC Bocairent (2017) 214-216;
i «La vila de Bocairent i la roberia Casa Insa (II)»: RFMC Bocairent (2018) 219-220.
19 VAÑÓ SILVESTRE, F., Bocairente..., p. 86; i FERRANDIS MAS, Vicent, «La rodella dels Moros Vells»: RFMC Bocairent (2016) 83-84.
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FOLLETÍN

Bocairente 6 de febrero de 1881
Sr. Director de EL ALMOGÁVAR
Muy señor mío: La villa de Bocairente, con su proverbial sensatez y eminente espíritu cristiano, ha celebrado
en los días 2, 3, 4 y 5 del corriente, las tradicionales y populares fiestas a su esclarecido patrón San Blas.
Quien no haya presenciado alguna fiesta religiosa, celebrada a impulsos del más puro espíritu cristiano, hermanado con el ardiente amor patrio, no puede formarse
idea de lo que son las fiestas de San Blas en Bocairente. En
poblaciones más populosas, las proezas de nuestros padres en tiempo de la Reconquista, los episodios y guerras
entre moros y cristianos, se representan con más solemne
aparato; pero en éstas, más modestas bajo este punto de
vista, brilla el fervor religioso con más explendor, reina la
cordialidad sin afectación, y la alegría más completa preside los actos públicos y las expansiones domésticas. Esto
sucede aquí.
Inaugúranse las fiestas al anochecer del día primero
con un volteo general de campanas, y con un pasa-calle de
cajas y tambores que recorre toda la población.
En la mañana del día 2, mientras se celebran los oficios
de la festividad en el magnífico templo parroquial, vense los caminos llenos de algunas comitivas de los pueblos
circunvecinos, que afluyen a presenciar las fiestas; por una
parte, grupos de doncellas, labradores bajando las vertientes del renombrado Mariola; por la otra, ancianos encanecidos y robustos jóvenes trabajadores en diversas artes y
oficios, que domiciliados en otras poblaciones, no pueden
dejar de ofrecer a su amado Patrón y á su querida patria, el
obsequio de su presencia y cooperación en las fiestas; ya
llegan las bandas de música que han de acompañar a las
compañías de moros y cristianos, que en el momento de
su entrada se anuncian con un paseo por las calles principales, al son de armoniosos instrumentos; ya han sonado
las dos de la tarde, hora en la que hacen su entrada las
diversas compañías de cristianos y de moros que toman
parte en la fiesta; al capitán mayor y al embajador cristiano, cabalgando en hermosos caballos enjaezados, siguen
las compañías cristianas, llevando al frente sus capitanes
á caballo, entre los acordes de las músicas, al fragor de los
tambores y el eco de las campanas; en el mismo orden vienen detrás las compañías de los moros y mosqueteros, a la
orden de sus capitanes, rodeados de sus músicas y con el
arma al hombro; cada compañía lleva sus gastadores que
con marcial paso y gallardo continente se abren paso entre la multitud.
Al llegar todos a la plaza Mayor, donde está el castillo, las compañías saludan al capitán mayor, disolviéndose
breves momentos para dirigirse después en corporación

a la iglesia parroquial, durante las solemnes Vísperas del
patrón. Terminadas estas, el reverendo Clero empieza los
Maitines, y las compañías, con sus capitanes y músicas,
acompañan al ayuntamiento desde el templo hasta la
casa consistorial, bajo cuyos balcones hacen resonar las
músicas sus alegres melodías, mientras algunas comparsas ejecutan caprichosos y variados bailes de campaña. A
los pocos momentos el capitán mayor y todos los demás
capitanes, en sus propias casas, obsequian a sus respectivas compañías, músicos y dependientes, con abundantes
refrescos en los que no falta el sabroso dulce, el esquisito
licor y las suculentas pastas que tan buena fama dan a las
hijas de Bocairente.
Desde este instante empieza la más cordial expansión
en todos los ánimos, que no cesa hasta el último día; animación en las calles y plazas, paseo de músicas, obsequio
de bailes a las autoridades y amigos, que se cambian con
otros objetos espirituosos, donde el brindis de gratitud
queda mezclado con la plegaria ó tierna invocación a San
Blas; cantos religiosos en el templo, lleno sin cesar de
gentes, y fervorosas oraciones al santo patrón; así acaba
el día 2, disparándose ya de noche, una cuerda de fuegos
artificiales.
En el día 3, al despuntar el alba, los gastadores de todas
las compañías, al frente de sus músicas, recorren la población en correcta formación militar, unas después de otras.
A las nueve los capitanes con sus compañías, vuelven a
la casa consistorial para acompañar al ayuntamiento a la
función religiosa.
El magestuoso templo presentaba un aspecto encantador; el altar mayor profusamente iluminado, el invicto mártir San Blas colocado sobre magníficas andas a la derecha
del altar; sus anchurosas naves atestadas de gente entre
quienes descollaban los capitanes y sus compañías, con los
elegantes y vistosos trages; un numeroso clero al servicio
del altar y el ilustre ayuntamiento en los bancos de preferencia. Poco más de las nueve y media comenzó la Misa
solemne, cantada por un nutrido coro de profesores que
interpretaron con maestría la sublime composición de Mercadante, ocupando la cátedra del Espíritu-Santo, el ilustrado sacerdote D. Juan Martínez, beneficiado de la suprimida
Colegial de Játiva, el cual tuvo pendiente al auditorio de su
elocuente palabra, cerca de una hora, demostrando la ardiente fe del Santo, el mérito de su vida y la bondad de su
protección, haciendo derramar lágrimas a sus oyentes, que
al terminar exclamaron en un espontáneo viva a San Blas.
Cerca de las doce terminó esta función que dejará gratos
recuerdos en la memoria de los hijos de Bocairente.
Por la tarde tuvo lugar la magnífica y solemne procesión con que todos los años se acostumbra obsequiar al
Santo Patrón, la cual en el presente año, a pesar de la inclemencia del tiempo, no ha desmerecido de los anteriores; es imposible describir este grandioso acto religioso; a

20 En la transcripció s’ha mantingut l’ortografia i sintaxi, però s’ha adequat l’accentuació a la normativa actual.
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él acuden la mayor parte de los vecinos de Bocairente, los
habitantes del campo y caseríos y hasta muchos forasteros.
Abren la marcha las compañías de guerreros con sus
vistosos uniformes, y con grandes hachas (blandones)
encendidas, caminando al compás de la música; siguen
después los particulares en dos interminables hileras; delante de la Cruz y clero parroquial colócanse los capitanes y alféreces de todas las compañías, con algunos niños
vestidos de ángeles; el Santo Patrón es conducido en sus
nuevas andas por los granaderos, presidiendo el Ayuntamiento y autoridades, cerrando la comitiva el piquete de
zuavos, recorriendo las principales calles, haciendo estación en la Iglesia de las Monjas y volviendo a la parroquia,
pasando por la plaza Mayor.
En esta plaza espera toda la procesión del Santo Patrón, y ¡oh poder de la fe! apenas se dejó ver de aquella
multitud, todos como un solo hombre elevan las manos,
levantan las luces prorrumpiendo en un viva prolongado, entusiasta, atronador, que hace brotar las lágrimas al
hombre más indiferente. A seguida se disparan algunos
cohetes voladores, quémanse algunas piezas de fuegos artificiales, exponiendo en la última un trasparente de San
Blas rodeado de luces y resplandores.
Después de las siete y media llegaba el Santo al templo
parroquial, iluminado con millares de luces caprichosamente colocadas en las cornisas, pilastras y balustradas,
reproduciéndose en la apiñada multitud los vivas y trasportes de entusiasmo y amor fiel, que no espero ver ovación más tierna y sublime que la que el pueblo de Bocairente tributó a su Patrono, en aquel solemne momento.
Como fin de fiesta de este día se dispuso más tarde un
castillo de fuegos artificiales en la plaza Mayor.
El día 4 está destinado al simulacro de guerra entre
moros y cristianos, en recuerdo de la conquista de esta
villa por el invicto rey D. Jaime. Por la mañana, cada compañía acude en particular a oír una Misa rezada, en forma
militar; después los dos ejércitos salen a las afueras de la
población, figurando una batalla, en la que ocurren sus
episodios, ataques de frente, en guerrilla, a la bayoneta,
disparos de artillería, hasta que retirándose los cristianos
penetran en la población, refugiándose en el castillo de

la plaza, siempre acosados por los moros; allí en la plaza
se combate con ardor... se da la señal de alto, aparece un
parlamentario, se entra en tratos de paz... lo cual da lugar
a la solemne embajada del moro… que por último pide la
rendición del castillo; pero negada por los cristianos se renueva el combate con más brío… hasta que el castillo cae
en poder de los moros, que enarbolan sobre él su bandera y colocan una grotesca figura del falso profeta, que por
la tarde es destrozada y quemada, cuando por los mismos
procedimientos los cristianos reconquistan y recobran el
castillo.
En el día 5 ambos ejércitos suben disparando y con todo
aparato militar al santuario del Santísimo Cristo, donde
después de oír Misa, el embajador moro, reconociendo la
verdad de la fe cristiana, se despoja de sus insignias, abjura sus errores y abraza la Religión del Crucificado; a su
regreso a la población entran en la parroquia para adorar
individualmente la reliquia del Santo Patrón.
En el mismo día por la tarde todas las compañías van
al convento de Monjas, donde los nuevos capitanes y alféreces para el año siguiente, reciben las insignias y bandas
de su cargo, recorriendo enseguida la población al frente
de sus compañías y retirándose a sus casas en las que obsequian a sus compañeros con un refresco.
Tales son, a grandes rasgos escritas, las fiestas con que
la villa de Bocairente obsequia anualmente a su Santo Patrón San Blas; y así han comenzado y terminado las del
presente año, sin tener que lamentar ningún incidente lamentable, tan frecuentes en otras poblaciones.
Réstame solo dar un voto de gracias para todos los que
han contribuido a ellas, en particular al capitán mayor y a
todos los demás capitanes y sus compañías, a las corporaciones y autoridades locales, a todos los concurrentes y en
fin a todos los vecinos de Bocairente que por su religiosidad, cordura, honradez y devoción a su Patrono San Blas,
merecen el aplauso de la patria y de la religión.
Agradeciendo la fina amabilidad de V(sted) por la inserción de esta desaliñada relación, queda de V(sted),
señor Director, affectísimo seguro servidor Q(ue) S(u)
M(ano) B(esa)
El corresponsal.
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L’ARRIBADA DEL FERROCARRIL
A BOCAIRENT
(i la seua consolidació) (i VII)

A

mitjan 1904 la diferent realitat entre les
dos línies ferroviàries que afectaven al terme de Bocairent es feia palesa. Mentre la
línia Xàtiva-Alcoi es trobava ja plenament operativa, a la línia del VAY continuaven sense complir-se els terminis per a la seua finalització, especialment del tram entre Bocairent i Agres, que
encara tardaria molts mesos a ser una realitat.

Les obres al tram Bocairent-Agres i
la suspensió de pagaments
Al mes de setembre de 1904 trobem de nou noticies relacionades amb la línia del VAY. Fan referència a l’arribada al port d’Alacant del vapor
anglès “Pinta”, que entre d’altres materials transportava “[...] maquinaria y ruedas para la compañía
del ferrocarril económico de Villena á Alcoy”. Així ho
publicava el “Heraldo de Alcoy” el dia 10 d’aquell
mes. Això sí, ninguna de les previsions optimistes
respecte de l’acabament de les obres del tram entre Bocairent i Agres s’havia complit. No obstant
això, les obres continuaven en marxa. El 10 de
setembre “La Defensa” recollia que la companyia
del VAY havia sol·licitat autorització “[...] para cruzar la línea férrea de Madrid á Alicante, con cables
conductores de energía eléctrica”.
L’11 de novembre “La Defensa” publicava noticies esperançadores: “Dicen de Agres que se ha dado
gran impulso á los trabajos de continuación de la
vía férrea económica de Alcoy á Villena, y que dentro
de poco quedará establecido el servicio de trenes entre Alfafara y Villena. De desear sería que esta notícia se confirmara”.
Malgrat les dades positives que la companyia va difondre
en la seua junta del mes de març de 1904, la situació financera no era suficientment bona com per a atraure inversors estrangers. El 12 de novembre, el “Heraldo de Alcoy”, recollint una informació de la “Revista de Economía
y Hacienda”, publicava les fracassades negociacions entre
la companyia del VAY i un sindicat de banquers francesos
per a emetre una nova sèrie d’obligacions i negociar les
que tenia la companyia en cartera. La causa de la ruptura
de les negociacions era la situació financera de la línia,
“[...] cuyos ingresos apenas bastarían para cubrir el servicio
de intereses y amortización de los nuevos valores”.
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1915 (aprox). Barranc, passant el tren Xàtiva-Alcoi.
Arxiu José Llorca Casasempere

L’any 1904 es tancava amb un nou accident registrat a la
línia entre Alcoi i Xàtiva, al seu pas per la ciutat alcoiana.
El 5 de desembre així ho podien llegir els lectors de “La
Opinión”: “En Alcoy, al pasar el tren cerca del río, descarriló
un vagón cayendo en el río y resultando varios heridos. No
ocurrieron muchas desgracias porque el maquinista á tiempo
paró la máquina”.
1905 començava a la línia del VAY amb bones noticies pel
que feia al tram comprés entre Iecla i Jumella. El 25 de gener, el “Heraldo de Alcoy”, citant al seu col·lega murcià “El
Liberal”, publicava que “[...] si dificultades imprevistas no lo
impiden, quizás en esta misma semana quedarán abiertas al
servicio público las obras del ferrocarril económico de Villena
á Alcoy: sección de Yecla á Jumilla”. El dia 27 el mateix diari

dido entre Agres y Alcoy, siéndonos grato anticipar a nuestros
lectores la notícia de haber llegado a un acuerdo las dos
empresas ferroviarias”. El 15 de març reflectia la imminent
obertura del tram entre Bocairent i Agres: “Las obras están
terminadas por completo, faltando sólo ultimar pequeños
detalles sin los cuales no puede autorizarse la circulación
de trenes”.

El 6 d’abril “La Defensa” publicava que “La tesoreria de Hacienda de Alicante, por medio de edicto, declara incursa en el
primer grado á la empresa de ferrocarriles de Villena, Alcoy
y Yecla, por no haber satisfecho la suma que en concepto de
gastos de inspección tiene asignada”. Al dia següent informava de l’acord entre la companyia del VAY i la companyia de M.Z.A. (Madrid, Zaragoza, Alicante) per establir una
tarifa de transbord a Villena per als transports combinats
entre ambdós companyies. No obstant això, el 5 d’agost se
suspenien els drets de transbord en les expedicions de vi
que procedents de la línia del VAY es facturaren amb destinació Alacant o al seu port. L’1 de setembre la suspensió
també era per a les expedicions d’alcohols.
El 6 de novembre, amb la celebració de la junta general
extraordinària de la companyia, començaren les negociacions amb la Compañía de Alcoy a Gandía y Puerto de
Gandía per a l’establiment d’unes bases que harmonitzaren els interessos comuns amb l’objectiu de concloure
l’entroncament a Muro de les dos companyies i que afavorira la construcció i explotació de la secció d’Agres a Muro.
Així ho recollia el 16 de novembre la “Gaceta de los caminos de hierro”. A més, en eixa junta es va nomenar de nou
a Miguel Ybern director gerent, després de la seua interinitat per malaltia de l’aleshores director Alberto Pellicer.
La seua primera decisió fou que la companyia s’acollira a
l’estat legal de suspensió de pagaments (sol·licitada el 13
de novembre), instal·lant de seguida persones de la seua
confiança en llocs destacats, fent front d’aquesta manera
als nombrosos problemes que ocasionaven els directius
de Villena (obstrucció d’ordres, mala administració,...). A
més, va reduir les despeses en personal malgrat el major
nombre de kilòmetres en explotació, i va disposar un control rigorós de les baixes per malaltia. Va completar les
seues primeres decisions comprant els dotze vagons que
faltaven per completar el parc mòbil que recollia el plec
de condicions facultatives.
El 17 de novembre es podia llegir al “Heraldo de Alcoy”:
“Adelantan rápidamente las obras en construcción del ferrocarril económico de Alcoy-Villena-Yecla, en su trozo de Bocairente á Agres, por Virgen de la Luz. En los primeros días del
próximo año se inaugurará, según se nos asegura, ese trozo
de línea, con lo cual podrá hacerse el viaje de Alcoy á Alicante
por ferrocarril”. Al desembre la “Revista ilustrada de vías
férreas” apuntava als primers dies de l’any vinent com a
probables per inaugurar el nou tram.
El 19 de febrer de 1906 el “Heraldo de Alcoy” publicava
que s’havia remès al director general d’Obres Públiques el
projecte de modificació de vies a l’estació de Banyeres. El
2 de març el mateix diari publicava la reunió celebrada al
despatx de l’alcalde d’Alcoi, Santiago Reig, entre el gerent
de la companyia del VAY i el de la línia Alcoi-Gandia (AG)
“[...] para tratar de la construcción del trozo de vía compren-
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alcoià notificava que ja s’havia admès per a l’explotació el
ramal en qüestió, de 29 kilòmetres, i que en breu s’esperava la conclusió de les obres en el tram entre Bocairent
i Agres, “[...] poniendo con esta inauguración, 96 kilómetros
de vía férrea en explotación y estableciendo la comunicación
de Alcoy con el puerto de Alicante por Villena”, fent transbord en Agres per enllaçar amb la línia Xàtiva-Alcoi.

Locomotora vapor 020-0231 de Couillet en 1885, Madrid Delicias

El 17 de març “La Defensa” publicava un extens article
titulat “Suspensión de pagos del ferrocarril Villena-Alcoy”.
Començava l’article recordant les vicissituds per les que
històricament havia passat aquesta empresa, i quan semblava que l’actual directiva “[...] lograría sacarlo adelante
terminando las construcciones y convirtiéndolo en fin en una
consolidada y relativamente productiva explotación, resulta
que se vuelve á las situaciones de otros tiempos, habiéndose
declarado á la Compañía en estado legal de suspensión de
pagos”. Apuntava l’acabament dels trams entre Iecla i Jumella i l’obertura en pocs dies del tram entre Bocairent i
Agres, “[...] pero para pasar de Agres ya no hay fuerzas, y con
haber llegado á este punto no se ha logrado la solución de
este ferrocarril. Se ha dado un paso más, un avance hacia
Alcoy, pero sin resolver el problema”. El tràfic de viatgers,
i sobretot de mercaderies, des d’Alcoi fins Alacant, havia
de fer dos transbords, un a Agres per deixar la via d’ample normal del ferrocarril Xàtiva-Alcoi, i un altre a Villena
per deixar la via estreta del VAY i agafar la via d’ample
normal del ferrocarril Madrid-Alacant, “Y todo esto es bastante para que el tráfico rehuya la utilización de semejante
combinación”. I malgrat que el recorregut Alcoi-Xàtiva-Encina era prou més llarg (122 quilòmetres) que el d’AlcoiAgres-Villena, tenia l’avantatge de fer-se tot el recorregut
sense transbord, “[...] ganándose en el triple concepto de
tiempo, mejor trato de las mercancías y ahorro de gastos”.
L’escrit assenyalava la necessitat de realitzar el tram de
nou quilòmetres entre Agres i Muro per enllaçar allí amb
la línia Alcoi-Gandia. Però havia sobrevingut la suspensió de pagaments, i ara quedaven en espera de la decisió
dels creditors: “Ellos decidirán si optan por la aceptación
del convenio que se les proponga, ó prefieren ir á la quiebra.
Sensible será que pasen las cosas de forma que á los muchos
años transcurridos estando la línea detenida en Bocairente,
se suceda ahora otra larga serie sin pasar de Agres”. La ce-
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lebració de la junta estava fixada el dia 29
de març.
D’altra banda, el 28 de març el “Heraldo
de Alcoy” recollia una àmplia crònica de
l’incendi produït en un vagó de mercaderies del tren correu de Madrid a la línia
Xàtiva-Alcoi. L’incendi sembla que es va
produir després de deixar l’estació d’Agres
en direcció a Alcoi, “[...] y bien pudo tener
origen en alguna chispa desprendida de la
máquina, y avivada la acción del fuego por
el viento y la velocidad del convoy”. Al creuar
el comboi per davant d’un guarda-barrera,
la dona encarregada del servei va donar la
veu d’alarma, alertant la guàrdia civil, que
va fer “[...] varios disparos, logrando llamar
la atención de los viajeros y del maquinista,
que pudo parar el tren antes de que el fuego
se propagara a otro vagón, como el incendiado, cargado de balas de trapos, que ya empezaba á arder”. Fetes les maniobres pertinents per evitar que es cremara tot el tren,
el comboi va aplegar a Cocentaina, on el
vagó incendiat va quedar reduït a cendres.
Del pànic que es va crear, ens diu que un
dels viatgers “[...] menos reflexivo que los
demás, se arrojó marchando el tren a toda
máquina, sufriendo únicamente algunas
contusiones”. La crònica del succés concloïa amb la petició al governador d’Alacant
perquè procedira contundentment contra
l’actuació negligent de la companyia del Nord, ja que
“Los trenes correos no deben conducir vagones cargados de
mercancías, y bajo este supuesto, la responsabilidad en que
ha incurrido esa empresa ferroviaria es grande y debe serle
exigida”.

L’esperada inauguració del tram
Bocairent-Agres
El 30 de març de 1906 el mateix diari publicava l’aplegada a Alacant dels enginyers de la divisió central, amb
objecte d’inspeccionar les obres del tram entre Bocairent
i Agres i autoritzar la circulació de trens, pel que ja s’apuntava a la setmana vinent com la de l’esperada inauguració
del tram. Al dia següent, dissabte 31 de març, publicava:
“Inauguración férrea. Mañana se verificará la inauguración
del trozo de vía entre Bocairente y Agres, en la línea férrea de
Alcoy-Villena-Yecla. El lunes circularán los trenes con servicio completo para el público”.
El 2 d’abril el “Heraldo de Alcoy” publicava una extensa
crònica de la inauguració del tram Bocairent-Agres que
s’havia fet el dia anterior, diumenge 1 d’abril de 1906. Des
d’Alcoi acudiren a l’acte l’alcalde Santiago Reig i el coronel del Regiment de Biscaia, a més d’altres personalitats
i diferents corresponsals de periòdics. Els expedicionaris
van eixir d’Alcoi amb el ferrocarril del Nord i aplegaren a
Agres al migdia. Allí esperava engalanada la locomotora “Villena” amb un cartell que resava: “Barcelona al pue-

206

Moll i estació de Muro

blo de Agres y ciudad de Alcoy”. A continuació sonaren els
acords de les bandes de música d’Agres, Alfarara i Bocairent, i entre aclamacions de la multitud, el rector d’Agres
va beneir la nova via. Aleshores el gerent del VAY, senyor
Ybern, va dirigir un telegrama al president del Congrés:
“Gerencia ferrocarril Villena Alcoy, amigos ambas poblaciones é intermedias, dirigen vuecencia primer saludo telegráfico desde Agres al inaugurarse la vía”.
Després de fer-se algunes fotografies, a càrrec del fotògraf alcoià Laporta, el tren es va posar en marxa cap a
Villena, “[...] siendo de celebrar que no se amargase la fiesta
con alguna desgracia, que todos temíamos á consecuencia
de la gran aglomeración de gente que materialmente invadió
el tren”. Una vegada en Villena es va celebrar un banquet
que va ser servit per la Fonda del Alcoyano. Els brindis
els van fer, entre d’altres, els alcaldes d’Alcoi i Villena, el
gerent del VAY i el jutge de primera instància de Villena.
Acabades les celebracions, el comboi va fer el viatge de
tornada amb el tren ordinari que tenia eixida a les 20:28
hores. 21 anys havien passat per a completar el tram entre Bocairent i Agres.
El 3 d’abril “La Correspondencia de España” ens deixava
nous detalls de l’acte d’inauguració. Així, sabem que durant el trajecte del comboi entre Villena i Agres, “[...] el
paso del tren por las estaciones del tránsito era saludado con
grandes aclamaciones y vitores entusiastas. En Bocairente y
Alfafara, donde el gentío era inmenso, el tren fué recibido a
los acordes de varias bandas de música, las cuales subieron
al convoy y fueron en él hasta Agres”.

Per la seua banda, l’actualitat a la línia Xàtiva-Alcoi tornava a vore’s entelada per un accident. El 18 de juliol
de 1906 “La Correspondencia de España” publicava: “Un
choque. Alcoy 16. Al entrar el tren correo en la estación de
Onteniente, chocó violentamente con un vagón cargado de
madera que venía escapado de la estación de Agres. No ha
ocurrido ninguna desgracia, afortunadamente. Los viajeros
sufrieron, sin embargo, un susto mayúsculo. La máquina del
tren quedó con los topes y el farol destrozados”.

La presència del VAY a la
vida quotidiana
Com hem pogut vore, la posada en marxa del tram entre
Bocairent i Agres no només va tindre influència en el dia
a dia dels habitants de la zona. També les ocasions especials es van beneficiar del funcionament d’aquestos nous
quilòmetres de línia. Així, a primers d’octubre l’Arquebisbe de València, Victoriano Guisasola, va visitar diferents
pobles de la comarca, tal i com ho recollia una crònica
enviada des d’Alfafara el dia 10 d’octubre i publicada per
“La Defensa” dos dies després. En ella podem llegir com
el prelat va ser rebut a Agres i Alfafara, i com en aquesta
última població, la vesprada del dia 6 “[...] fué acompañado
hasta el lugar donde ha de ser edificada la Estación de la
línea férrea, en donde un tren especial esperaba su llegada
para conducirle á Bocairente, y acompañado del Sr. Cura y
demás autoridades y la comisión de Bocairente, con algunos
otros vecinos de esta, partieron á los acordes de la Marcha
Real”.

No obstant l’obertura del tram fins a Agres, el trajecte del
VAY no estava encara complet, i així ho recordaven també
al Congrés dels diputats. El 31 d’octubre publicava el diari
“ABC” la sessió celebrada a l’hemicicle el dia anterior, on
podíem llegir que el diputat García Alonso recolzava la
proposició de llei perquè finalitzaren les obres del ferrocarril de Villena a Alcoi i Iecla, que era presa en consideració. El 28 de novembre el “Heraldo de Alcoy” recollia la
comissió del Senat encarregada del projecte referent a la
pròrroga per acabar les obres del VAY, formada pel marqués de las Cuevas del Becerro, marqués de Villamantilla,
Parres, Calvetón, Cabestany, Herrero i Arias de Miranda. El
dia 17 d’aqueix mes s’havia aprovat el projecte de prolongació de la línia fins a Cieza, i el dia 27 s’havia autoritzat
la construcció del baixador d’Alfafara.
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Mentrestant, la companyia del VAY tractava de solucionar
el problema de la suspensió de pagaments. El 3 d’abril
es podia llegir a “La Defensa”: “La Gaceta publica la proposición de convenio que la Compañía de los ferrocarriles
de Villena á Alcoy y Yecla presenta á sus acreedores para
poner definitivo termino al estado legal de suspensión de
pagos de la misma”. A més, després de rebuda l’autorització per a l’obertura de la línia el 26 de juny (amb què la
línia ja tenia 92 kilòmetres en explotació), la companyia
va establir una tarifa econòmica que, amb l’obertura del
tram fins a Agres, donava les màximes facilitats per a tots
aquells viatgers que volgueren viatjar fins a Alacant o a
Andalusia. Així, els preus eren els següents per al viatge entre Agres i Villena: 4’05 pessetes en primera classe,
3’25 en segona i 2 pessetes en tercera classe. Tal i com
apuntava “La Defensa” el 27 de juliol “No dudamos que esto
contribuirá poderosamente á que el público alcoyano utilice
dicha vía, sobretodo en la presente temporada de baños, por
las manifiestas ventajas que la citada Compañía le ofrece”.
A més, adaptava els preus en funció dels esdeveniments
que s’oferien en cada moment. Per exemple, amb motiu
de la correguda de la beneficència que s’havia de fer el
9 d’agost a Alacant, la companyia del VAY va oferir preus
especials per al tram Agres-Villena. Els bitllets, d’anada i
tornada, s’oferien a 4’55 pessetes en segona classe i 2’55
en tercera. Inclús va accedir a que els bitllets foren vàlids
per poder tornar amb el tren que eixia de Villena el dia 10
a les 9:50 hores. Així mateix, es va posar un tren especial
des de Villena per a la celebració de les festes d’Agres a
primers de setembre.

L’1 de desembre la “Gaceta de los Caminos de Hierro” publicava l’aprovació del conveni presentat als creditors:
“Ferrocarriles de Villena á Alcoy y Yecla.- Por el Juzgado del
Oeste, de Barcelona, se ha dictado un auto con fecha 7 de
Noviembre último, declarando aprobado, por los acreedores,
el convenio presentado á los mismos por la Compañía de los
ferrocarriles de Villena á Alcoy y Yecla”. A finals d’any (dia
20), el diari “ABC” publicava que en la sessió del Senat del
19 de desembre de 1906 s’aprovava sense discussió “[...]
conceder prórroga á la Compañía del Ferrocarril de Villena á
Alcoy y Yecla, para su terminación en tres años”. Per tant, les
obres havien d’estar completades en 1910. El 8 de febrer
de 1907 el rei Alfons XIII va signar la llei que concedia la
pròrroga i que estava confirmada pel ministre de Foment,
Augusto González.
El 10 de febrer “La Publicidad” notificava el tancament de
la línia a conseqüència del mal oratge, que havia provocat
un despreniment de terres, però no especificava en quin
tram concret havia ocorregut el contratemps. D’altra banda, continuaven avançant les obres al tram Agres-Muro,
començant per les expropiacions. Així, “La Defensa” publicava el 19 de febrer: “La Comisión provincial ha informado al gobernador civil que procede declarar la necesidad
de la ocupación de ciertos terrenos, en término municipal de
Agres, con motivo de la construcción del ferrocarril de Villena
á Alcoy y Yecla trozos de Agres á Muro”. El 27 de febrer ampliava la informació a l’afirmar que el governador civil havia resolt “[...] conformarse con lo propuesto por la Jefatura
de Obras públicas declarando ser necesaria la ocupación de
los expresados terrenos para las obras del citado ferrocarril,
debiendo la Alcaldía notificar á los interesados la presente
providencia, requiriéndoles al propio tiempo para que dentro
del plazo de ocho días comparezcan ante la Alcaldía de Agres
á nombrar perito que reuna las condiciones legales”.
El 16 d’abril de 1907, i amb motiu de la proximitat de les
festes de Sant Jordi a la ciutat d’Alcoi, el “Heraldo de Alcoy”
publicava que la companyia del VAY, amb l’objectiu de facilitar l’arribada de visitants, “[...] despachará billetes de ida y
vuelta de las tres clases á precios reducidos, en los días desde
el 21 al 27 del corriente mes, en todos los trenes regulares que
tiene establecidos, y en las estaciones de Jumilla, Yecla, Alfafara,
Bocairente, Bañeras, Benejama, Biar y Villena hasta la de Agres”.
Avantatges semblants va donar la companyia ferroviària
per facilitar la presència d’aficionats a les corregudes de
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bous que s’havien de celebrar a Bocairent els dies 23 i 24
de juny, aplicant per a eixos dos dies la “[...] Tarifa especial
extraordinaria G.V. para el transporte de viajeros con billetes
de ida y vuelta en 2ª y 3ª clase á precios reducidos en los
trenes regulares que haya establecidos, valederos únicamente
por el día de su expedición, de la Estación de Agres á la de Bocairente y regreso, con las demás condiciones fijadas al efecto.
El precio de dichos billetes será en 2ª clase 1 peseta y 0’70
en 3ª clase”. Així ho va publicar “La Defensa” el 21 de juny
de 1907. El 4 de juliol, “El Eco de Cartagena” anunciava les
bondats del balneari de Benimarfull, alhora que facilitava
l’itinerari per arribar, incloent les hores per agafar el tren
de Villena a Agres, i el transbord des d’allà fins Cocentaina.
No només les persones del poble eren les que utilitzaven
el VAY per als seus trasllats. El 26 de juliol el “Heraldo de
Alcoy” recollia una àmplia crònica del viatge que la Infanta Isabel feia per terres alacantines. Entre les seues visites estava la ciutat d’Alcoi. Per això aquesta es preparava
per a rebre tan magna visita. S’esperava la seua presència
per al dia 26 de matí, però “[...] se recibió un telegrama
de aviso participando que la Infanta saldría en tren especial
de Alicante y que llegaría á Alcoy á las cuatro de la tarde”.
Poc després afegia la crònica: “Alicante 26 (12-50) En este
momento sale la Infanta doña Isabel, en tren especial, que
la conducirá á Villena, Agres y á Alcoy. Llegará á eso de las
cuatro”. Encara que aleshores a Alcoi hi havia vaga de teixidors (de fet el governador provincial estava a la ciutat
per intentar solucionar el conflicte obert), l’expectació a
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Alcoi era màxima, “[...] siendo numeroso el público que ha
acudido á la estación del ferrocarril y al paseo de Cervantes
á esperar á la Infanta. El tren que conduce á ésta, ha entrado
en agujas á las seis y veintidós, oyéndose entonces atronadores aplausos y entusiastas vivas”. Després de ser rebuda per
les autoritats locals, va realitzar diferents visites (com la
fàbrica de draps de Rita Santonja, l’església de Santa Maria, el viaducte de Canalejas o la fàbrica de paper Gisbert)
i al finalitzar el dia va partir cap a Gandia.

L’aprovació de la pròrroga de tres anys
per al VAY
D’altra banda, el 9 de juliol de 1907 aplegava l’esperada
aprovació per part del Senat de la pròrroga de tres anys
concedida a la companyia del VAY per finalitzar les obres
de la línia, llei que seria sancionada pel rei Alfons XIII al
mes d’agost. Durant el 1907, la inversió de la companyia
del VAY per a les obres del tram Agres-Muro va ascendir
a 102.727’29 pessetes. El 10 de juliol la revista “Madrid
Científico” publicava l’obertura al servei públic del baixador d’Alfafara, que s’havia produït el 15 de juny. Mentrestant, també milloraven les infraestructures al voltant de
la línia del VAY. En agost la mateixa revista madrilenya
publicava, en un apartat anomenat “Servidumbres” el
següent: “Ha sido autorizado D. Modesto Visedo para establecer un paso á nivel para carruajes destinados al servicio

El 28 de novembre el “Heraldo de Alcoy” notificava que la
companyia del VAY havia presentat una reclamació al ministeri de Foment sol·licitant que es fera el servei combinat entre la seua companyia i la del Nord en les estacions
d’Agres, “[...] debiendo admitirse facturación de expediciones
de grande y pequeña velocidad, así como las de equipajes,
desde ó para las estaciones de las respectivas líneas”. La petició havia tingut una acollida favorable per part del ministre de Foment, González Besada, qui havia disposat que
des de l’1 de desembre començara eixe servei combinat.
La petició també fou recolzada pel diputat en Corts pel
districte d’Alcoi, el senyor Canalejas. Però el 10 de desembre “La Defensa”, fent-se ressò d’una publicació d’un diari
de València, escrivia: “El servicio combinado de la estación
en el trayecto de Játiva á Alcoy no se ha establecido aún por
reclamación de la Compañía del Norte, fundada en la situación especial en que se halla la Compañía de Villena, Alcoy y
Yecla. Este asunto será resuelto en breve por el ministro de
Fomento Sr. González Besada”.
El diputat Canalejas no deixava de tindre cura per totes
aquelles obres que pogueren millorar les infraestructures
de la zona. Així, el 14 de març de 1908 “La Publicidad”
recollia la visita que Canalejas, al front d’una comissió arribada des d’Alcoi, havia fet al ministre de Foment demandant la inclusió d’un ferrocarril Alacant-Villena en el pla
general de ferrocarrils estratègics. L’1 de maig el “Heraldo
de Alcoy” publicava l’establiment del servei combinat “[...]
para el transporte de viajeros, excesos de equipajes y perros,
entre la Compañía de los Ferrocarriles económicos de Villena, á Alcoy y á Yecla, la del Norte, y la de Madrid, Zaragoza,
Alicante, expediéndose billetes de las tres clases en las estaciones comprendidas entre Villena y Agres, ambas inclusives”
amb totes les estacions de la línia Xàtiva-Alcoi i amb les
estacions situades entre el baixador de la colònia de Santa Eulàlia i Alacant de la línia Madrid, Saragossa, Alacant
(MZA en castellà).
El 5 de juny “La Defensa” publicava l’important acord que
s’havia fet entre la línia Alcoi-Gandia (AG) i la del VAY “[...]
en virtud del cual dentro de un año quedará terminado el
trazado desde la estación de Agres á la de Muro. Mucho celebraremos se confirme esta noticia que tanto puede beneficiar á esta comarca”. Amb eixe conveni el VAY cedia a AG
els terrenys que tenia a Alcoi a canvi del pagament de
100.000 pessetes. A més, el VAY renunciava a la concessió
del tram de Muro a Alcoi, obligant-se a construir en el
termini d’un any, a comptar des del 13 d’octubre de 1908,
el tram Agres-Muro. També s’acordava l’establiment de
tarifes combinades entre ambdós companyies, així com
l’intercanvi de material mòbil, excepte les locomotores, a
fi que tant viatgers com mercaderies procedents del VAY
aplegaren a Alcoi, Gandia i el seu port, i viceversa. Per
tot això, s’esperava que AG construïra a Muro les cotxeres i instal·lacions necessàries per donar un millor servei.
Aquest conveni va ser autoritzat el 14 de setembre, entrant en vigor el 13 d’octubre.
El 9 d’agost de 1908 la companyia del VAY va celebrar junta general extraordinària, i en ella es va aprovar el conveni

amb AG, alhora que es felicitaven per l’impuls que prompte
rebrien les obres del tram entre Agres i Muro, que permetrien donar per finalitzades les obres en la línia del VAY. El
26 d’agost era un fatal accident el que marcava l’actualitat
de la línia. Així ho recollia el “Heraldo de Alcoy”, que parlava de l’atropellament a Beneixama pel tren número 9
del guardabarrera Cosme Muñoz Ortuño, de 31 anys d’edat
i natural de Villena. Una vegada present el personal del
jutjat, es va ordenar “[...] el levantamiento del cadàver y su
traslación al depósito judicial, continuando la marcha el tren
detenido. El cadàver del desgraciado Muñoz, presentaba la
cabeza aplastada y cortada la pierna izquierda”.
L’1 de setembre de 1908 “La Defensa” publicava que per
a les properes festes d’Agres la companyia del VAY faria
una notable rebaixa en els bitllets d’anada i tornada, i que
potser es posaria fins i tot algun tren especial. L’11 de
setembre el “Heraldo del Alcoy” assenyalava que en breu
la comissió militar encarregada d’efectuar els estudis de
ferrocarrils d’aquesta regió estudiaria la línia de Villena
a Jumella i Agres i la de Gandia a Alcoi entre d’altres. El
mateix diari publicava el 22 de setembre la supressió, a
partir del dia 1 d’octubre, dels trens mixtes discrecionals
números 9 i 10 a la línia del VAY.
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particular en el kilómetro 32 de la línea de Villena á Alcoy y
ramales á Yecla y Alcudia”.

Una notícia d’un caire diferent la recollia el 5 de desembre el “Heraldo de Alcoy”. Per ella coneixem que el governador civil d’Alacant havia rebut una circular del ministeri de Governació per a que utilitzaren tots els mitjans
que la llei els concedia “[...] á fin de que las estaciones
estén en el más perfecto estado de limpieza y desinfección,
especialmente los retretes, cuyos recipientes habrán de ser
de hierro esmaltado, porcelana, gres ó material análogo,
provistos de sifones y aparatos de descarga automàtica,
cuidando mucho de que las precitadas prácticas de aseo
y desinfección se ejecuten en debida forma en el material
móvil para viajeros, ganado y mercancías, debiendo dar cuenta al ministerio de las Compañías que no cumplan”. Més
avant afegia que el governador faria bé de no perdre de
vista la companyia del Nord “[...] por lo que respecta a la
línea de Alcoy á Játiva y en la que además de los retrasos en
el horario de trenes, presta servicio un material de desecho
y sucio y se cometen multitud de abusos”. De fet, el 9 de
desembre el mateix diari publicava un telegrama dirigit
al governador d’Alacant denunciant els abusos per part
d’aquesta companyia: “Anteanoche llegó el tren expreso
de Valencia con dos horas de retraso; anoche otro tren con
más de media hora, y hoy el correo de Madrid con treinta
minutos. Estos abusos deben corregirse pronto y con dureza
para que no vuelvan á repetirse, y así lo esperamos de la
primera autoridad civil de la provincia”. El 16 de desembre
de nou el diari alcoià, ara amb una notícia més àmplia,
arremetia contra la companyia del Nord, queixant-se de
nou dels trens que aplegaven amb retard, alhora que es
queixava que el material ferroviari emprat a la línia Xàtiva-Alcoi “[...] es viejo y no reúne las condiciones sanitarias
ordenadas en una reciente circular del ministerio de Gobernación”. Afegia a més les dades dels beneficis obtinguts
per la companyia del Nord en el període comprés des de
l’1 de gener al 30 de novembre de 1908, en què havia
augmentat en 3.598.535’99 pessetes respecte al mateix
període de l’any anterior, exigint que dedicara una part
d’eixos bons rendiments a millorar el material. L’última
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de les queixes es referia a l’excessiva velocitat amb què
circulaven els trens d’aquesta línia “[...] en algunos trozos
de la misma de muchísimo peligro, y que podía dar lugar a
funestos accidentes ferroviarios”.

L’estat de la companyia del VAY
Mentrestant, a la línia del VAY continuaven els problemes derivats de la suspensió de pagaments decretada al
desembre de 1905 i aprovada pel jutjat al novembre de
1906. A l’edició del 5 de desembre de 1908 el “Heraldo
de Alcoy” publicava: “Se ha visto en el Tribunal Supremo el
recurso interpuesto por los acreedores de la Compañía del
ferrocarril de Villena á Alcoy, con motivo de la suspensión de
pagos decretada por un Juzgado de Barcelona”. L’any 1908 es
tancava a la línia amb 103,53 kilòmetres construïts, dels
quals 92 kilòmetres estaven en explotació.
El 21 de febrer de 1909 “La Publicidad” ens oferia una
extensa notícia en que recollia la memòria de la companyia, i que havia de sotmetre’s a l’aprovació dels accionistes a la junta general a celebrar el 21 de març.
En primer lloc parlava en general del gran cost de realització de la línies a Espanya, tant per l’orografia del
país com per “[...] el egoismo de los propietarios que han
tratado siempre de beneficiar indecorosamente con la expropiación de sus terrenos”, a més de parlar dels desencerts dels consells d’administració de les diferents companyies. Afegia a continuació que la companyia del VAY
es disposava a liquidar definitivament el seu passiu, “[...]
colocándose en condiciones de salvar los capitales invertidos y dotar á la Compañía de los medios necesarios para
su desenvolvimiento y desarrollo”. A continuació feia una
anàlisi de l’actuació del director gerent Miguel Ybern i
de la decisió presa al desembre de 1905 de decretar la
suspensió de pagaments, i de quin era l’estat actual del
valor de les accions en funció del conveni aprovat. De
les 13.700 accions en circulació, els accionistes cedien
el 60%, o siga 8.220 accions, “[...] con las cuales serán satisfechos los acreedores del primer y tercer grupo, y el resto
se convertirán en preferentes. [...] A medida que las acciones
preferentes vayan siendo amortizadas se devolverán á los
accionistas, una por una y por sorteo, volviendo á la condición de no preferentes”. Mentre quedaren accions preferents, la companyia no podria emetre obligacions de cap
tipus ni contraure deutes hipotecaris. Amb els ingressos que tenia la companyia aleshores, que en l’exercici
anterior eren de 372.037’91 pessetes, es contava amb
recursos suficients per atendre els compromisos que la
companyia havia assumit amb la firma del conveni.
A més, amb el producte de les accions preferents (3.500)
que quedaven en poder de la companyia, es podien acabar tant el tram entre Jumella i Cieza com el d’Agres a
Muro. Seguidament es feia una lloança de l’actuació de
Miguel Ybern des de la seua aplegada a la gerència el 6
de novembre de 1905, amb la companyia en un estat molt
crític, i com des d’aleshores, i amb decisions difícils com la
suspensió de pagaments, la companyia havia aconseguit
la supervivència i ara s’albirava un futur esperançador, encara que no exempt de dificultats.
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El 23 de març “La Vanguardia” reflectia la celebració de
la junta general extraordinària de la companyia del VAY,
celebrada dos dies abans a Barcelona. En ella es feia un
repàs a la situació de la línia, fent de nou una lloança a
la tasca realitzada pel director gerent Miguel Ybern. Entre
d’altres aspectes, es destacava la construcció i obertura
del baixador d’Alfafara, “[...] y que de la sección de Agres á
Muro quedaban construidos en 31 de diciembre último cinco
kilómetros”, a més de parlar de l’estat del ramal de Jumella
a Cieza i de les notables millores que la companyia havia
realitzat tant a la línia com del material mòbil. Finalment
afegia el progressiu augment dels rendiments dels productes des de 1905, i de com s’esperava que amb la finalització de les obres en marxa es pogueren obtindre els
productes calculats per la companyia.

La inauguració del tram Agres-Muro
El 22 de novembre de 1909 “La Época” publicava que “El
día 28 se verificará la inauguración del trazado del ferrocarril comprendido entre las estaciones de Muro y Agres, para
empalmar con la línea general del Norte. A la inauguración
estan invitados el ministro de Fomento y el director de Obras
públicas”. També s’esperava l’assistència del diputat Canalejas. Eixe mateix dia “El Liberal” de Múrcia també donava
la data del dia 28 com la fixada per a la inauguració, afegint que el director gerent Miguel Ybern els havia enviat
una invitació per assistir a l’acte, al temps que afegia que
des d’aleshores només quedaria pendent la finalització
del tram entre Jumella i Cieza, de capital importància per
a la regió. El dia 28 “La Época” notificava el retardament
en la data d’inauguració, i com el diputat Canalejas “[...]
suspendió su viaje por haberse aplazado la recepción por
parte de los ingenieros, de un trozo de la línea del ferrocarril
de Agres á Muro, que iba á inaugurarse”.
L’1 de desembre la “Gaceta de los caminos de hierro”, després de retre tribut a la tasca realitzada pel senyor Ybern,
ens deixava algunes dades del tram Agres-Muro. La construcció s’havia contractat l’1 d’abril de 1908 per 750.000
pessetes, i a 31 de desembre de 1908 ja hi havia construïts 5 quilòmetres dels 9’564 que tenia el tram. Afegia
que “[...] su trazado contiene veinte curvas desarrolladas en
su accidentado perfil por elevados terraplenes é importantes
desmontes, que suponen un considerable movimiento de tierras, existiendo además como obra de arte de importancia
un puente metálico de un sólo tramo y de más de cuarenta
metros de luz”, pont que substituïa el pontó de sols dos
metres de llum que figurava al projecte primitiu. A més
indicava que amb l’obertura del tram en qüestió es podria empalmar a Agres amb la línia Xàtiva-Alcoi i en Muro
amb la d’Alcoi-Gandia, pel que la línia del VAY estava en
condicions de “[...] alcanzar una explotación importantísima
obteniendo un tráfico no menor, según prudentes cálculos,
de 125.000 viajeros anuales y de 250.000 toneladas también
por año, con cuyo movimiento puede calcularse un ingreso
de 1.300.000 pesetas, del que deduciendo 490.000 por gastos de explotación, quedarían 810.000 pesetas, en números
redondos, para atender al pago de intereses y a la amortización de capital”, a més d’afrontar l’adquisició de material fix
i mòbil i remunerar les accions no preferents.

Al gener de 1910 la revista “Madrid Científico” publicava
que “En la inauguración del servicio de transportes de mercancías y viajeros ha reinado gran alegría en Villena, Alcoy y
Gandía, por la importancia que adquieren estos pueblos y las
facilidades de comunicación que desde ahora habrá entre los
mismos. El personal de la compañía, para conmemorar la inauguración de la nueva estación de Muro, ha regalado al director
gerente Sr. Ibern, un pergamino con atributos y alegorías de
las obras de la Compañía y las firmas de todo el personal”.

La consolidació de la línia del VAY
L’obertura del tram Agres-Muro també va redundar en la
millora d’altres serveis, com per exemple el de correus i
telègrafs. El 12 de gener de 1910 “El Globo” informava que
arran de l’obertura de la nova línia s’havia habilitat una
expedició ambulant entre Villena i Agres, pel que pobles
com Alcoi, Concentaina i Muro guanyarien cinc hores en
la recepció del correu, “[...] pudiéndose responder en el día
la correspondencia que reciban estas poblaciones”. El 22 de
gener un temporal de vent obligava a suspendre temporalment el servei, tal i com informava “ABC”, provocant la
caiguda d’un arbre “[...] sobre el tren de Alcoy en el momento
en que éste arrancaba, teniendo que suspender la salida hasta desembarazar la vía”.
El 8 de febrer la “Gaceta de los caminos de hierro” publicava el projecte de nova tarifa que la companyia del
VAY havia presentat al ministeri de Foment: “Tarifa especial temporal número 2, de pequeña velocidad, del ferrocarril
económico de Villena á Alcoy y Yecla para el transporte de
vinos comunes del reino, en pipas, desde las estaciones de
Yecla, Biar Benejama, Bañeras, Bocairente, Agres y Muro á la
de Villena, sin reciprocidad”.
El mateix diari publicava l’1 de maig la celebració de les
juntes generals ordinària i extraordinària celebrada per la

companyia del VAY el dia 20 de març de 1910. Respecte
de l’exercici de l’any 1909, ens informaven que a causa de
la crisi per la que travessaven les comarques que creuava
la línia, els ingressos totals en explotació havien ascendit a 311.951’12 pessetes, el que suposaven 30.601’31
pessetes menys que l’any anterior. Les despeses d’explotació ascendiren a 330.053’09 pessetes, amb una diferència negativa de 41.984’72 pessetes respecte de l’exercici
anterior, pel que la diferència entre ingressos i despeses
deixava un saldo negatiu de 11.383’41 pessetes respecte
de l’any anterior. Les despeses d’explotació per al present
exercici es calculaven en 290.000 pessetes, sense incloure els interessos del capital posterior a la suspensió de
pagaments corresponents a eixe exercici.
Els acords a que va aplegar la junta foren: en primer lloc
“[...] la renuncia por parte de la Compañía á construir el
ramal de Jumilla á Cieza, previamente solicitada y aprobada
por el Gobierno”. Després es va acordar sol·licitar a les
Corts “[...] que la Compañía sea relevada de construir el
ramal de Virgen de la Luz á Onteniente, á que viene obligada por la concesión de Jumilla á Cieza”. A més s’acordava realitzar un estudi sobre la conveniència d’explotar
un ramal des de Jumella a Calasparra, per enllaçar allà
amb el ramal secundari que acabava en Baza. La resta
d’acords tenien a veure amb els creditors i les accions
preferents. Finalitzava la notícia destacant la tasca realitzada per Miguel Ybern, que després d’una laboriosa
gestió havia aconseguit “[...] el término de las penalidades
de la Compañía y sus accionistas”, que prompte veurien satisfets els sacrificis que havien fet fins aleshores. Per una
notícia publicada al desembre de 1910 pel “Boletín de la
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Murcia” sabem
que el capital de la companyia a finals de 1909 era de
12.996.898 pessetes, i que en cartera tenien accions per
valor de 6.507.500 pessetes.

Moros i Cristians Bocairent 2019

L’11 de desembre “El Liberal” informava que la inauguració del tram s’havia fixat definitivament per al dia 20
de desembre de 1909, tal i com es va fer, sent immediatament autoritzada la companyia per a la seua obertura
al tràfic. El retardament en la construcció i diversos problemes sorgits durant les obres van fer que el cost mitjà
per quilòmetre construït, calculat en principi en 73.379
pessetes, s’elevara al final a 86.148 pessetes. El 21 de desembre “La Correspondencia de España” es congratulava
a les seues pàgines de la inauguració, lloant la tasca feta
per Miguel Ybern i esperant que prompte es donara per
finalitzat el tram entre Jumella i Calasparra, “[...] siendo
entonces sin disputa alguna la línea más importante de España en ferrocarriles económicos, sin subvención del Estado,
aun cuando hoy ya lo es por el recorrido de kilómetros”. Al
dia següent “La Voz de Alicante” indicava que fou el rector
de Muro qui va inaugurar la nova via “[...] ante numeroso
gentío que invadía los alrededores de la estación”. Sembla
que la inauguració no es va dur a terme tal i com en un
principi estava prevista. “La Correspondencia de España”
publicava el dia 23 de desembre: “Los festejos del tren inaugural se han suspendido por querer las poblaciones que
concurra al acto Canalejas”.

El 29 de maig de 1910 “El Pueblo”, editat a Jumella, informava de l’obertura al comerç de l’estació de Muro, en la
que “[...] se admite en esta todo tráfico de grande y pequeña
velocidad, así local como combinado, y tanto de salida como
de llegada. De igual modo el apartadero de Alfafara, entre
Bocairente y Agres, se halla habilitado para todo servicio local y combinado de grande y pequeña velocidad”.
L’11 de novembre “ABC” recollia les resolucions que s’havien acordat al Senat a la sessió celebrada el dia anterior.
Entre d’elles una proposta per a la reforma de la llei del
21 de Març de 1902 referent als ferrocarrils de Villena
a Alcoi i Iecla, aquella que obligava a la construcció del
ramal de Iecla a Jumella en substitució del tram de Verge
de la Llum a Ontinyent.
Com a notícia curiosa assenyalem que durant aquest 1910
el “Almanaque Gallego”, publicat a Buenos Aires, recollia
el conveni especial entre la Compañía Trasatlántica, amb
seu a Barcelona, i diferents companyies ferroviàries de la
península ibèrica, entre elles la del VAY, que permetia a la
companyia marítima la venda de bitlles d’aquestes companyies a Buenos Aires. Els bitllets en qüestió, que pel que
sembla tenien cert èxit, eren bitllets per quilòmetres “[...]
á precios reducidos, para recorrer de 2.000 a 12.000 kilómetros en todas las líneas antedichas, así en el servicio local

211

història

como en el combinado”. A més, “El que adquiere un billete
de los valederos para recorrer 3.200 ó más kilómetros, podrá
llevar en su compañía, haciendo uso el mismo billete, hasta
seis personas de su familia [...] pueden también utilizarse
por una, dos ó tres personas que pertenezcan á una misma
casa comercial ó industrial”. Els preus dels bitllets eren al
voltant d’un 50% més barats que els preus normals que
oferien les companyies ferroviàries.
El 25 d’abril de 1911 la “Revista ilustrada de vías férreas”
publicava un amplíssim article dedicat a la companyia del
VAY després de la celebració el 25 de març de les juntes
general ordinària i extraordinària de la companyia. L’article començava parlant de les dificultats per les que havia
travessat la companyia i com l’encertada gestió de la direcció de la mateixa, encapçalada pel seu director gerent
Miguel Ybern, havia aconseguit vèncer els obstacles i dur
a terme una bona gestió, que es posava com a exemple
per a altres companyies que travessaven per dificultats
semblants. Seguidament analitzava tot allò que consignava la memòria de 1910, amb la inauguració del ramal des
de l’estació provisional de Jumella a l’estació definitiva (1
de gener de 1911), i com s’estava a l’espera de la finalització dels treballs de la línia d’entroncament entre les
companyies del VAY i del Nord a l’estació d’Agres. També
s’estava a l’espera de la resolució governativa respecte al
tram entre Verge de la Llum i Ontinyent. A més s’informava que s’havia concedit l’establiment d’un baixador, anomenat del Carche, al tram entre Villena i Jumella.
Així mateix, s’havia aprovat per reial ordre de l’11 de
Març, el projecte del director gerent per a construir “[...]
cargaderos de mercancías en todos los puntos de la línea
que se estimen convenientes, para transportar productos de
las fincas colindantes, sin aumento sensible en los gastos

de explotación,, cuyo fin cada cargadero tiene una casilla
que, al mismo tiempo que guarda el paso á nivel, vigila las
mercancías depositadas en aquel”. Els ingressos totals d’explotació durant 1910 van ascendir a 349.189’57 pessetes,
37.238’45 pessetes més que l’any anterior.
La mateixa revista publicava el 25 de maig que el dia 21
d’abril la direcció general d’Obres públiques havia atorgat
a la companyia del VAY “[...] la concesión de un ramal de
enlace entre sus vías y la de la Compañía de los Caminos de
Hierro del Norte de España, en la estación de Agres”. L’ordre s’acompanyava de “[...] las tarifas y designaciones de los
transportes en grande y pequeña velocidad por la indicada
línea de empalme”.
El 2 de juny “La Correspondencia militar” publicava les decisions que s’havien pres el dia anterior al Senat. Entre els
projectes de llei aprovats estava aquest: “ [...] relevando á
la Compañía del ferrocarril de Villena á Alcoy y Yecla, de la
construcción de un ramal de la Virgen de la Luz á Onteniente”. La llei seria sancionada el 23 de juny de 1911. El
10 de maig de 1912 la “Revista Ilustrada de Vías Férreas”
publicava la sol·licitud feta pel la companyia del VAY per
a la instal·lació d’aparells telefònics a totes les estacions,
baixadors i caselles de la línia, a més d’assenyalar que en
l’estació “[...] de Villena á Yecla se modificarán las rampas, y
en la de Bocairente se construirá un muelle de mampostería”.
Moltes més coses ocorregueren al voltant de l’enyorat Xitxarra fins l’aplegada d’aquell últim tren a Bocairent el 30
de juny de 1969, del que enguany s’acompliran 50 anys.
Però eixa, sent la mateixa, ja és una altra història.

Jairo Vañó Reig
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Alcabor del Agua del Alpadull • Alcabor de Colau
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EL BOCAIRENT SUBTERRÁNEO
(ALCABORES) 3a PARTE

ALCABOR DEL AGUA DEL BARRANCO DEL ALPADULL
Partida: Els Alborets
Zona: Els Alborets

Para localizar este alcabor, hay que adentrarse en el llamado Barranco del Alpadull, ya que, prácticamente está dentro
de él. El punto donde empieza el alcabor
es donde termina una zona de cultivo
y empieza otra sin cultivar, llena de olmos y maleza. Se puede decir que aquí
se dividen las provincias de Valencia y
Alicante. Dicho alcabor está en término
de Bocairent, lindando con el de Alfafara.
Características y medidas: el alcabor tiene 41 metros de largo, 2’30 metros de
alto (salvo los últimos 10 metros que tiene 1’40 m.) y 0’65/0’75 m. de ancho. A los
31 metros de alto pasa de 2’5 metros a
1’40 metros. Desde este punto (31 m.) la
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Boca de entrada

Detalle galería. Punto en que baja el techo

Detalle bóveda de ladrillos

Final alcabor. Nacimiento.

galería se desvía hacia la derecha. Desde aquí, la bóveda
es de medio punto reforzada con ladrillo. Tengo que decir
que al principio del alcabor, hay varios metros en que la

bóveda también está reforzada con ladrillos. Los primeros
31 metros están hechos de piedra seca con obra. Todo el
alcabor tiene una pequeña acequia/canaleta en el centro.
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Detalle presa / fuente

La boca de entrada está reforzada con piedra seca, dandole forma de arco. Todo el alcabor es de piedra seca (salvo
lo que está reforzado con ladrillos) con bóveda plana. Hay
unos tramos reforzados con cemento al entrar.
Al principio, entrando a la derecha, la pared presenta signos de estar a punto de reventar; desde mi punto de vista,
hay peligro de derrumbamiento. Al final hay una lumbrera
respiradero (en la actualidad está cubierta). En este punto,
en la parte baja, la piedra está arreglada y con obra; por
debajo de ellas sale el agua del nacimiento.
A la salida del alcabor se ven restos de lo que podía ser
una especie de llave para regular la salida del agua; en
este punto hay una pequeña presa. En la actualidad se ve
bastante abandonado.
Cuando hay abundancia de agua, se forma un pequeño
riachuelo que pasa por debajo del camino que va dels
Alborets a “Les Dotze”; de esta agua (del alcabor) Juan
Bautista Vañó Vañó riega, cada 21 días, 36 horas (después
de Colau Silvestre). Éstos son los propietarios del terreno
que está al lado del alcabor.
Después ya pasa el agua (por medio de una acequia) a término de Alfafara (Alicante) y riegan las masías El Alpadull,
Casa Domínguez y el Pou. Hay que añadir que la mencionada acequia, durante mucho tiempo, iba cubierta; como puede apreciarse en la foto, está descubierta; seguramente lo
hicieron al limpiarla. Estos datos los obtuve en el año 1982
Para resaltar la importancia que tuvo en su día el barranco del Alpadull (en la actualidad hay zonas bastante abandonadas) recomiendo la lecutura de un artículo realizado
por Francisco Javier Bellod Calabuig y María del Carmen
Micó Colomer (“Patrimoni històric-cultural i vegetal del
barranc de l’Alpadull. Serra de Mariola”. Revista Isurus. Año
1, Nº 1. Año 2008. Alcoy). Dicho trabajo (en mi modesta
opinión lo catalogaría como excelente) describe muy detalladamente el barranco.
Detallado ya este interesante alcabor y el muy interesante
y llamativo Barranco del Alpadull, veamos ahora el otro
alcabor que completa este trabajo. Este pequeño alcabor
es conocido como el del Colau, por encontrarse en tierras
de su propiedad (de Colau Silvestre … ).

Derrumbe al final. Ballester observándolo.

Aunque más pequeño que el anterior, no por eso deja de
ser interesante. Lo podremos apreciar en las páginas siguientes.

ALCABOR DE COLAU

Partida: Els Alborets
Zona: Barranco del Alpadull
El alcabor está situado en el límite de la provincia de Valencia y Alicante (término de Bocairent, lindando con el de
Alfafara, en una zona de cultivo). Las medidas son: largo
12 m., alto 1’30 m., Ancho 0’55/0’60 cm. La clase de terreno del alcabor es piedra seca con cal y arena =argamasal.
El techo del alcabor también es de piedra seca con argamasa (=arena y cal) terminado en forma de pirámide.
En el centro del alcabor hay una pequeña acequia de 11
centímetros de ancho por 10 centímetros de profundidad.
La entrada al alcabor es de bloques de sillería de diferentes tamaños (10 en total) antiguamente tenía una puerta
reforzada con una chapa de hierro. En la actualidad (año
2017) ha desaparecido. Todo el alcabor se encuentra en
perfecto estado, no hay derrumbes.
Del interior del alcabor, la pequeña acequia pasa por debajo del sillar de la puerta; a partir de aquí, se desvía a la
derecha y continua por la parte baja del ribazo y va a buscar la acequia que hay en el Barranco del Alpadull, donde
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se une a ella. Hay que resaltar que esta pequñea acequia
está hecha con bloques de sillería en todo este tramo.
Con todo lo expuesto en el presente trabajo y en los anteriores, creo que queda demostrada la enorme riqueza
que atesora esta zona “dels Alborets” y el Barranco del Alpadull, tanto en fuentes, alcabores, puentes, agricultura y
plantas aromáticas, y también almazaras.
Quedan en Bocairent todavía muchos alcabores para darlos a conocer, será tema para otros trabajos.
Ontinyent, julio del 2017

Rafael Doménech Domínguez

Miembro de la Asociación Cultural Aculliber.
Planos/Dibujos: Rafael Ballester Gandia.
Fotografías del autor.

Boca de entrada alcabor de Colau 23-7-2017

Acequia alcabor de Colau al llegar al Barranco del Alpadull. 237-2017.
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Alcabor de Colau, detalle. Acequia por debajo de la entrada. La
acequia de sillería se hunde en el barranco del Alpadull .23-7-2017.

Antigua canalización en el Barranco del Alpadull. En 1991.

ORIGEN DEL NOMBRE ALBORET
1. En la revista ALMAIG Fiestas de la Purísima, Ontinyent
1988, Francisco Vañó Silvestre, Pbro. dice lo siguiente
sobre el nombre Alboret: “En 1979 escribí: “Otras denominaciones de origen árabe son: la “Partida del Alboret”,
que para Asín Palacios viene de “Alburit”, “la pequeña
posta”, lo cual es aceptable para cuando Bocairente pertenecía a la taifa de Denia. Y según Vicente Asensi, también lo son: el “Paset de Almería”, de “Marik”, “la señal”,
tal vez “el mojón”, que sería divisorio con el término de
Alfafara, la “Partida de Mingol”, hasta el siglo XVIII “Almengol”, “Terreno estéril”, y la “Partida de Argolecha”, lo
mismo que “Alcolecha”, de “Alquya’a”, “el castillejo”, que
debe corresponder a la “Atalayeta actual”. Ver Francisco
Vañó Silvestre, “Toponimia Bocairentina en la época del
rey Jaime I”, publicado en “Crónica de la XI Asamblea de
Cronistas Oficiales del Reino de Valencia”, celebrada en
1976 (Valencia 1978), pág. 298.
“Centrémonos en el grupo de casas del “Alboret”. De ellas,
la más antigua es la más oriental, que en la actualidad es
propiedad de Antonio Soler, quien nos mostró un ladrillo
con la fecha de 1388, colocado en el piso de una habitación de la planta superior, mientras debajo se encuentra
una almazara muy antigua.”

2. En el D.C.V.B. de Alcover i Moll aparece la siguiente definición sobre Alboret: “Topon. “Antigua población de la prov.
de Valencia, Part. Jud de Onteniente, térm. de Bocairent”
(Martí G. Dicc.). Etim.: de l’árab alburait, “la Petita Posta
(Asin Top. 49)”

Detalle acequia. Dirección masía el Alpadull. 10-4-1977.
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