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La restauración de las pinturas 
murales de la Capilla de la Tercera 
Orden Franciscana del Cementerio 
de Bocairent

La capilla formaba parte del complejo cenobítico del con-
vento franciscano de san Bernardino, que tras la desamor-
tización de 1835 fue demolido para construir en él el actual 
cementerio, quedando únicamente de a quel una de las 
capillas. Ésta conserva unas pinturas murales muy intere-
santes. Por una parte, en las pechinas están pintados cua-

tro santos de la orden franciscana (san Luis rey de Francia, 
santa Isabel de Portugal, santa Isabel de Hungría, y san Ro-
que) inscritos en unos medallones ovalados enmarcados 
por motivos ornamentales de tarjas, rocallas, mascarones y 
putti de un claro sentido barroquizante. En la intersección 
de las plementerías de la falsa cúpula encontramos las imá-
genes de san Francisco de Asís y santo Domingo de Guz-
mán iluminados por el ojo divino o trinitario, dicho óvalo 
está igualmente decorado con motivos de tarjas y rodeado 

Estado inicial de las pinturas de la cúpula

Estado inicial de la pechina con la imagen de San Luis, rey de Francia.Estado inicial de la pechina con la imagen de San Roque.
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todo él por el cordón franciscano y coronado por el escudo 
de la Orden Tercera Franciscana. 

Una vez realizadas las fotográficas con luz natural, luz ra-
sante, luz UV … etc , que ha permitido documentar el esta-
do de conservación de las pinturas antes de la intervención 

realizada, se tomaron muestras de diferentes zonas de los 
murales con el objeto de conocer la composición exacta de 
los materiales utilizados por el autor, así como su estado de 
conservación. 

Toda esta información ha permitido programar una actua-
ción de restauración con los materiales y técnicas idóneos 
para estas pinturas.

Estado inicial de la pechina con la imagen de Santa Isabel de Portugal Estado inicial de la pechina con la imagen de Santa Isabel de Hungría

Estado inicial del medallón central de la cúpula con las imágenes de 
San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán.

Proceso de consolidación de las grietas

Proceso de consolidación de las grietas

Consolidación de la capa pictórica con papel japonés y cola
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La primera intervención realizada ha sido la consolidación 
de las zonas de la capa pictórica con peligro de desprendi-
miento, así como el saneamiento, y posterior consolidación, 
de las áreas de las pinturas que habían sufrido procesos de 

cristalización de sales por los problemas de filtraciones que 
la capilla  sufrió en el pasado.

Tras esta primera fase de tipo conservativo, se han elimina-
do tanto la capa de polvo superficial que se había deposi-
tado sobre las pinturas, como la capa de gomalaca que las 
cubría, desvirtuando, enormemente, el cromatismo origi-
nal de las pinturas. 

Tras la limpieza de las pinturas, los faltantes de pintura y 
mortero, se han repuesto con los materiales afines al ori-
ginal.

Proceso de primera limpieza con goma wishab

Detalle de la segunda fase de limpieza consistente en la eliminación 
de la capa de gomalaca que cubría las pinturas

Detalles de la segunda fase de limpieza que muestra la necesidad de realizar una tercera fase de limpieza para los restos de gomalaca más en-
vejecida y adherida

Detalle del proceso de estucado y recuperación del dibujo.

Detalle de la misma zona con la reintegración cromática finalizada.
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Las zonas así estucadas, se reintegrarán cromáticamente 
para facilitar la lectura correcta de la composición. La téc-
nica utilizada permitirá diferenciar la pintura original de la 
zona reintegrada.

Todos los trabajos de restauración citados han seguido los 
criterios de mínima intervención, máximo respeto por el 
original, reversibilidad y compatibilidad de los materiales. 

Institut Valencià de Conservació i Restauració
de Béns Culturals

Proceso de reintegración cromática

ANTES DE LA RESTAURACIÓN

DESPUÉS DE LA RESTAURACIÓN
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Tres dones bocairentines 
no tradicionals

La dona no només ha estat un factor històric constant al llarg 
de tota la història de Bocairent, sinó que ha constituït un fac-
tor actiu tant en la societat com en l’economia bocairentina, 
però no ha estat visible fins el darrer terç del segle XX, excep-
tuant, tal vegada, el període de la Segona República i de la 
Guerra Civil, quan algunes dones s’involucren en la política.

Des de la Baixa Edat Mitjana la dona arriba a constituir una 
majoria de la població, però no es compta amb ella malgrat 
el seu pes demogràfic.

Poques vegades es registra la presència de la dona en les 
cròniques i llibres d’història, perquè ella està sempre en-
tre els bastidors de l’escenari històric, prenent part, quasi 
sempre, mitjançant la família o el convent. Si el fet d’haver 
d’actuar la dona indirectament ha falsejat la historia, tant 
més ho ha fet la seva obligació de representar només uns 
pocs papers fixats per la societat: el de mare, de dona ca-
sada, de filla, alguna vegada d’amant, més o menys clan-
destina, de criada, de monja … sinó serà una marginada 
(prostituta, criminal, etc).

Per això seria interessant un treball d’investigació històrica 
que estudiara el paper de les dones bocairentines al llarg 
dels segles. Especialment quan es produeix l’entrada majo-
ritària de les dones a treballar en la indústria a finals del XIX 
i principis del XX.

La societat actual ha viscut un canvi radical del paper de la 
dona, absent o amagada entre bastidors fins al segle XX, 
gràcies a la sortida de casa per a estudiar, per a treballar, 

la dissolució de matrimonis, el control de naixements dels 
fills, etc. Tot aquest conjunt mostra que existeix entre les 
dones de tots el nivells econòmics un profund desig de 
realitzar-se com a persones.

Les dones havien fet possible l’economia base de la famí-
lia. El treball no remunerat de la dona va contribuir a la for-
mació del capital nacional igual que al del capital familiar i 
al del benestar, per tant, de tota la societat. També havien 
passat desapercebudes les dones que treballaven al camp 
o a les fàbriques. Fa poc que els historiadors han començat 
a estudiar l’aportació de les dones com propietàries de te-
rres o arrendatàries.

La dona va aconseguir més llibertat i més drets a causa de 
l’economia de guerra en els anys 1936 - 1939, que per la Re-
pública i encara més per l’entrada majoritària de les dones 
a les fàbriques en la postguerra, sobretot a partir dels anys 
50. Però serà a partir del 1978 amb la Constitució i la demo-
cràcia quan la dona bocairentina comença a fer-se notar i 
deixa de ser la gran absent. Moltes dones estudien, van a 
la universitat, no segueixen els rols tradicionals, exerceixen 
les seves professions, són independents, aconsegueixen 
ser acceptades en les festes de Sant Blai en condiciones 
igualitàries als homes, etc.

Desprès d’afirmar tot el que he dit, he d’afegir que, malgrat 
totes les lleis i regles opressives, ha hagut dones que han 
aconseguit llibertat per a obrar d’acord a les seves capaci-
tats intel·lectuals, tot seguint les seves vertaderes vocacions 
i valors. Tres d’aquestes dones bocairentines varen ser:

LES PRoTAgoNISTES AbSENTS:
La dona com a objecte i subjecte de la història de Bocairent

JoSEfA MIRALLES bELDA - MestRa 
(Bocairent 30 de març de1877 – 30 d’abril de 1969) 

Abans de parlar sobre Josefa Miralles són necessàries algu-
nes consideracions prèvies:

a) Malgrat que al 1857 s’havia aprovat la Llei Moyano que 
obligava a l’escolarització de tots els xiquets dels 6 als 
9 anys, les circumstàncies socio-laborals de l’època di-
ficultaven l’escolarització efectiva. Al 1907 es fa obliga-
tòria l’escolarització dels 6 als 12, però al 1908 els infor-
mes oficials confirmen que al tèxtil de Bocairent hi ha 
un gran nombre de nins que treballen, molts d’ells de 6 
i 7 anys. Un treballador infantil feia una mínima d’onze 
hores, però cobrava la meitat del jornal que un adult.

 
b) Les xiquetes que assistien a escola no tenien obligació 

d’aprendre a llegir i a escriure fins a 1907, els bastava 
aprendre tècniques de la llar.

c) Al 1900 les dades oficials certificaven que sabien llegir i 
escriure a Espanya un 33% de la població (un 42% eren 
homes i un 25% dones). 

Josefa Miralles Belda va nàixer a Bocairent el 30 de març 
del 1877 al carrer Santa Àgueda, 13. El pare era José Maria 
Miralles Silvestre (1853-1926), director de la Banda de Mú-
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sica Nova de Bocairent. La mare era Vicenta Belda Asensio 
(1850-1931), germana d’Eduard Belda Asensio, músic i direc-
tor de la banda de la Música Vella. Josefa era la primera de 
les quatre filles que va tenir el matrimoni. La segona va ser 
Joaquina (1879-1931), la tercera Consuelo (1883-1969) i la 
quarta Carmen (1885-1964).

De l’educació de les quatre germanes, a més dels pares, es 
va preocupar l’oncle patern, D. Joaquin Miralles Silvestre, 
presbíter, que va ser rector de Sueca i Bocairent, recordat, 
entre altres fets, perquè al 1892 va fer restaurar la capa plu-
vial de Sant Juan de Ribera -que aquest havia regalat a la 
parròquia amb motiu del seu viatge per consagrar-la (22-2-
1597)-. L’oncle va voler que anaren a l’escola a fer totes les 
matèries de l’ensenyament elemental inferior i superior (6 a 

12 anys) a més d’aprendre a dibuixar, pintar, 
música, cant...

Quan Josefa tenia 15 anys va voler estudiar 
magisteri i l’oncle li va pagar la carrera. Es va 
traslladar a València on va cursar els tres anys 
de magisteri a l’Escola Normal amb molt bo-
nes notes. Per aquells anys les primeres do-
nes arribaven a la universitat a través de les 
carreres de magisteri, i a partir del 1904 de 
matrona.

El primer lloc on va exercir de mestra en 
pràctiques va ser a Xàtiva l’any 1894-95 a 
l’Escola Superior de xiques (de 9 a 12 anys, 
segons la Llei Moyano de 1857). Va demanar 
l’excedència el 20-6-1895 per a presentar-se 
a València als exàmens de revàlida de Magis-
teri. Va traure el títol amb nota d’excel·lent

Desprès a Bocairent, en una època en què 
les dones anaven a “costura”, és a dir, anaven 
a escola a aprendre per a ser mestresses de 
casa ella va fundar una escola “Colegio del 
Corazón de Jesús” on impartia ensenyament 
primari elemental (6-9 anys), que era obli-
gatori, i el primari superior (9-12 anys), que 
era voluntari fins 1907. La major part de les 
xiquetes del poble van aprendre amb ella 
Lectura, Escriptura, Aritmètica, Gramàtica, 
Geometria, Física i Història Natural, Doctri-
na Cristiana, (aquest era el currículum que 
un Mestre/Mestra d’Ensenyança Elemental 
Superior devia dominar). Ara bé, si era home 
en lloc de les Feines de la Llar, havia de sa-
ber Dibuix Lineal i Agrimensura. Els mestres i 
les mestres d’Ensenyança Elemental Inferior 
(de 6 a 9 anys) no havien d’ estudiar i impar-
tir més que Lectura, Escriptura, Aritmètica i 
Religió. 

Na Josefa també els va ensenyar a cosir, di-
buixar i, sobre tot, a brodar peces molt bo-
niques. Diverses generacions de xiques des 
dels 6 als 12 anys varen passar per la seva 
escola unitària, situada primer al carrer de 
santa Agueda 13, i després al carrer de Sant 
Agustí 24, al segon pis, enfront de la Font de 
les Monges, prop del Convent de les Agus-

tines.

Comença sobre 1896 fins a la seva mort el 30 d’abril de 
1930. No es va casar, malgrat que no li varen faltar preten-
dents perquè va voler mantenir la seva independència i 
realitzar-se a través de la seva professió.

Algunes de les dones actuals que ronden els 90 anys encara 
la recorden. Totes diuen que era molt bona mestra, que van 
aprendre molt amb ella. També que era una dona amb molt 
de caràcter i, a la vegada, amable i carinyosa, que mantenia 
la disciplina només amb la seva mirada i la seva veu. Algu-
nes guarden preciosos brodats que varen fer quan tenien 
7 o 8 anys.

Les germanes Miralles Belda sobre 1904

Dª Josefa Miralles Belda i les alumnes del curs 1899-1900 
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La trajectòria professional de Josefa Luna Beneyto abraça 
un llarg període de temps, des del 1914 al 1965. Per això és 
necessari recordar que:

a) Durant aquest període segueix vigent la Llei Moyano, de 
1857, però hi ha canvis molt importants tant a les Escoles 
Normals, on es formaven els mestres, com a les pròpies es-
coles. Nous plans d’estudis a les Nor-
mals formaran noves promocions de 
mestres més cults i millors pedagogs. 

Al 1902 la Hisenda Pública assumia el 
pagament dels salaris dels mestres, 
que abans depenia dels ajuntaments.

El 1909 es crea l’Escola Superior de 
Magisteri, inspirada en les innova-
cions pedagògiques i científiques 
introduïdes a Europa i Amèrica en 
matèria de formació dels professors 
de les normals, entre elles les de la 
“Institución Libre de Enseñanza”, de  
Francisco Giner de los Ríos i Manuel 
Bartolomé Cossio.

El 1911 es crea la “Dirección General 
de Enseñanza Primaria”.

El R.D. de 30 d’agost del 1914, del 
Ministre Francisco Bergamín, ordena 
innovacions com: unificar el títol de 
mestre, tot suprimint la divisió entre 

grau elemental i superior i organitza la carrera en quatre 
cursos.
b) El 1931, amb la II República, es fa una nova reforma, el 
Pla Professional, inspirada per Rodolfo Llopis, on les ma-
tèries del pla d’estudis dels mestres tenien una marcada 
orientació pedagògica-professional. També s’introduïa la 
coeducació a les Escoles Normals i a les escoles públiques. 
La carrera era de tres anys i un de pràctica docent. Es pro-

pugnava una escola única, activa, 
pública i laica.

c) La postguerra té una primera eta-
pa fins el 1970 caracteritzada per una 
regressió a plantejaments de princi-
pis del XX. Una segona, a partir del 
1970, que de nou, intenta innovar i 
formar pedagògicament  i científica 
als mestres.

Josefa Luna Beneyto era filla 
de Juan Bª Luna Sempere (1861-
10.12.1940), panader, propietari del 
molí fariner de Luna i d’una panade-
ria al carrer del Pont de Darrer Vila, i 
de Josefa Beneyto Molina. Tenia tres 
germans: Julio (1898-1965), Herminia 
(1901-1930) i Milagros (1900-1975). Va 
estudiar primària al “Colegio Sagra-
do Corazón” amb Dª Josefa Miralles 
Belda (1877-1930). També va estudiar 
piano amb Josefa Pastor Castelló 
(1874-1926), mare del músic Joaquin 
Belda Pastor (1898-1959), que es-

Josefa Miralles Belda el 1905

Dª Josefa Miralles Belda i les seves alumnes del curs 1925-26. Entre elles Consuelo Piedra Mi-
ralles, la seva neboda, i Isabel i Manolita Alcaraz Calatayud, filles de Mariana Calatayud Co-
lomer. 

JoSEfA LUNA bENEyTo - MestRa 
(Bocairent 7 de març de1895 – 27 de març de 1982) 

Josefa Luna als 15 anys, amb les seves germanes 
Herminia i Milagros
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tudiava amb ella i amb qui mantindria sempre una bona 
amistat. 

Als 17 anys va anar a estudiar Magisteri a l’Escola Normal 
de València. Residia al Col·legi de les Teresianes, al carrer 
Cirilo Amoros, prop del Mercat de Colon. Na Nieves Ferre 
va ser condeixeble seva. Va cursar els quatre anys de la ca-
rrera amb molt bones notes. Al 1916 al finalitzar la carrera 

de Magisteri va tenir plaça a l’Escola Pública de Sant Roc a 
Bocairent. 

Al 1925 es va casar amb Baltasar Peidro Cabanes (1896-
1946), que treballava d’encarregat a la fàbrica “Hijos de 
Eduardo Juan”, que era del seu cunyat Francisco Juan Belda 
i del seu germà Pepe Juan Belda. Va tenir dos fills: el primer, 
Jose Maria (1926-1926) va morir als pocs mesos; el segon 
Juan Peidro Luna (1929) encara es viu i ha estat funcionari 

de l’ajuntament i secretari del Jutjat de Pau de Bocairent 
fins a la seva jubilació.

El curs 1927-28 exercirà de mestra a l’Escola Pública d’Aiora. 
Al curs 1929-30 la traslladen a l’Escola Pública de Quatre-
tonda. Acaba de tenir el segon fill, Juan, que en principi 
s’emporta amb ella, també a la seva “passejadora” i neboda 
Amparo Calatayud Molina, filla de la seva cosina Pepa -ger-
mana de En Miguel Calatayud Molina, presbíter, a més de 
Pepe, Manuel, Antonio i Antònia-. Més tard el xiquet es que-
da amb el pare, els avis i Amparo a Bocairent. Estarà cinc 
cursos en aquesta plaça.

Al 1933 va ser regidora a Quatretonda per la Lliga Regiona-
lista Valenciana, de Lluís Lucia Lucia que es fusionarà amb la 
“Confederación Española de la Derecha Autònoma”(CEDA). 
Al poc temps va ser nomenada Primer Tinent de Batlle 
d’aquell poble.
 
A més donava classe de música i de piano per a les joves 
que volien cursar la carrera de piano. Va aconseguir un 
gran prestigi com a política i com a professional pel seus 
coneixements, el seu esforç, el seu bon fer i el seu caràcter 
fort, honest, amable, decidit. Unes festes de Sant Blai varen 
venir algunes de les alumnes amb Na Josefa. Es varen vestir 
de diverses comparses. Va crear un bon ambient cultural i 
les seves alumnes li tenien una gran estimació.

El curs 1934-35 aconsegueix la plaça de mestra a les Noves 
Escoles de Santa Àgueda a Bocairent. Seguirà el curs 1935-
1936 fins que esclata la Guerra Civil. La seva vinculació a la 
CEDA la farà objectiu dels elements més radicals d’esquerra 
durant els primers mesos del conflicte. Serà empresonada 
a l’ajuntament amb el seu home i la seva germana Mila-
gros, que era l’organista parroquial. Amb molta sang freda 
demana ajuda a Baltasar Beneyto Cabanes i li explica que 
a casa ha quedat només l’avi i un xiquet petit. Baltasar va 

Josefa Luna als  21 anys, quan va acabar Magisteri

Títol de Mestra de Dª Josefa Luna Beneito

Baltasar Peidro i Josefa Luna en 1925
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aconseguir traure-los de la presó i no varen tornar a tenir 
problemes, però ja no va poder exercir de mestra a l’escola 
pública.
En l’acabar la guerra, el 1940, va muntar una escoleta pri-
vada a la plaça de Joan de Joanes 5, al tercer pis ,on varem 
anar molts dels xiquets/es del poble des de què teníem 
tres o quatre anys fins els dotze, en els anys 40, 50, i 60. La 
seva germana Milagros l’ajudava en les Tècniques de Cos-
tura. Era una escoleta mixta, a l’aula hi havia xics i xiques 
tots junts, fet que no succeïa a l’escoles públiques de Santa 
Àgueda, on estaven en edificis i aules separades. Circums-

tancialment, durant uns anys hi va haver classes nocturnes 
per facilitar als menors que es posaven a treballar abans 
dels 12 anys, que pogueren traure’s el títol de primària.
Al 1965 quan va complir els 70 anys es va jubilar. Era molt 
bona mestra, se sentia hereva de Na Josefa Miralles Belda 
i com ella, volia que tots estudiaren, en especial les xiques. 
Tenia una gran fortalesa, un gran apassionament per la cul-
tura i la música, es preocupava molt per tots els seus alum-
nes. Crec que molts adults de Bocairent la recordaran, com 
jo mateixa, amb molta estimació i gratitud.

Va morir a Bocairent el 27 de març del 1982.

Per valorar el paper de Mariana com a professional de la 
sanitat he de fer unes consideracions prèvies:

a) A finals del XIX i principis del XX es va establir la pro-
fessió d’infermeria en Espanya sota la denominació 
“d’infermeres”, “practicants” i “matrones” que proporcionà 
el reconeixement legal i donà lloc a la institucionalització 
d’aquestes carreres. Al 1857 amb La Llei d’Instrucció Publica 
Moyano s’havia regulat, per primera vegada, els estudis per 
obtenir el títol de Practicant o de Matrona. A l1888 el Comte 
de Romanones millora i crea les carreres universitàries mit-
ges, impulsa la unificació de l’ensenyament dels Practicants 
i Matrones, prescriu l’obligatorietat d’un examen d’ingrés 
per poder matricular-se a la carrera, però no serà fins al 
1904 amb el Reial Decret del 10 d’agost quan s’organitzen 
els estudis de “practicants” i “matrones” i al 1915 es reconeix 
l’activitat professional de les “infermeres”. L’ensenyament 
s’organitza en dos anys i un examen de revàlida a la facultat 
de Medicina corresponent Les infermeres cursaven els es-
tudis, en canvi, en escoles depenents dels hospitals.

A nivell europeu Florence Nightingale (inspiradora de la 
Creu Roja Internacional) havia fundat al 1860 l’Escola de 
l’Hospital Saint Thomas a Londres, on es formaven les infer-
meres i matrones amb un nou enfocament científic. Floren-
ce considerava que la pràctica de l’atenció al part havia de 
seguir, com tradicionalment s’havia fet amb les parteres, a 
mans de les dones, però intel·ligents, educades, formades 
científicament, amb estudis universitaris, coneixedores de 
tots els aspectes de l’obstetrícia, que pogueren assistir tots 

els parts normals i anormals, només consultant al metge en 
casos excepcionals.

b) La natalitat a Espanya a principis del s. XX era del 33,9 %, 
i la mortalitat durant el part o els primers anys de vida era 
de 181 per mil, quan actualment no arriba al 6 per mil. Per 
tant, les dones tenien molts fills, però pocs arribaven a ser 
adults. 

El descens de la mortalitat infantil es va produir per diver-
ses causes, entre elles són molt significatives l’educació de 
les dones i la seva major emancipació, així com l’assistència 
de les matrones al part i els primers mesos de vida.

També va augmentar l’expectativa de vida de les dones, 
que va passar de 35 anys al 1900 als 82,4 actuals, gràcies a, 
entre d’altres causes, la disminució de la mortalitat al part, 
o a conseqüència del part, i també a l’educació sanitària 
i alimentària. També les matrones hi tingueren un paper 
fonamental.
 
Mariana Calatayud Colomer va nàixer a Bocairent el 4 de 
març del 1893. El seus pares eren Jose Justo Calatayud Na-
varro (1859-1917) i Manuela. Colomer Santiago (1863-1920) 
Va estudiar primària elemental i superior amb Na Josefa 
Miralles Belda. Després volia estudiar per a matrona, però 
els seus pares no la van déixar perquè era una xica. Es va ca-
sar molt jove amb Manuel Alcaraz Vidal (1891-1958), practi-
cant del poble. Va tenir tres fills, Isabel (1917-2004), Antonio 
(1920-1996), que seria metge, i Manolita (1921-1946). 

Els xiquets de l’escola “Sagrado Corazón”amb Dª Josefa Luna. 
Curs 1943-44

Les xiquetes del curs 1943-44 amb Dª Josefa Luna

MARIANA CALATAyUD CoLoMER - MatRona 
(Bocairent 4 de març de 1893 - Algemesí 22 de febrer de 1975) 
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Des del principi del seu matrimoni ajudava el seu marit a les 
cures i serveis que realitzaven al domicili familiar al carrer 
Sor Pietat de la Creu, nº 15, la qual cosa la va animar a seguir 
la seva vocació de matrona. Al 1922 decideix posar-se a es-
tudiar per traure’s el títol. Es matricula a Valencia a la Facul-
tat de Medicina, on s’examinarà dels dos cursos de matrona 
a maig del 1923. Els aprovarà amb excel·lent.

El 25 de desembre del 1923 serà nomenada Matrona Titu-
lar de la Vila. Mantindrà aquest càrrec fins el 15 d’agost del 
1928, quan se suprimeix la seva plaça, i només queda l’altra 
plaça, ja ocupada. 

Aleshores va seguir exercint la seva professió de manera 
privada. Degut a la seva competència, professionalitat, co-
neixements i bon fer la major part de les visites a embaras-
sades i parts les va realitzar ella, tal com consta en els certi-
ficats emesos  l’11 de febrer del 1947 per l’alcalde José Juan 
Vañó i el secretari de l’ajuntament, Antonio Ferri Gironés. 
Gràcies a la reclamació que realitzà aquest any 47 va acon-
seguir ser nomenada de bell nou matrona, primer interina i 

després titular el 16 de febrer del 1949 per la “Jefatura Pro-
vincial de Sanidad” de València. 

Va segir exercint com a matrona fins la seva renúncia el 25 
de juny de 1957 per motius de salut. Després va anar a viure 
amb la seva filla Isabel, casada amb Juan Piedra Miralles, 
que vivien a Algemesí. Allí va morirà el 23 de febrer del 1975 
al 82 anys.

 
Francisca Vañó Piedra

Mariana Calatayud sobre 1908 Mariana Calatayud sobre 1922

Família Alcaraz Calatayud en 1931

Mariana Calatayud als anys 60
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L’arribada del ferrocarril 
a Bocairent (1). 
(I la seua consolidació)

L’any 1885 aplegava el tren a Bocairent. La seua arribada no 
havia estat fàcil. Nombrosos problemes (retardaments en 
l’execució de les obres, fallida de l´empresa,...) havien difi-
cultat que fora una realitat. I problemes de la mateixa indo-
le feren que fins els 1909 no es donara per acabada la línia 
Villena-Alcoi. A través sobretot de la premsa escrita farem 
un ample recorregut per conèixer què va succeir. 

Les primeres locomotores
Ĺ invenció del ferrocarril va tindre lloc en les primeries del 
segle XIX.  Ens trobem en plena revolució industrial a An-
glaterra, basada principalment en tres sectors: el tèxtil, 
l’agrari i el metal·lúrgic, aquest últim unit indiscutiblement 
al ferrocarril. Pensat en principi per al transport de merca-
deries de forma ràpida, segura, i a baix cost, els inversors 
prompte descobriren que el transport de viatgers era enor-
mement rentable.

Ja al 1769 el francés Nicolás Cugnot havia construït un co-
txe de vapor consistent en una màquina de vapor muntada 
sobre un carro de tres rodes. Altres assajos se succeirien a 
finals de segle. Fou al 1804 quan el jove enginyer de mines 
anglés Richard Trevithick va realitzar els seu primer gran co-
txe de vapor: una enorme caixa de ferro sobre rodes amb 
una xemeneia en el centre, amb seients per a passatgers. 

Va col·locar sobre els rails la 
seua màquina de vapor i va 
recórrer 9´5 milles en quatre 
hores i cinc minuts. Quatre 
anys després inventava la lo-
comotora anomenada “Catch 
me who can” (Agafa´m si pots), 
que funcionava per una via 
circular y desenvolupava ve-
locitats de 12 milles per hora, 
però encara amb seriosos pro-
blemes tècnics, sobretot amb 
els rails de ferro fos, massa frà-
gils per resistir el pes dels seus 
motors.

Altres inventors van intentar millorar les màquines exis-
tents. Un d´ells, George Stephenson, amb la seua locomo-
tora Locomotion, realitzava en setembre de 1825 un viatge 
entre Stockhton i Darlington, amb un comboi format per 
36 vagons, on anaven passatgers i mercaderies.  Durant al-
guns anys esta via sols va transportar càrrega. Ĺ èxit amb 
la Locomotion feu que a l ány següent fóra nomenat en-
ginyer per a un ferrocarril per a passatgers i càrrega entre 

Liverpool i Manchester, per al que va dissenyar, amb el seu 
fill Robert, una màquina revolucionaria: la Rocket. En 1830 
s´inaugurava aquesta línia, considerada la primera de viat-
gers. La febre pel ferrocarril feu que en 1840 Gran Bretanya 
ja tinguera més de 2.000 kilòmetres de vies fèrries.

Les primeres línies a Espanya
És obvi que la construcció de línies fèrries fou més pròspera 
en llocs amb grans extensions de terreny i amb una econo-
mia que poguera permetreu. Sols era qüestió de temps que 
el seu ús s´estenguera pel món. Així, França ja contava amb 
una línia des de 1827 entre Saint-Étienne i Andrézieux.  Els 
Estats Units obrien la seua primera línia, entre Baltimore i 
Ohio, el 1830. Bèlgica inaugurava la línia Brussel·les-Malines 
en 1835, al igual que Alemanya feia amb la de Nuremberg-
Fürth. Al 1837 Rússia obria la línia entre Sant Petersburg i 
Tsarskoye Selo, i en 1839 Itàlia inaugurava la seua primera 
línia entre Nàpols i Portici.

Cal assenyalar una diferència entre els ferrocarrils anglesos 
i els europeus. Mentre els primers es van construir per em-
preses privades, amb una mínima intervenció del govern, 
en l´Europa continental quasi sempre la construcció va es-
tar controlada, i en ocasions realitzada, pels governs nacio-
nals o estatals.

Espanya no va ser aliena a la febre ferroviària. A finals del 
1829 es succeeixen una sèrie de peticions en les que es 
demana al govern l´inici de la construcció de línies ferro-
viàries. La primera en projectar-se la presenta l´empresa 
anomenada “de la Reina María Cristina de Borbón”, projecte 
que hauria d’haver unit, d´haver-se realitzat, Jerez i el Puer-
to de Santa María.

Locomotora “Catch me who 
can”de R. Trevithick (1808)

Locomotion 1 de George Stephenson (1825)
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El primer ferrocarril espanyol que es va realitzar no fou, 
com es creu generalment, el de Barcelona-Mataró el 1848. 
Aquest fou el primer ferrocarril peninsular, però el primer 
espanyol fou construït a una de les colònies, Cuba. El 12 
octubre del 1834 la reina regent, María Cristina de Borbó-
Dos Sicilies, aprovava la construcció de la línia La Habana-
Güines, essent inaugurat el primer tram entre La Habana 
i Bejucal el 19 de novembre del 1837. El seu impulsor fou 
l’industrial sevillà, Marcelino Calero Portocarrero, i la seua 
finalitat era el transport de la canya de sucre. El projecte 
havia estat finançat amb diners públics, però la seva ex-
plotació es va reservar a les grans empreses sucreres de 
l’occident de l’illa, propietat de rics i influents terratinents i 
financers espanyols. La proximitat de Cuba als Estats Units 
va incitar a les autoritats cubanes a buscar tècnics, eines i 
personal obrer a aquest país, encara que les locomotores i 
els carrils foren encarregats a l’Anglaterra.

En la dècada dels anys ‘40 del segle XIX el ferrocarril ja tenia 
una extensió notable en alguns països europeus, i el go-
vern espanyol va veure necessari crear una política ferro-
viària que permetera l’introducció d’aquest mitjà de trans-
port al país. Així, el 1844 ix a la llum l’anomena’t “Informe 
Subercase”, encarregat pel govern espanyol als enginyers 
Juan i José Subercase i a Calixto Santa Cruz, on es plante-
javen una sèrie de recomanacions tècniques i legals per a 
l’implantació del ferrocarril a Espanya. Les seues conclu-
sions principals foren:

- Es recomanava que fóra l´Estat qui construís directament 
les línies de ferrocarril.

- En cas de tindre que recórrer a l’iniciativa privada, era ne-
cessari que l’estat limitara les pretensions de les compan-
yies en favor del bé públic. Així, les empreses privades 
haurien de construir les línies cenyint-se a unes normes 
tarifaries i tècniques imposades per l´Estat, i a canvi re-
brien subvencions i beneficis fiscals diversos.

- L’ample de via s’estipulava en 6 peus castellans (apròx. 
1,67 metres, quan l’ample estàndard a Europa era de 
1,435 m.). Esta recomanació es basava en el fet que un 
major ample pareixia implicar major estabilitat i per 
tant major possibilitat d’aconseguir grans velocitats, així 
com el fet de disposar de major ample entre rodes per 
col·locar calderes més grans (adequades per a un país 
muntanyós com Espanya).

Òbviament, aquest informe condicionà l’evolució i exis-
tència del ferrocarril a la Península Ibèrica, i les seues con-

seqüències, que hui podem jutjar com més negatives que 
positives, encara s’arrosseguen en l’actualitat.

La línia entre Barcelona i Mataró, construïda per una socie-
tat local anomenada “Gran Compañía Española del Camino 
de Hierro de Barcelona a Mataró y Viceversa”, inaugurada en 
mig d’una gran expectació popular el 28 d’octubre de 1848, 
ja contava amb aquest ample de via. El seu traçat, que abas-
tava uns 29 kilòmetres, enllaçava poblets de la costa, i el 
seu èxit es degué principalment al transport de passatgers. 
La línia contava amb un túnel, i s’utilitzaren 4 locomotores 
del tipus 1-1-1 (anomenades Mataró, Barcelona, Cataluña i 
Besós), que costaren 2.000 lliures esterlines i un suplement 
de 200 lliures per tender. 

La següent línia en ser construïda fou la que va unir Madrid 
i Aranjuez, començada en maig de 1846, encara que les 
obres quedaren paralitzades l’any següent. Es reprengue-
ren al 1849, inaugurant la línia la reina Isabel II en febrer de 
1851. Aleshores el nombre de sol·licituds de línies començà 
a créixer. Açò va obligar al govern a crear una llei específi-
ca per aquest nou mitjà de transport. El 3 de juny de 1855 
s’aprovava una primera llei, anomenada “Ley General de 
Caminos de Hierro”. Aquesta llei va facilitar la captació dels 
capitals estrangers necessaris per a dur a terme la cons-
trucció, encara que es van sacrificar els interessos d’alguns 
sectors de l’industria espanyola, com el siderúrgic (moltes 
matèries primeres es van exportar). Les concessions se-
rien atorgades per llei, i a la vegada s’establia un programa 
d’ajudes estatals. A més, aquesta llei va classificar les línies 
fèrries en dos categories: les de servei general i les de servei 
particular. Pel que respecta a les concessions, es va disposar 
que foren atorgades mitjançant pública subhasta, fixant-se 
un plaç màxim de 99 anys per les concessions de línies de 
servei general. Transcorregut eixe temps, l´Estat obtindria 
la possessió de les línies amb totes les seues dependències. 
Aquesta llei es va completar amb una sèrie de lleis i dispo-
sicions administratives sobre qüestions ferroviàries de dife-
rent indole. 

La locomotora aplega a València
El 12 de juliol del 1845 es concedia a l ánglés Wole la con-
cessió d´un ferrocarril de València a Madrid per Albacete, Al-
mansa, Xàtiva i Alzira. Poc després es crearia la “Madrid and 
Valencia Railways Company”, amb un capital de 240 milions 

Impulsors, accionistes i enginyers del tren Mataro-Barcelona (1848)

Cotxe-saló de l ÁVT. Arxiu Museo del Ferrocarril



s
a
n

t
 B

l
a
i 2

0
13

113

de reals. La societat fou efímera, i al 1847 es va dissoldre. Els 
pocs treballs realitzats i els drets de concessió passaren a 
Próspero Volney, però el nou conveni no contemplava més 
que el tram entre el Grau de València i Xàtiva. Al 1851 Vol-
ney va cedir els seus drets a José Campo (Marqués de Cam-
po), que construiria la línia i establiria una vertadera xarxa. 
A finals de 1851 creà la “Compañía del Ferrocarril de Játiva a 
El Grao de Valencia”. La primera secció de València al Grau 
s’obrí el març de 1852, aplegant a Xàtiva en 1854. Els 60 
kilòmetres inicials foren augmentats amb les concessions 
fins Almansa i Tarragona, obtingudes per José Campo, que 
les va passar a la societat de El Grau a Xàtiva per a formar 
la “Sociedad de los Ferrocarriles de Almansa a Valencia y Ta-
rragona” (AVT). El traçat fins Almansa pensava fer-se per la 
vall d’Albaida i el port dels Alforins per a buscar La Venta 
de la Encina, apropant així el ferrocarril a la zona industrial 
d’Ontinyent  i Bocairent, però el seu alt cost (92´5 milions de 
reals) va aconsellar fer-lo seguint la vall del riu Canyoles per 
Moixent i La Font de la Figuera, amb un pressupost de 68’1 
milions de reals. Al 1859 València i Madrid quedaren unides 
per ferrocarril al trobar-se les companyies del Marqués de 
Campo (des de València) i del Marqués Salamanca (des de 
Madrid) al famós baixador de La Encina. 

Al 1856 s’havia creat la “Compañía de los Ferrocarriles de 
Madrid a Zaragoza y Alicante” (MZA), que juntament amb 
les companyies “del Norte”, la “Red Catalana”, “Andaluces” i 
“Oeste” foren les més importants al país. 

Els primigenis intents a les 
comarques centrals
A finals de la dècada de 1850 ja trobem alguns intents per 
obtindre concessions per a la creació de línies ferroviàries 

a la nostra zona. Ja al 1857 s’havia inaugurat una línia que 
unia Alcoi i Xàtiva amb cotxes tirats per cavalls (ferroca-
rril hipomòbil), però les hores empleades en traslladar-se 
d’una a altra població es feien interminables, pel que el tren 
de tracció locomotora es feia necessari i urgent. També tro-
bem aleshores els primers intents per unir Alcoi i Villena. A 
l´octubre de 1859 trobem a la “Gaceta de los Caminos de 
Hierro” el següent: “Accediendo S. M. la reina (Q. D. G.) á lo 
solicitado por Mr. Harry Hebert, se ha dignado autorizarle por 
el término de un año para verificar los estudios de un ferro-
carril que, partiendo del de Almansa á Alicante en Villena, ter-
mine en Alcoy.”. Unir Alcoi amb Villena significava una eixida 
dels productes alcoians cap a La Manxa, Madrid i el nord 
d’Espanya, pel que des de ben prompte la societat alcoia-
na, i per extensió la de tota la zona, es va mostrar partidària 
del ferrocarril.

Al gener següent, “La Época”, parlant de les obres públi-
ques a la Península en 1859, diu que entre les concessions 
fetes pel govern a particulars per als estudis dels camins de 
ferro trobem una de “Villena á Sax á Alcoy”. El 5 de juliol de 
1861 “El Contemporáneo” publica que la Reina ha autorit-
zat al madrileny Juan Antonio Zanué  “[...], por el término de 
un año, para verificar los estudios de un ferro-carril que par-
tiendo de Villena ú otro punto más conveniente de la línea de 
Madrid á Alicante, termine en Alcoy”.

Ĺ interès del consistori alcoià perquè el ferrocarril aplegara 
a la seua ciutat es veu reflectit el 23 de setembre del 1864 
al diari democràtic “La Discusión”, on es diu: “De Alcoy con 
fecha 19 escriben: Empezamos a creer en la posibilidad de 
llegar á tener ferro-carril. El gobernador de la provincia, de-
seando oir  al ayuntamiento de esta ciudad en la información 
abierta sobre el proyecto de plan general de ferro-carriles de la 
Península, le ha pasado el ante-proyecto con el interrogatorio 
formado por la dirección del ramo; y la corporación municipal 
en sesión de 22 de agosto nombró una comisión especial, para 
que haciendo los debidos estudios y reuniendo cuantos datos 
sean conducentes, esponga, ciñéndose a las preguntas conte-
nidas en el interrogatorio, las consideraciones que puedan de-
mostrar la conveniencia de incluir en dicho proyecto, como de 
interés general, una línea ó ramal de ferro-carril que, partien-
do de esta ciudad, vaya á empalmar con la del Mediterráneo 
en la estación de Villena ó en otra de condiciones análogas.”. 
Només un mes després el mateix diari publica que “En breve 
comenzarán las obras del ferrocarril de Alcoy á Villena, cuyos 
estudios está haciendo el ingeniero del ramo Sr. Gras.” La rea-
litat fou que encara tardarien molts anys en començar les 
obres.

El 27 de febrer del 1865, “La Correspondencia de España” 
publica que han estat aprovats els plànols de la via fèrria 
de Villena a Alcoi, com també la de Xàtiva a Alcoi per Muro. 
Però dies després la mateixa publicació es desdiu: “De un 
periódico de Valencia, si mal no recordamos, reprodujimos la 
noticia de que habían sido aprobados los planos del ferroca-
rril de Villena á Alcoy, de Játiva á Alcoy por Muro, y de Alcoy á 
Alicante por Gijona. Hoy recibimos una carta de D. Juan An-
tonio Ruiz, en que nos asegura que esto no es cierto; y que el 
proyecto enteramente concluido y digno de atención, es el de 
Villena á Alcoy por Bañeras, que se realizará por la casa Be-
nicoechea.”. El 26 de maig el mateix diari publica que són 
moltes les peticions de concessions de vies fèrries fetes pels 
diputats. I d´entre els ramals:

Quadre d´horaris del primer servei del l ÁVT entre València i Alzira
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Al mes de juny del 1865 és quan aplega la discussió al Con-
grés. Així, el dia 9 es publica que en la sessió del dia ante-
rior en el Congrés, el senyor Fabié havia fet una proposta, 
que en el seu article primer deia: “Se autoriza al gobierno 
para otorgar sin subvencion alguna del Estado, y cumplidos 
que sean los requisitos legales, á quien más ventajas ofrezca, 
la concesion de un ferro-carril que, partiendo de Madrid á Ali-
cante, y pasando por Benejama, Bañeras, Bocairente, Muro 
y Concentaina, termine en Alcoy”. El 18 de juny el diari “La 
España” publica el següent: “Las secciones del congreso han 
nombrado las siguientes comisiones: […]. Décima.- Para la 
proposición de ley autorizando la construcción de un ferro-
carril de Villena á Alcoy, á los Sres. Fabié, Polo, López Roberts, 
Campoamor, Santonja, Manresa y Aguado.” 

Però ja se sap que “las cosas de palacio van despacio”. Tres 
anys després continuaven els estudis del traçat. El 17 de ge-
ner de 1868 el diari lliberal “El Imparcial” publica: “La em-
presa concesionaria del ferro-carril de Villena á Alcoy, sigue 
practicando con mucha actividad los estudios de trazado de 
esta importante vía, con el objeto de emprender á la mayor 
brevedad posible los trabajos de esplanacion. La miseria cun-
de en aquel país, y el remedio es de urgente necesidad.”. 4 dies 
després escriu el mateix diari: “Según escriben de Bocairen-
te la construcción del ferro-carril de Villena á Alcoy por aquel 
punto, de que tiene conocimiento el público, es cosa hecha. 
Las dificultades que presentaba á su realización la ciudad de 
Alcoy han desaparecido.” I es que des d´Alcoi eren partida-
ris de que el trajecte passara per Banyeres i Polop i no per 
Bocairent i Agres. Aquesta postura, com veurem, encara la 
defensaven més d’una dècada després.  

Però la construcció del ferrocarril encara distava molt de 
ser “cosa hecha”, i la mala situació econòmica per la que 
travessava el país (crac financer del 1866) feia encara més 
necessària la construcció del ferrocarril. El 10 de març del 
1868 “El Imparcial” informa d’una reunió celebrada pels 
diputats de la província d’Alacant amb els concessionaris 
del ferrocarril de Villena a Alcoi per tal de començar quan 
abans millor les obres de “tan importante línea que al mismo 
tiempo que dé vida á los numerosos pueblos de su trayecto, 
alivie las necesidades de las clases jornaleras”. Tres dies des-
prés “La Iberia” publica una carta aplegada de Cocentaina 
en que es resumeix el sentir general: “Desde Cocentaina (va-
lencia) nos escriben manifestándonos el buen efecto que ha 
causado en aquella población la noticia de que los concesio-
narios del ferrocarril de Villena á Alcoy, tratan de llevar á cabo 
desde luego la construcción de dicha vía, por lo mucho que 
ganaría aquel país, máxime en la época actual de tan noto-
ria y general penuria. Al propio tiempo también, la empresa 
recojería sus beneficios por el bajo precio á que se encuentran 
los jornales; y estas consideraciones, unidas á lo importante 
y beneficioso del pensamiento que pondrá en comunicación 
á poblaciones industriales de la importancia de Alcoy, Onte-
niente y Bocairente, y agrícolas como Cocentaina, cuyo rio se 
halla cuajado de fábricas de papel y paños, y que posee unas 
huertas tan abundantes en verduras, frutas y granos, además 

de sus cosechas de vino y aceite de excelente calidad, deben 
llamar sériamente la atención del Gobierno y estimularle á 
mostrar celo y actividad en un asunto que además de servir 
de recursos á las clases desacomodadas, responde á un móvil 
de progreso y engrandecimiento”. I és que com assenyalava 
una setmana després la “Gaceta de los Caminos de Hierro”: 
“Pocas comarcas de España pueden sacar tanto partido de un 
ferro-carril, como un centro industrial de tanta importancia 
como Alcoy”. 

Al mes d’abril els diputats alacantins tenien una conferèn-
cia amb el ministre de Foment per acordar la manera més 
convenient de presentar al Congrés una proposició de 
llei per a la concessió del ferrocarril de Villena a Alcoi, i en 
juny els concessionaris de la línia presentaven per a la seua 
aprovació els estudis fets, amb el propòsit de començar de 
seguida les obres. Al desembre de 1868 els concessionaris 
havien contractat la construcció de la via “con la respetable 
casa J. M. Jousassin, que tantas obras de este género ha hecho 
en nuestro país, lo que unido al buen nombre de los que for-
man el Consejo de Administracion, cuya mayoría se compone 
de personas respetable de dicha ciudad de Alcoy, son una ga-
rantía del buen éxito del negocio.”. El 23 de gener de 1869 “La 
Iberia” publica que “El ingeniero de la compañía se prepara 
para ir al país, con objeto de hacer el replanteo para declararlo 
de utilidad pública, pudiendo de esta suerte emplear, dentro 
de poco tiempo, gran número de braceros, cuestión siempre 
de gran interés”. 

Però la declaració d’utilitat publica no arribaria fins 14 
mesos després. El 13 de març del 1870 la “Gaceta de los Ca-
minos de Hierro” publica el document oficial del ministeri 
de Foment: “S.A. el Regente del reino, conformándose con lo 
propuesto por esa Dirección general, se ha servido declarar 
de utilidad pública para los efectos de la ley de expropiación 
y demás del decreto (hoy ley) de 14 de Noviembre de 1868 el 
precitado ferro-carril de Villena á Alcoy en su primera sección 
desde Villena al arroyo Alpadull, que comprende un trayecto 
de 30 kilómetros aproximadamente”. 

Un any abans s’havia constituït la societat comanditaria 
de crèdit per a la construcció i explotació del ferrocarril de 
Villena a Alcoi, formada per Manuel Timoner Ruiz, Ramón 
Dolz del Castelar, José María Figuer i Mariano Pérez de Cas-
tro. En desembre d’eixe 1869 signaven un conveni amb una 
companyia britànica. Dos anys després la companyia esta-
va formada per Manuel Timoner i Enrique Sorrentini com a 
socis industrials, i Eugenio García Gutiérrez com a soci capi-
talista, baix la raó social “Timoner y Compañía”.

A banda, el febrer de 1870 trobem que també s’han auto-
ritzat els estudis d’un ferrocarril que des de Xàtiva aplegara 
a Muro, on enllaçaria amb el de Villena a Alcoi. Però també 
entraria en una llarga fase d’estudis sense plasmació a la 
realitat. Es més, durant set anys no trobem referències a la 
premsa escrita respecte d’ambdós línies. Encara que sí que 
es buscava millorar altres infraestructures. Així a l ábril de 
1873 “La Discusion” publica que “Están muy adelantados 
los estudios de la carretera de Onteniente á Bocairente en la 
provincia de Alicante”. El 5 de desembre de 1878 “El Globo” 
publica que “Ha quedado terminado el estudio de carretera 
de Onteniente á Bocairente y continuación hasta la provincia 
de Alicante con dirección á Villena”. Des del primer estudi, 
aquesta obra “només” tardaria una dècada en ser realitat. 
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La fallida de la companyia 
concessionària

Sembla que les coses no anaven bé per a Timoner i com-
panyia. El 8 d ábril del 1877 el “Diario oficial de Avisos de 
Madrid” publica que eixien a publica subhasta els bens em-
bargats a Manuel Timoner Ruiz, i que son, a més d áltres, 
“Cinco esplanaciones de camino de las partidas Canaleta Ri-
beret, Casa Blanca, Casita de Ferré y Artsolet, y varias obras 
verificadas en la estación de ferro-carril de Villena á Alcoy y los 
materiales existentes en la misma, término de Bocairente,  par-
tido de Onteniente, tasadas en la cantidad de 30677 pesetas. Y 
otras expropiaciones realizadas en Villena, así como las obras 
ejecutadas en dicha ciudad y en Benejama, partido judicial de 
la misma población, tasadas en la cantidad de 7507 pesetas 
50 céntimos”. A l ábril de 1879 “La Correspondencia de Es-
paña” publica que la societat “Timoner y Compañía” havia 
fet fallida, nomenant a José Pérez García com a dipositari 
dita societat.

Mentrestant, durant aquestos anys trobem a la premsa no-
ticies i articles que demostren que la societat de l’època era 
ben conscient de la importància de que aquestos projectes 
es portaren endavant. Ĺ 1 d’agost del 1877 “El Graduador” 
publicava:

Ĺ 11 d’agost de 1878, el rotatiu alcoià “El Serpis” publicava 
un extens article sobre la necessitat de l’arribada del ferro-
carril a la ciutat. El títol del mateix era ben explícit: “Cues-
tión vital”. Durant l’any 1879 aquest diari es referma en la 
seua postura mitjançant nombrosos escrits favorables al 
ferrocarril. El 17 de gener, parlant de la proliferació de ferro-
carrils econòmics o de via estreta diu: “De desear seria que, 
ya que no pueda ser una linea de via ordinaria no se quede 
Alcoy sin el ferro-carril aunque sea de la clase que quiera, ya 

que, segun dijimos, una casa inglesa ha pedido detalles del 
movimiento comercial de nuestra plaza”. El 7, 8 i 9 de març es-
criuen tres extensos articles parlant de les característiques 
dels ferrocarrils de via estreta i de la importància que po-
den abastar. A l’abril publica el que “La Crónica Meridional” 
d’Almeria diu arran de la creació de la línia Linares-Almeria 
com a exemple dels beneficis i virtuts d’una línia d’aquesta 
classe. A l’agost ens mostra un article escrit per “El Tribu-
no” de Madrid respecte  de la ciutat i del pas endavant que 
suposaria per a la mateixa disposar de ferrocarril. Conclou 
l’article dient “[...] nos limitamos hoy á excitar el celo patrióti-
co de aquellas poblaciones, y especialmente de los hombres 
pudientes de la de Alcoy para que ayuden a una empresa que 
tanto les importa. No cuenten demasiado con recursos extra-
ños. Estos vendran si el proyecto es bueno y encuentra apo-
yo en el país; pero si éste lo recibe con indiferencia, no puede 
esperarse que los extranjeros lo acojan con entusiasmo”. A 
l´octubre de 1879 publica en dies diferents el “Informe que 
la Comisión de Estadística del Ferrocarril presentó a la Co-
misión General en 15 de junio de 1877”, on fa un complet 
anàlisi del tràfic econòmic i de passatgers que té la ciutat, 
del cost que tenia aleshores amb el transport terrestre i el 
que suposaria de tindre ferrocarril. De les conclusions de la 
comissió es desprèn que “la mejor solucion para los interes 
de Alcoy es la de una vía férrea entre Alicante y Játiva; que si-
gue en importancia á esta la de Alcoy a Villena”. 

A més, no es descuidava tampoc la millora de les carreteres. 
El 8 d ágost del 1879 trobem un ampli article sobre el projec-
te de la carretera entre Alcoi i Bocairent. El 9 de novembre ja 
publica que “han empezado con gran impulso y actividad los 
trabajos de recomposición del camino vecinal de aquella ciu-
dad á Bocairente. Hay ocupados en esta obra más de cien tra-
bajadores, y es de esperar que se halle terminada cuanto antes, 
con lo que ván á ganar mucho ambas poblaciones mal unidas 
hoy á causa del pésimo estado del actual camino”. 

No obstant la fallida de la companyia de Timoner, continua-
ven els estudis per a la realització de línies fèrries. Així, en 
febrer de 1880 “El Imparcial” publica els nombrosos projec-
tes que hi ha a la província de València: “Dicen de Valencia 
que en la actualidad se trabaja activamente en el proyecto del 
ferro-carril de aquella capital á Cuenca por Chiva y Requena; 
en el de Valencia á Liria, sobre el que hay más de un proyecto; 
en el de Denia á empalmar con la línea de Valencia á Játiva, en 
el de Sagunto á Teruel, que interesa también mucho á aquellas 
provincias, y como si fuera ésta pequeña muestra de actividad 
de los valencianos, se ha pedido autorizacion, que ha obte-
nido ya un vecino de Alcudia de Crespins, para verificar en el 
término de un año los estudios de un ferro-carril que partiendo 
de la estación de Alcudia, en la línea de Valencia á Almansa, 
termine en Alcoy, con un ramal que empezando en la estacion 
de Villena, en la línea de Alicante, termine en Albaida, Onte-
niente, ú otra población de las que ha de tocar el ferro-carril de 
Alcudia á Alcoy”. Com podem apreciar no s’abandonava el 
projecte de ferrocarril de Villena a Alcoi, i el de Xàtiva-Alcoi 
s’havia allargat fins L’Alcúdia.
 

Un nou concessionari
El 8 de maig de 1880 el diputat Sr. Santonja presentava en 
el Congrés una proposició que fou tinguda en consideració. 
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Així recull els articles en qüestió “La Época”: “Articulo 1º. Se 
autoriza al gobierno de S. M. para otorgar á Don Angel Calde-
ron y Martinez, por 99 años […] la concesion de un ferro-carril 
agrícola, de vía estrecha y con traccion de vapor que partien-
do de Villena, con un ramal á Yecla, se dirija á Alcoy, y desde 
esta ciudad á terminar en el punto más conveniente de la línea 
de Almansa á Valencia. Art. 2º. Se declara de utilidad pública 
este ferro-carril […] Art. 3º. Dentro del plazo de ocho meses, 
contados desde la promulgación de esta ley, se presentará el 
proyecto completo al ministro de Fomento. La ejecucion de las 
obras dará principio á los seis meses de la aprobación definiti-
va del proyecto, y quedarán terminadas á los cuatro años en la 
misma fecha”. El dia 18 del mateix mes es llegia al Congrés 
el dictamen de la comissió, i al dia següent era aprovat sen-
se debat. El dia 21 de maig es produïa la votació definitiva 
del projecte de llei sobre la construcció del ferrocarril que 
partint de Villena passaria per Alcoi i acabaria en la línea 
Almansa-València, amb un ramal a Iecla. Finalment el 18 de 
juny de 1880 “El Globo” publica que “Se aprueban definiti-
vamente los proyectos de ferrocarriles de Valencia á Liria y de 
Villena á Alcoy”. 

El 24 de juny el diari “La Provincia” recollia en les seues pà-
gines un escrit fet per la “Revista de Alcoy”, en el que par-
lant del traçat de la línia deia: “La línea, partiendo de la esta-
cion de Alcudia de Crespns, pasaría, segun ellas, por la Ollería, 
Ayelo, Onteniente y Bocairente, en cuyo punto se bifurcaría, 
dirigiéndose un ramal hácia Villena y el otro, siguiendo por el 
Valle de Agres, saldria á la plana de Muro”. El 26 de juny “El 
Serpis” publica un article anomenat “El Ferrocarril” on es 
parla de la grata sorpresa que els havia suposat la carta en-
viada per Ángel Calderón, concessionari de la línia Villena-
Alcoi, respecte del seu projecte, encara que l’advertien que 
eren ja molts els desenganys patits.

Sembla que ara sí, les obres serien una realitat. Ĺ 1 d’agost 
de 1880 la “Gaceta de los Caminos de Hierro” publica: “Van 
a empezar las obras del ferro-carril de Villena á Alcoy”. El 7 
d ágost trobem a “La Unión”: “Continúan con actividad los 
trabajos de tanteo del ferro-carril de Alcoy á Villena y Játiva, 
habiendo quedado marcado ya definitivamente el sitio de em-
plazamiento de la estación de esta ciudad y trazado el recorri-
do hasta la inmediata é importante villa de Concentaina”. El 
dia 8 l’enginyer en cap havia estat en Onil per veure si era 
factible el pas del tren per la foia d’Ibi, Onil i Castalla.

El 4 de setembre la “Gaceta de Madrid” (el BOE de l’època) 
recull la següent disposició del ministeri de Foment: “Ley 
autorizando á D. Angel Calderon y Martinez para construir 
un ferro-carril económico que partiendo de Villena se dirija á 
Alcoy, enlazando con la línea de Almansa á Valencia”. La llei 
estava signada pel rei Alfons XII.

Durant el mes d’octubre d’aquest 1880, “El Serpis” fa una 
profunda reflexió respecte del ferrocarril en una sèrie 
d’articles titulats “Alcoy y el ferro-carril”. En el primer d’ells 
parla de l’escepticisme amb que s’havia rebut el projecte 
del Sr. Calderón, postura criticada pel diari, perquè els tre-
balls d´estudi, tanteig i traçat que ja s’havien realitzat testi-
ficaven que esta vegada les obres anaven a ser realitat. En 
el segon, feia un repàs pel trajecte que devia seguir la via 
i com ja es barallava el punt de la Verge de la Llum com el 
lloc “donde se proyecta, según el primer trazado, la bifurca-
cion de las tres líneas ó sea de Villena, Játiva y Alcoy”. En el ter-

cer, mostren els seus dubtes arran del recorregut definitiu, 
i deixen palesa la seua preocupació per la possibilitat d’un 
trajecte directe Villena-Xàtiva sense passar per Alcoi, que 
quedaria unida pel ramal de Verge de la Llum a Cocentaina. 
Demanaven no ser estació d’origen d’un ramal i sí estació 
de trànsit, i es mostraven partidaris d’un trajecte que pas-
sara per Banyeres i Polop, el que deixava Bocairent fora de 
la línia.

En el quart article insisteixen en la seua postura de que el 
trajecte no fóra per Bocairent i Agres, del que deia que “ya 
adujimos argumentos y razones poderosas para demostrar 
que es absurdo y sobre absurdo perjudicial, así para nuestra 
ciudad y todas las importantísimas comarcas que la rodean, 
entre ellas las de Cocentaina y Muro, como para la Empresa”. 
Al cinquè article posaven de relleu el moviment econòmic 
de la ciutat, i com li afectaria la realització d’un o altre tra-
jecte. Si el recorregut anava per Banyeres i Polop era de 
48 kilòmetres, i per Bocairent i Agres de 53. Respecte a la 
seua postura indicaven que “es cierto que tendria que dejarse 
fuera de la linea a la importante villa de Bocairente, cuya in-
dustria y movimiento mercantil son dignos de atención”. Però 
trobaven una “solució” al problema: “El tráfico de Bocairente, 
por otro lado,no se perderá, por hallarse esta población inme-
diata a Bañeras, de manera que, de cualquier modo que se 
considere, es conveniente y beneficioso para la Empresa cons-
tructora, tanto como para Alcoy y su comarca, el trazado por 
Polop y Bañeras”. També deixaven clar que si d’ells fóra la 
decisió, realitzarien un trajecte directe Alcoi-Alacant. Al sisè 
article apel·laven a la població perquè fóra conscient de la 
importància de que el ferrocarril aplegara a la ciutat. Al setè 
feien referència a la publicació d’una sèrie de cartes en al-
guns rotatius valencians, contraris a la postura defensada 
per “El Serpis”, i encara que van dubtar en contestar-los, van 
decidir continuar amb les argumentacions per defensar la 
seua postura. Però no deixaren de comentar les referides 
cartes en els dos últims articles, subtitulats “Un paréntesis” y 
“Continuación del paréntesis” respectivament.

Al 25 de novembre de 1880, parlant del recolzament que al-
tres diputacions provincials donen als projectes ferroviaris 
que es fan a les seues zones respectives, “El Serpis” espera-
va el mateix de les d’Alacant i València, i no entenia “la apa-
tía que hasta ahora han demostrado ambas Diputaciones”. El 
28 de novembre el diari “La Provincia” publica un extracte 
de “El Serpis” arran de la reunió celebrada al Consistori al-
coià amb empresaris i persones influents de la ciutat res-
pecte del ferrocarril: “Abundó la opinion de que Alcoy debe 
aceptar el ferro-carril, venga de donde venga y llévelo la Em-
presa concesionaria por donde quiera; pero que, sin embargo, 
lo mas conveniente para los intereses de la poblacion sería lo 
que repetidas veces nosotros hemos venido defendiendo, esto 
es, el que la parte de línea de Alcoy á Villena, vaya por Polop 
y Bañeras y no por Agres y Bocairente”. Al desembre es suc-
ceeixen les mostres d’entusiasme a poblacions com Muro i 
Cocentaina per les visites a aquestes localitats de l’enginyer 
encarregat dels estudis de la línia, Luis P. Marqués. Durant 
la visita a Muro, el poble d’Agres va enviar una comissió en-
capçalada pel seu alcalde, Bautista Francés, per sol·licitar 
la demarcació d’un baixador al poble, per trobar-se massa 
lluny el de Verge de la Llum.

Finalment, al gener de 1881 la “Gaceta de los Caminos de 
Hierro” publica la noticia llargament esperada: “Empiezan 
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las obras del ferro-carril de Villena á Alcoy”. Durant aquest 
mes les visites a les poblacions del trajecte les fan el con-
cessionari Ángel Calderón i el diputat Santonja, que són 
rebuts amb gran alegria a Cocentaina, Muro i Ontinyent, 
on són complimentats per les autoritats i empresaris locals. 
Com publica “El Serpis” parlant de la visita a Muro, la tour-
né és ampla: “Los espedicionarios se dirigirán primeramente á 
Agres; de allí pasarán á Onteniente, Albaida, Ollería y demas 
pueblos de la línea como son Bocairente, Bañeras, Benejama, 
Biar y Villena. Desde este último punto regresará el concesio-
nario á Madrid”. Respecte a la petició de visita a Bocairent, 
“La Provincia” publica el 6 de gener:

Jairo Vañó Reig 
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Belda Asensio, 
el segon diputat bocairentí

I. Des d’una família burgesa a oficial 
de l’exèrcit 

Francesc Belda Asensio va nàixer a Bocairent el 27 de març 
de 17942. Era fill de Francesc Belda Pla, primer baró de Casa-
nova, i de Maria Asensio Calabuig. Pertanyia, per tant, a una 
de les famílies benestants de la població, i de son pare no 
sols va heretar propietats i béns, sinó també el títol nobili-
ari i una certa afició per la política. De fet, Belda Pla, a més 
d’haver estat alcalde de Bocairent en diverses ocasions, va 
ser vocal de les Diputacions Provincials de València (1820-
1822) i Alacant (1822-1823), així com elector de partit en els 
comicis del Trienni Liberal (1820-1823). 

Si bé Francesc va ser el sisé fill del matrimoni, els cinc que el 
precedien van morir albats, i, per això, se l’ha considerat el 
primogènit de la família. De fet, quan el 1839 es divideix l’he-
rència del primer baró, mort el 12 d’abril de 1833, es reparteix 
entre els dos únics fills supervivents (Francesc i Josep –comis-
sionat principal d’àrbitres d’amortització de la província-) i els 
descendents d’altres dos germans més joves, Dolors i Tomàs, 
ja morts. La millor part del llegat va correspondre als fills vius: 
“gràcies a les herències del pare i de l’àvia materna i a les ad-
quisicions posteriors de béns –entre les quals la finca d’Aigües 
Vives, comprada al germà-, el segon baró de Casanova esde-
vingué un membre destacat de la nova classe social sorgida 
amb la revolució burgesa. I com a tal apareixia en la llista dels 
majors contribuents de la província de València el 1852”.3

L’article pretén continuar els escrits, publicats en 
aquest mateix programa de festes, sobre els dipu-
tats del segle XIX nascuts a Bocairent. A més de Josep 
Joaquim Castelló Ferre, parlamentari en les Corts de 

Cadis, i del catedràtic de finals del huit-cents, Vicent 
Calabuig i Carra, un altre bocairentí, Francesc Belda 
Asensio, ens va representar com a diputat i procura-
dor en els anys vint i trenta d’aquell segle.1   

1 Ferre Domínguez, J.V., “La vessant filosòfica del diputat Castelló”, en Revista Festes Moros i Cristians Bocairent (RFMCB) (2012), 114-123, i “Aproximació a la 
vida i obra del catedràtic de Dret Vicent Calabuig i Carra”, RFMCB (2005), 118-124. També, “Vicent Calabuig i Carra, un krausista bocairentí de la Restaura-
ció”, Actes del II Congrés d’Estudis de la Vall d’Albaida, Ontinyent, 2008, II, 563-588.  

2  Arxiu Parroquial  Bocairent. Libro Bautismos 1779-1797, f.  271 r. “Dia veinte y siete de marzo de mil setecientos noventa y quatro. Yo el infrafirmado Vica-
rio de la Iglesia Parroquial de Bocayrente, bautizé según ritus de nuestra santa Madre Iglesia Catholica romana a un hijo legítimo del Dr. Dn. Francisco 
Belda y de María Asensio, consortes. Abuelos paternos: Martín Belda y Josefa María Pla. Maternos: Juan Asencio y Josefa Calabuig. Pusiéronle nombres: 
Francisco, María y Josef. Padrinos fueron: Fran(cis)co Berenguer y Fran(cis)ca Belda, todos a excepción de la agüela paterna y que es natural de Atsaneta, 
naturales y vezinos de esta villa. Manifesté a los padrinos las obligaciones y parentescos que de este acto les resultaban. Nació día antecedente entre 
tres y quatro de la tarde. D. Pasqual Ortolà. Vicari”.

3 Romeo Mateo, Mari Cruz, “Formació d’un patrimoni familiar i gestió burgesa de la terra: els Belda i la desamortització de Godoy a València”, Recerques 
20(1998), 211. Sobre aquest tema, també: Azagra Ros, Joaquín, La desamortización de Godoy en Valencia (1799-1807), València, 1986, pp. 133 i 141.

Foto: Jose A. Bernat Bacete
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Quant a la seua joventut, tenim notícies de la participació 
en la “Guerra del Francés”, i coneixem que a principis de 
1813 estava a Bocairent, encara que devia moure’s entre el 
poble i les finques  familiars d’Ibi i l’Alcoraia, partida prope-
ra a Alacant. Segurament era, com el seu progenitor, un li-
beral constitucionalista enfrontat a les tropes franceses. De 
fet, coneixem una carta manuscrita breu, de 8 de gener de 
1813, enviada a son pare a Ibi, des de Bocairent: 

“Querido padre: hoy hemos hecho medio día en las Doce4 y en 
acabando de comer nos hemos venido a esta Villa, pues supi-
mos que los franceses se retiraron anoche a las diez sin saberlo 
nadie. Veré de despachar pronto las diligencias que quedan 
aquí que hacer para restituirme a Ibi o a la Alcoraya. Lleva el 
dador las agujas de pato de hacer punto que me encargaron 
las chicas.
Por ahora todo está quieto y nada sabemos hasta que Dios 
quiera. Es quanto ocurre a este su af(ectísi)mo hijo q(ue) s(u) 
m(ano) b(esa). Francisco Belda y Asensio”.5

Sembla que a final del mes de maig, quan la nostra terra 
encara estava ocupada pels francesos, se’n va anar a Cadis a 
cursar la carrera militar. Hem trobat una carta de 28 d’agost 
de 1813 escrita per Juan Nepomuceno Sirera, germà de la 
segona dona de son pare, casats el 1805, dirigida a aquest, 
on li informa dels estudis de Francesc i d’algunes qüestions 
domèstiques, ja que la família posseïa casa i comerç a Cadis, 
port de les transaccions amb terres americanes. La missiva 
anterior es completava amb l’escrit següent del mateix fill:

“Querido Padre: dos correos que no hemos tenido carta de 
v(uestra) m(erced), desearé no sea por falta de salud. Hemos 
concluido la Aritmética y Álgebra que hemos dado con mucha 
extensión en muy poco tiempo, prestando mucho el Álgebra 
particularmente. A mí me ha correspondido examinarme hoy 
que ha sido el quarto y último día. Nos han hecho trabajar ex-
traordinariamente, habiéndonos hecho saber el Ingeniero Ge-
neral por medio del Director que había quedado sumamente 
satisfecho de toda la clase, y que seguramente eran los mejo-
res exámenes que se habían hecho en el Cuerpo.
Yo que he sido el más atrasado, pues además de haber entra-
do después de haber pasado ya más de la mitad de la clase, 
se puede decir que desde entonces principié el estudio serio, 
porque antes no había hecho más que tomar unas ideas ge-
nerales casi que por mí solo y esto en tres meses, siendo una 
ventaja grande haber podido seguir a los otros aunque no sea 
con tanto adelanto como ellos.
Vamos a principiar el lunes la geometría. No sé el tiempo que 
gastaremos, pero también la daremos difusa, porque el Vallejo 
es extenso, y además siempre se exceden a más de lo que trae 
el tratado.
Se habla de paces generales y corren papeletas de preliminares 
que tal vez no tendrán fundamento y son Sicilia y demás colo-
nias de que se han apoderado a los ingleses. Disuelta la Con-
federación del Rin volviendo al antiguo Imperio de Alemania. 
Al Rey de Sicilia se le recompensan sus estados en la Vestria, 
Dalmacia, etc. Malta a los caballeros. Y las Jónicas a los rusos. 

La Polonia que han conquistado también Prusia, Suecia, Dina-
marca, etc., como antiguamente el Papa a sus estados. Pepe y 
Murat tendrán estados en Italia. Holanda queda agregada a 
los franceses. España, íntegra, independiente y con Fernando.
Las Cortes han sentado por base la integridad, independencia 
de la Monarquía Española y la venida de Fernando.
Manténgase v(uestra) m(erced) bueno y con exp(resiones) a 
Mariquita, disponga del verdadero afecto de su hijo q(ue) s(u) 
m(ano) b(esa). Fran(cis)co Belda y Asensio”.6      

De la carta anterior podem concloure que ja havia iniciat els 
estudis d’enginyer i que estava ben preocupat per la polí-
tica nacional i internacional, en una línia clarament consti-
tucionalista de defensa de les Corts i de la monarquia de 
Ferran VII. Coneixem que va ser cadet del Regiment Reial 
de Sapadors-Minadors, d’on fou elevat a sotstinent del Re-
ial Cos d’Enginyers, segons consta en la “Gaceta de Madrid” 
de 19 d’agost de 1814, on diu que el rei el va promoure a 
eixe ofici per haver acreditat la idoneïtat en els exàmens 
que havia sofert d’acord amb les ordenances del Cos. L’11 
d’agost del mateix any va ingressar en l’Acadèmia d’Engi-
nyers de Cadis, on va fer els estudis d’oficial, els quals de-
gué concloure, com a tinent, en la  nova Acadèmia  d’Alcalà 
d’Henares, ja que a finals de 1814 es va ordenar el trasllat de 
la seu des de Cadis.   

Va contraure matrimoni amb Matilde Alfonso Martí, amb la 
qual va tindre sis fills: Augusto, que es va casar amb Josefa 
Nebot i va ser el 3r baró de Casanova, a més de Diputat Pro-
vincial pel partit judicial d’Ontinyent l’any 1866,7 Ricardo, 
Matilde, Tulio, Julio i Adela. 

II. De liberal maçó a diputat del 
Trienni constitucional

Durant el sexenni absolutista (1814-1820), Belda Asensio es 
va oposar de manera ferma al nou règim anticonstitucio-
nal; de fet, els Belda mantenien contacte amb els Bertran 
de Lis i altres liberals exaltats  valencians.8 Establert a Ma-
drid, quan havia acabat els estudis militars d’oficial, va par-

4 Es refereix a un mas d’Alfafara, prop del terme de Bocairent.
5  Sobre el primer baró, es pot consultar el meu article: “Les cartes de mossén Joan Baptista Ferre, un cronista improvisat de la “Guerra del Francés”: RFMCB 

(2003), 107-117. 
6 Les dues cartes es troben a la Biblioteca Valenciana, en un manuscrit intitulat “Correspondència del Baró de Casanova, 1813-1815”, que consta de 77 fulls.
7 Nascut a Marsella, el 15 de juliol de 1829, va cursar estudis a València on va rebre el grau de batxiller en Filosofia l’any 1846. Després se’n va anar a estudiar 

Agricultura a l’Institut de Versalles, on va obtenir  el títol d’Enginyer Agrònom el 22 d’octubre de 1852. A finals d’eixe any va ser pensionat pel Govern espa-
nyol per a completar els seus coneixements agronòmics en l’estranger. Fou redactor de la revista Agricultura Valenciana i soci fundador de la “Real Sociedad 
Valenciana de Agricultura y Deportes”, de la qual va ser Secretari General. Va publicar Memoria sobre la exposición de ganados, instrumentos y productos 
agrícolas verificada en Francia en 1854 (Madrid, 1855) i Cereales: consideraciones sobre la conveniencia de su libre introducción en España (Madrid 1859), a més 
d’altres memòries i treballs sobre temes ramaders i agrícoles com la vinya, el blat i el pa, els adobs industrials, etc. Va morir a València el 26 de març de 1868.  

8 Soler Molina, A. – Ferre Puerto, J.A., Història de la vila de Bocairent, Bocairent, 2003, p. 200.
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ticipar directament en la fugida, a principis de 1818, de les 
presons del Sant Ofici del militar Juan Van Halen, al qual, 
amb altres companys, va amagar en la capital i ajudar a 
anar-se’n a França.9 Van Halen estava pres des de l’any an-
terior per haver encapçalat un intent de rebel·lió contra el 
règim absolutista i en defensa de la Constitució de 1812. Va 
ser precisament el seu amic Belda el que li va buscar la casa 
on va estar ocultat durant quatre mesos i el que l’acompa-
nyava, amb el capità d’artilleria, Eusebio López Polo, en la 
seua soledat.10 

Belda era, aleshores, un jove activista, que va participar, 
també des de Madrid, per les relacions que tenia amb els 
liberals de València, en la gènesi de l’intent de pronunci-
ament frustrat del coronel Joaquin Vidal a la capital del 
Túria, l’1 de gener de 1819, que pretenia detenir el gene-
ral Elío i derrocar el rei, i que va acabar amb l’execució, el 
dia 22, de Vidal i altres liberals conspiradors com Diego Mª 
Calatrava i el jove Félix Bertrán de Lis. Segons la narració 
de Van Halen, poc abans, és a dir, cap a finals de 1818, Bel-
da havia estat detingut i tancat, a Madrid, per la Inquisició, 
la qual col·laborava de manera estreta amb la monarquia 
de Ferran VII, ja que es dedicava, entre d’altres, a perseguir 
soldats sospitosos d’impietat, liberalisme i francmaçoneria. 
Diu: “Las nuevas persecuciones de Madrid, empezadas por los 
arrestos de Belda y Polo, sucesivamente descubiertos y carga-
dos de hierros, no causaron mengua alguna en el ánimo de 
sus compañeros valencianos”.11

Per altres fonts coneixem que en l’any 1819 es va seguir la 
causa judicial contra Belda, Polo i altres. De fet, en la ses-
sió de Corts del dia 16 de setembre de 1820, Mª Antonia 
Garavilla va presentar una exposició on sol·licitava que se 
li recompensaren els serveis i patiments rebuts, tant en la 
guerra del francés, com per haver estat presa per l’alcalde 
de cort Galinsoga, el 12 de maig de 1819, i tindre-la deu 
mesos en un calabós subterrani per suposar-la còmplice en 
la causa citada.12 En la presó sembla que el nostre paisà va 
patir un càstig duríssim: “El juez Galinsoga, en la causa de un 
joven llamado Belda, que después fue diputado a Cortes, llevó 
su crueldad al extremo, y mandó encerrar y encadenar en un 
calabozo estrecho y húmedo; llegó a veces su barbaridad has-
ta golpear y maltratar gravemente al preso”.13 De fet, el ma-
teix any 1820, un cop alliberat,  Francesc Belda va denunciar 
la tortura a què havia estat sotmés pel jutge Galinsoga.

El grup de Van Halen, Belda, Polo, Núñez de Arenas, Zorra-
quín... estava considerat, pels absolutistes, com a un con-
junt de liberals exaltats, maçons, comuners..., i la seua lluita 
contra el règim absolutista va ser frontal, com també degué 
ser la seua repressió. Per tant, cap pensar que Belda era un 
oficial liberal, defensor dels principis democràtics i element 

actiu de la maçoneria, a qui la revolució de març de 1820 va 
lliurar de la presó i, potser, d’una probable mort.

Produïda la restauració democràtica, es va reimplantar la 
Constitució de 1812 i va començar un període de restabli-
ment de les llibertats, el Trienni Liberal (1820-1823), en què 
de nou es van obrir les Corts. Van haver-hi dos processos 
electorals, els celebrats els anys 1820 i 1821. El procediment 
no es basava en el sufragi universal, sinó que sols hi parti-
cipaven els ciutadans electors de cada parròquia, que en 
el cas valencià eren un centenar de pobles. Els votants de 
les parròquies elegien les juntes electorals de cada par-
tit, que en la província de València, que comprenia, més 
o menys, el territori de l’actual País Valencià, n’eren onze: 
Morella, Peníscola, Castelló, València, Alzira, Xàtiva, Dénia, 
Alcoi, Xixona, Alacant i Oriola. Posteriorment, els electors 
de partit, que eren 36, triaven els 12 diputats valencians i 
els suplents.14

En els dos processos electorals celebrats va ser membre de 
la junta electoral de partit, per la circumscripció de Xàtiva, 
el primer baró de Casanova, Francesc Belda Pla, el qual, a 
més, el maig de 1820 va ser triat, pel mateix districte, mem-
bre de la primera Diputació Provincial de València, formada 
pel president, l’intendent i set diputats. Dos anys després, 
quan, el 15 de maig de 1822, es cree la Diputació Provincial 
d’Alacant, passarà per decret a ser diputat d’aquesta pro-
víncia, en integrar-s’hi alguns pobles procedents de la de 
València, com Bocairent.15

És probable que els seus antecedents liberals i la presència 
de son pare entre els electors influïren en el fet que Fran-
cesc Belda Asensio fóra triat  diputat per la província de 
València, per al període 1822-1823, en sessió celebrada el 
3 de desembre de 1821 en el saló de l’antiga Diputació del 
Regne de la ciutat de València. Va traure 24 vots del total de 
36 electors. Diu l’acta de la sessió que se’ls va atorgar po-
ders “para cumplir y desempeñar las augustas funciones de su 
encargo, y para que con los demás Diputados a Cortes como 
representantes de la Nación Española puedan acordar y resol-
ver quanto entendiesen conducente al bien general de ella en 
uso de las facultades que la Constitución determina, y dentro 
de los límites que la misma prescribe, sin poder derogar, alterar 
o variar en manera alguna ninguno de sus artículos bajo de 
ningún pretexto...”

El 15 de febrer de 1822 els nous diputats van presentar els 
poders; se’ls va admetre i donar d’alta el dia 20, i van jurar 
el càrrec el 25. En opinió de Manel Ardit, en eixes eleccions 
per a diputats van triomfar les candidatures exaltades, i la 
majoria de parlamentaris tenien escassa o nul·la experièn-
cia parlamentària o política, de manera que el grau de par-

9  Van Halen va nàixer a l’illa de Lleó, en Cadis, l’any 1788 i va morir en eixa ciutat el 1864. Afrancesat, militar, maçó, lliberal, etc., fou un personatge singular 
del XIX. Detingut el 21 de setembre de 1817 va ser tancat a Múrcia i traslladat a Madrid, d’on va fugir i va anar a França i Anglaterra, per acabar allistant-se 
en l’exèrcit rus. Amb el Trienni Liberal va ingressar en l’exèrcit espanyol. El 1823 va haver d’emigrar a Amèrica, encara que tres anys després va regressar 
a Europa. El 1833 va retornar a Espanya, encara que les seues anades i vingudes de països europeus va ser la tònica dels darrers anys de la seua vida. 
Vegeu: “Van Halen y Sarti, Juan”, en Gil Novales, Alberto, Diccionario Biográfico del Trienio Liberal, Madrid, 1991, pp. 671-672. 

10  Sobre aquest període revolucionari de Belda es pot consultar el volum II de la narració del mateix Van Halen, on Belda apareix citat setze voltes: Narra-
ción de Don Juan Van Halen..., escrita por él mismo o relación circunstanciada de su cautividad en los calabozos de la Inquisición, su evasión y su emigración. 
París, 1828, Librerie Jules Renovard. Eixa autobiografia va inspirar la novel·la de Pío Baroja Juan Van Halen, el oficial aventurero.

11 Van Halen, Juan, Narración..., p. 155. 
12 Diario de las Sesiones de las Cortes: legislatura de 1820, Madrid, 1872, II, p. 1042
13 Quin, Michael J., Memorias históricas de Fernando VII, rey de Espanya..., València, 1940, I, p. 195. 
14 Sobre els processos electorals en el “Trienni Liberal” a València, Romeo Mateo, Mari Cruz, Entre el orden y la revolución. La formación de la burguesía liberal 

en la crisis de la monarquía absoluta (1814-1833), Alacant, 1993. 
15 Juan Antonio Pérez, en Centralismo y descentralización. Organización y modelos territoriales en Alicante (1812-1874), Madrid, 2005, pp. 262-263, posa a 

Belda Asensio com a exemple dels polítics que van utilitzar el càrrec de diputat provincial com a trampolí polític per a accedir a altres oficis, com, per 
exemple, el de diputat a les Corts Generals. Pensem que, en el nostre cas, confon pare i fill. 
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ticipació en els debats polítics va ser poc significatiu, amb 
alguna excepció, entre les quals no inclou el nostre paisà.16   

Belda Asensio va causar baixa com a parlamentari el 27 de 
setembre de 1823, quan es van disoldre les Corts i va co-
mençar la Dècada Ominosa. Com ja hem indicat, Francesc 
Belda, com la resta de la seua família, es va manifestar polí-
ticament, en paraules de Mari Cruz Mateo, mitjançant una 
total acceptació de la causa liberal, ja que la família degué  
lluitar per obtindre i defensar el principi sagrat del dret a 
la llibertat, davant de privilegis i jurisdiccions que pogue-
ren limitar-lo.17 Es van vincular al liberalisme exaltat, perqué 
sols el radicalisme polític podia garantir, en un context de 
crisi comercial, la realització d’una aspiració necessària i ir-
renunciable com era la desamortització, per tal de poder 
adquirir la propietat de més terres, que estaven en “mans 
mortes”.18 

Mentre que ell hi era a Madrid, el seu germà Josep seguia 
a Bocairent administrant les propietats familiars; de fet, va 
ser aquest qui, en la desamortització decretada durant el 
Trienni Liberal, va adquirir, en nom de tota la família, la fin-
ca d’Aigües Vives, procedent de l’antic convent agustinià, 
situada als municipis d’Alzira i Carcaixent, la qual era una 
extensa heretat de 4.805 fanecades.19 Alhora, Josep estava 
compromés, també, amb la causa liberal; de fet, va encap-
çalar la relació dels 34 voluntaris de Bocairent que van for-
mar part de la Milícia Nacional, segons l’acta de 30 d’agost 
de 1823.20

Per altra banda, sembla que en la vida parlamentària Fran-
cesc Belda va evolucionar cap a un liberalisme més mode-
rat. De fet, en una semblança de l’època llegim: “BELDA. 
Chiquito – Adamadito – Currutaquito. Hombre de bastante 
caràcter, sólo que lo ha disimulado votando contra aquellos 
a quienes estaba reunido al principio de la legislatura – Amigo 
del orden, ci devant exaltado. ¡Lo que es el mundo, tia Pepa!”.21

Va participar en els quatre períodes de la legislatura. En el 
primer ordinari (1-3-1822 a 30-6-1822), va pertànyer a les 
comissions de “Camins i canals” i “Policia”, i a partir de juny 
a la de “Pesos i mesures”. Les seues postures eren clara-
ment liberals: signa una proposició perquè es reprenga el 
decret sobre “senyorius”, demana que es torne a conside-
rar el projecte de llei sobre societats patriòtiques, reclama 
honors per al coronel Vidal i les altres víctimes valencianes 
en defensa del sistema constitucional i la llibertat... Del 
seu compromís liberal també dona fe la presentació d’una 
moció conjunta a les Corts, el 15 d’agost de 1820, on se sol-
licita que s’instituïra una distinció al mèrit cívic, en graus 
diversos, alhora que es recordava la memòria dels “màrtirs 
de la llibertat”.22  A més, entre d’altres qüestions, propo-
sa que passe immediatament a sanció reial el projecte de 
Codi Penal aprovat en les Corts extraordinàries de 1821, 
intervé en les discussions sobre el projecte de reglament 
de la Milícia Nacional, demana que s’augmente la inversió 
destinada a canals... En el període extraordinari (7-10-1822 
a 19-2-1823), torna a formar part de la comissió de “Policia” 
i participa activament en els debats sobre l’exèrcit i la Mi-
lícia Nacional. 

Tant en el tercer període ordinari (1-3-1823 a 5-8-1823), com 
en l’últim extraordinari (6 a 27 setembre 1823), la seua pre-
sència es va reduir a les votacions i la presentació d’algun 
vot particular, a més de formar part d’algunes diputacions i 
de les comissions de “Casos de Responsabilitat” i “Procedi-
ments militars”. Les Corts començaren a Madrid i acabaren 
a Cadis, amb parada inclosa a Sevilla, però, a diferència d’al-
tres diputats, sabem que Belda va estar present en les tres 
seus. Amb tot, les intervencions radicals del bocairentí, de 
l’any 1822, es van diluir completament en els darrers perí-
odes, la qual cosa pot ser un indici de l’evolució ideològica 
citada cap a postures més moderades.
     

III. De l’exili a procurador de les 
Corts de l’Estatut Reial
La invasió francesa d’Espanya en 1823 i la caiguda del règim 
constitucional va suposar l’inici de la dècada absolutista i 
un notable èxode de polítics i militars. Què sabem de Bel-
da Asensio en aquesta època? És molt probable que, com 
tants altres liberals, se n’haguera d’anar a França, tot i que 
hi ha diversitat d’opinions. Mentre que els professors Rafael 
Sánchez i Juan Francisco Fuentes no n’han trobat notícies,23  
en canvi, Isabel Burdiel, que ha estudiat el parlamentarisme 
valencià en l’època de l’Estatut Reial, afirma que va emigrar 
a París durant un curt període a partir de 1823.24                                          

16 Ardit Lucas, Manuel, Revolución liberal y revuelta campesina. Un ensayo sobre la desintegración del régimen feudal en el País Valenciano (1793-1840), Barce-
lona, 1977, pp. 269-272.

17 Romero Mateo, M.C., Entre el orden..., p. 125.
18 Ibidem, pp. 185-187.
19 Romeo Mateo, M.C., “Formació d’un patrimoni...”, p. 209. També: Brines Blasco, Joan, La desamortización eclesiàstica en el País Valenciano durante el trie-

nio liberal, València, 1978, pp. 132-3, i Barbastro Gil, Luis, El clero valenciano en el trienio liberal (1820-1823), Alacant, 1985, p. 187.
20 Vañó Silvestre, Francisco, “El trienio liberal en Bocairente”, en XII Asamblea Cronistas del Reino de Valencia (1978), València, 1980, p. 89. Sobre el període 

al nostre poble també es poden consultar els articles de Pérez Cabanes, Rafael, “Bocairent cap al trienni. En el context de la València revolucionària”, 
Revista Festes d’Estiu de Bocairent (RFEB) (2001), 52-57, i “Bocairent als inicis de la Dècada Ominosa”, RFEB (2003), 64-71. 

21 Condiciones y semblanzas de los Sres. Diputados a Cortes para los años de 1822 y 1823, Madrid, 1822, pp. 41-42.
22 Diario de las Sesiones...1820, I, p. 516. 
23 Sánchez Mantero, R., Liberales en el exilio. La emigración política en la crisis del Antiguo Régimen, Madrid, 1975; i Fuentes Aragonés, J. F., “Geografía del 

liberalismo español en la Década Ominosa: emigración política y exilio exterior”, en Alberola, A., Las élites y la Revolución de España (1808-1814), Alacant, 
2010, pp. 309-332. 

24 Burdiel, I., La política de los notables. Moderados y avanzados durante el Régimen del Estatuto Real (1834-36). València, 1987, p.87.
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Per altra banda, cal indicar que el fill major, August, va nàixer 
el 1829 a la ciutat francesa de Marsella, en el port de la qual 
la família Belda tenia afers comercials. Potser Francesc Bel-
da s’hi havia traslladat, per tal de fugir de l’acaçament abso-
lutista, i feia d’administrador del negoci.25 Podia pertànyer, 
així, a la minoria selecta d’emigrats en terres gal·les que, 
gràcies a una bona posició social i econòmica, van passar 
confortablement l’exili.  

El que és ben cert és que, amb la mort del rei Ferran VII en 
setembre de 1833, la regència de Maria Cristina i la promul-
gació del conservador Estatut Reial del 10 d’abril de 1834, 
va poder començar la segona part de l’activitat parlamen-
tària de Francesc Belda. El nou sistema, defensat pels libe-
rals moderats, davant de l’absolutisme carlista, establia el 
principi de sobirania compartida entre el monarca, que 
tenia la iniciativa legislativa, i les Corts, alhora que esta-
blia dues cambres parlamentàries: la dels pròcers, forma-
da per nobles i eclesiàstics, i la dels procuradors. La tasca 
d’aquests consistia, fonamentalment, en fer peticions, les 
quals havien de passar un doble filtre, el dels pròcers i la 
lliure sanció del monarca.     

Les eleccions a l’estament de procuradors van estar convo-
cades el 20 de maig de 1834, i el 30 de juny Belda va ser 
elegit, en aquest cas per la circumscripció d’Alacant, a la 

qual pertanyia, llavors, Bocairent, d’acord amb la divisió 
provincial de 1833. Es mantenia el sistema indirecte i res-
tringit, de manera que es triaven prèviament electors pels 
partits judicials, que funcionaven com a districtes electo-
rals; en aquesta ocasió en van votar 28, dos per partit ju-
dicial, corresponents als d’Albaida, Ontinyent, Cocentaina, 
Alcoi, Gandia, Pego, Dénia, Altea, Callosa d’Ensarrià, Xixona, 
Novelda, Monòver, Alacant i Elx, els quals havien d’elegir els 
sis representants de la província.  

El 21 de juliol següent Francesc Belda va pre-
sentar el poder i els documents justificatius de 
la seua aptitud legal, els quals van ser aprovats 
per la Comissió de Poders. Entre els papers 
que va aportar trobem un full intitulat “Arren-
damiento de la heredad de Casanova de Ybi”, 
que devia ser el document presentat per de-
mostrar la seua solvència econòmica. Va jurar 
el càrrec tres dies després, quan es van iniciar 
les sessions. Així mateix, el següent dia 26 va 
ser escollit com a un dels quatre secretaris que 
formaven part de la mesa dels procuradors, de 
la qual va formar part en la primera legislatura 
de l’Estatut (24-7-1834 a 29-5-1835), però no de 
la segona (16-11-1835 a 27-1-1836), al final de 
la qual es van dissoldre les primeres Corts de 
l’Estatut. A més, en el primer període va for-
mar part, també, de la “Comissió de Duanes”.   
   
Com la pràctica totalitat dels procuradors, 
Belda Asensio era considerat liberal. Entre les 
seues intervencions podem destacar la for-
mulació de diverses peticions amb altres com-
panys: mesures sanitàries contra l’epidèmia de 
còlera manifestant els perjudicis dels cordons 
sanitaris i el sistema d’incomunicació; extinció 
del delme que es pagava a València pel raïm 
moscatell i la planta destinada a l’elaboració 
de la pansa; abolició de certs privilegis del 
Reial Patrimoni en les províncies de l’antiga co-
rona d’Aragó, perquè es permetera als naturals 
i habitants la construcció de molins i forns i la 
utilització de les aigües, d’acord amb les lleis, 

sense necessitat d’obtindre autorització d’establiment; ex-
tinció de la contribució de 10 maravedís per arrova de vi 
que es cobrava als valencians per a pagar la carretera de 
València a Madrid; mesures urgents en l’administració de 
justícia; sobre la igualació de l’almoina de la Creuada en 
totes les províncies; reforma de la policia, posant-la en har-
monia amb les institucions; presentació a l’examen de les 
Corts dels pressupostos de rendes, despeses i sobrants de 
l’illa de Cuba; i abolició dels laudemis i gravàmens que els 
pobles pagaven als amos del domini directe, emfitèutic o 
feudal.26 Cal indicar que les tres peticions que afectaven a 
València van ser signades pels procuradors de les tres pro-
víncies. Entre les intervencions de Belda, en aquest període, 
destaca l’oposició franca als drets senyorials, que considera 
antitètics amb la llibertat econòmica i la propietat liberal 
plena, ya que “embarazan la industria fabril, agrícola y mer-
cantil”.27

25 Castelló Mora, Juan, “Compañías comerciales en Bocayrent.Siglos XVIII y XIX”, RFMCB (1998), pp. 173-177. L’autor afirma que “Belda Asensio y Cª” tenia 
una casa de comerç a Marsella, i que el 1834 Josep Belda Asensio, el germà, atorga els poders de gestió i representació a Marsella de tots els negocis 
relatius al comerç de l’empresa a Juan Badier, veí de la ciutat. Potser la causa fóra el retorn de Francesc Belda, un cop restablert el sistema constitucional.  

26 Vegeu: El Gobierno y las Cortes del Estatuto. Materiales para su historia. Madrid, 1837.
27 Rodríguez López-Brea, Carlos María, “La pràctica parlamentaria durante el Estatuto Real: peticiones económicas de los procuradores en la legislatura 

1834-1835”: Revista de Estudios Políticos 113 (1996), 415-430. 

Foto: Jose A. Bernat Bacete
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Ara bé, com ja hem dit, en la trajectòria política de Belda 
es dóna una evolució paulatina cap a postures més conser-
vadores, com ja va ocórrer en el Trienni liberal. Així, en un 
llibret de l’època, l’autor escriu: “Diputado de la otra época 
en que es fama que opinaba y obraba lo que ahora no opina 
ni obra (...) En el primer período (1834-1835) votó regularmen-
te con la mesa. En la discusión de la ley electoral se volvió a 
su centro, haciendo el contra en primer término al ministerio 
Mendizábal y, después, cubriendo su pasioncilla a las teorías 
francesas, únicas que conoce y defiende, no bien digeridas. 
Malas lenguas le atribuyen parte de los folletos perpiñanescos 
y de ciertos artículos abejeros”.28  

Més recentment, Isabel Burdiel ha estudiat amb deteni-
ment les actituds dels procuradors de l’Estatut. En el cas 
de Belda, el situa, en la primera legislatura (1834-5), com a 
procurador estable de l’oposició, davant dels ministerials 
de Martínez de la Rosa i dels indeterminats, tot i que va ser 
dels menys significats. És a dir, mantenia un liberalisme més 
avançat que els governants. 

Quant a la segona legislatura, en què el cap de Govern és 
Mendizábal, Isabel Burdiel assenyala que Belda també va 
formar part de l’oposició, la qual era ara, en canvi, liberal 
conservadora, grup amb què ja estava decididament ali-
neat. De fet, ja té conflictes en les eleccions a la mesa, en 
què és derrotat en l’intent de continuar com a secretari; 
i la seua contestació al discurs inaugural de la Corona és 
una mostra fefaent d’eixa transformació ideològica. Però 
on es manifesta de manera més nítida és en els tres grans 
discursos parlamentaris de Belda, en el debat del projecte 
de llei electoral, d’11, 18 i 23 de gener de 1836, on va defen-
sar un sistema directe d’elecció d’un diputat per districte, 
amb una preferència de caire  conservador pels districtes 
electorals rurals davant de les províncies, i la creació d’un 
cens fix de votants, però reduït als contribuents, és a dir, 
la burgesia i determinades professions.29 En opinió de la 
professora esmentada, el nostre diputat va passar del li-
beralisme avançat al moderat.30 Amb tot, encara mantenia 
determinats principis liberals: la relació íntima entre la pro-
pietat i la llibertat, la valoració del treball i el progrés social, 
l’anticlericalisme, l’oposició als privilegis de l’antic règim, el 
constitucionalisme...

Les eleccions, en febrer de 1836, de les segones Corts de 
l’Estatut Reial van suposar, però, el final de l’activitat par-
lamentària de Francesc Belda Asensio; va ser un dels 86 
procuradors moderats de l’oposició que no van tornar a ser 
elegits, en uns comicis on es van imposar les forces progo-
vernamentals. També, en les eleccions de 1839, va formar 
part, sense èxit, de la candidatura moderada, pel districte 
de València.31 

Acabada la seua vida com a diputat, es va establir ja definiti-
vament a València. De fet, en 1839 atorga poders per a ven-
dre les propietats que encara tenia a Bocairent: cases, dos 
premses de draps, un tint de llanes, un teular en el Portell, 
un batà de draps en el barranc de la Fos...32 Aquesta actitud 
fou típica de la burgesia bocairentina comercial, agrària i in-
dustrial del XIX, de la que els Belda i els Calabuig van ser els 
representants més notables: s’estableixen definitivament 
en la capital, des d’on administren les propietats agrícoles 
que mantenien i consolidaven, alhora que ingressen en els 
cercles de l’elit social, com, per exemple, la Reial Societat 
Econòmica d’Amics del País.  

Segons Mari Cruz Romeo, en l’any 1839 Francesc Belda 
Asensio, en qui s’havia acumulat quasi tota la fortuna fa-
miliar, disposava de 6.800 fanecades de terra, mentre que 
en 1852 era un dels majors contribuents de la província de 
València, amb el lloc núm. 49, i pagava per quota de con-
tribució 6.997 rals de billó.33 Tenia un important patrimoni 
immobiliari rural localitzat en una àmplia zona geogràfica: 
Alzira, Carcaixent, Xàtiva, Bocairent, Ibi, Onil, Alfafara..., a 
més de finques urbanes, accions, ramats, etc. Abandona-
da ja la política activa, la seua trajectòria personal i social 
completava, doncs, la iniciada per son pare, en un procés 
impecable d’acumulació econòmica i de gestió burgesa de 
la terra, amb una implicació pràcticament nul·la en la trans-
formació industrial de Bocairent. 

La carta de successió del títol de Baró de Casanova en favor 
seu, expedida per la reina Isabel II, el 5 d’abril de 1853, i sol-
licitada el mes anterior pel mateix Francesc Belda Asensio,34 
quan ja feia vint anys de la mort de son pare i poc abans de 
la pròpia, ocorreguda el 20 d’octubre de 1854, a l’heretat 
d’Aigües Vives, és el darrer símbol de la progressiva invo-
lució ideològica, des del liberalisme exaltat cap al conser-
vadorisme.

Josep-Vicent Ferre Domínguez

28 Caballero, F., Fisonomía natural y política de los procuradores en las Cortes de 1834, 1835 y 1836. Madrid, 1836, p. 2.  Quan parla de “ciertos artículos abeje-
ros” es deu referir a col·laboracions en el periòdic ministerial “La Abeja”. 

29 Diario de las sesiones de las Cortes: Estamento de Procuradores: legislatura de 1835 a 1836... Madrid, 1869, pp. 373-378, 475-478 i 551-554. 
30 Burdiel, I., La política…, pp. 133, 141, 258- 259, 262-265, 272, 287, 309, 362, 378 i 403.  
31 Burdiel, I., La política..., pp. 86-87. 
32 Castelló Mora, Juan: “Artefactos hidráulicos. Notas para la historia de los molinos papeleros de la Vall d’Albaida”: Actes I Congrés d’Estudis de la Vall d’Al-

baida (Aielo de Malferit 1996), Valéncia, 1997, pp. 184-185. 
33 Romeo Mateo, M.C., “Formació d’un patrimoni familiar...”, p. 210-211. 
34 Arxiu Històric Nacional, Consejos, 8984, A. 1853, exp. 353.
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L’Alt de la Creu,
una historia jamás contada

Era el año 1982 y en pleno mes de agosto, cuando me en-
contraba pasando unos dias, de los pocos que disfrutaba 
fuera de mi trabajo de parroquia, en la caseta que tienen 
mis sobrinos en el l’Alt de Creu, se me ocurrió plantearle a 
mi sobrino Enrique  la siguiente pregunta... ¿como es que 
siendo, donde estamos, el Alt de la Creu, no existe ningu-
na Creu en esta montaña? La respuesta fué rápida y clara: 
seria que la destruirian. Mi contestación fué también con-
tundente y certera.... Entonces porqué no hacemos una 
nueva... Después, de este breve y claro dialogo, se nos ocu-
rruió a ambos, pues vamos a construir una  nueva Cruz, la 
bendeciremos  y la colocamos en lo alto de la montaña... Se 
iniciaron los trámites para dicha ejecución. 

Entre Enrique Ferrero Marco y su primo Joaquin Pérez Fe-
rrero, se encargarian de hacerla realidad. Así quedamos... 
Ambos conocian su construcción y se pusieron manos a la 
obra: los dos  tenian ganas de realizar la idea y uno era gran 
experto en trabajar el hierro y su soldura (manualidad, que 
según me han dicho, es de los mejores soldadores del pue-
blo).

Y el dia 18 de este mes y año, los dichos anteriormente, ya 
habían realizado la Cruz, y soldada magistralmente, pinta-
da por el padre y las hijas de Enrique, con la imagen del 
Crucificado en perfil-cordón de hierro realizado por un 
buen pintor del pueblo Luis Silvestre, nos lanzamos todos 
los asistentes hábiles a subirla hasta la cumbre, y como yo 
cumplia, ese año, los veinticinco años de mi Ordenación sa-
cerdotal, me comprometí a celebrar la Eucaristia en lo alto. 
Así, con el gozo en el alma, y como acción de gracias, por 

mis años de sacerdote, intentamos llevar a feliz término la 
idea que habiamos concebido unas fechas anteriores,  y 
con la asistencia de no menos de cincuenta personas, em-
prendimos la subida a lo alto de la montaña, en silencio y 
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con una profunda alegria, de celebrar la Eucaris-
tia, en la cumbre, “como un nuevo TABOR”, ben-
decir la Cruz y colocarla en su sitio, teniendo ya 
pleno sentido, la expresión de todo el pueblo, 
al nombar a aquel sitio...” EL L’ALT DE LA CREU. 
(añado una confidencia intima: Un amigo mio de 
Quart de Poblet, sin yo saberlo, fijó para siempre 
aquel momento de la elevación del Señor, en 
una fotografia, que guardó, para enseñarmela 
posteriormente y que yo titulé, Misa en el monte 
Tabor, y Cristo mirando a Bocairent de cara y a 
Bañeyres a su derecha.

Al bajar, reflejamos, este momento. en un acta, 
en la que firmaron, los que quisieron, para de-
jar constancia de este histórico acontecimiento, 
realizado por unos sencillos bocairentinos, lle-
nos de amor a su pueblo
                                                                        

Juan Verdú Gisbert
sacerdote
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El trist adéu del Comediant 
de Bocairent

Introducció

Si hi ha tres trets definitoris que caracteritzen la segona 
edat daurada del bandolerisme valencià del segle xix, ço 
és, la que va coincidir amb el període més convuls d’aque-
lla centúria –el Sexenni Democràtic (1868-1874)–, van ser 
els constants problemes socials i polítics que s’hi van pro-
duir, problemes que van estar precedits per una crisi eco-
nòmica i financera que va afectar la indústria, l’agricultura 
i el comerç; el modus operandi que van seguir els roders 
–alt índex de segrestos de gent adinerada i benestant–; 
i els mètodes emprats per l’Estat, com ara l’organització 
d’emboscades o l’aplicació de la llei de fugues1 o de la llei 
de custòdia,2 per tal de combatre i erradicar el dit fenomen 
social a l’àmbit rural. Unes pràctiques que, tot i suposar 
un desaforament en tota regla, van ser convertides per 
alguns periòdics de l’època en la versió oficial, l’única i 
publicada.

Un dels principals promotors d’aquelles accions extrajudi-
cials engegades en 1870, en temps del ministre de Gover-
nació, Nicolás María Rivero, va ser l’unionista Julián Antero 
de Zugasti y Sáenz, més conegut com Julián Zugasti.3 En-
tre el març i el desembre de 1870, Zugasti fou governa-
dor civil de Còrdova i va ser precisament allà, on va em-
prendre una campanya repressiva contra les quadrilles de 
bandolers, que fou fortament criticada per un sector de la 
premsa. L’espurna va saltar, al desembre de 1870, arran del 
segrest i el posterior assassinat dels germans Carles i Ra-
fael Server Server, tots dos de Pego. Aleshores, el rotatiu 
La Independencia Española aprofitava l’ocasió per a acusar 
alguns diaris de ser “defensors del bandolerisme”, perquè 
censuraven “la conducta seguida pel senyor ministre de 
la Governació per a acabar amb els bandolers”. Una impu-
tació que La Época, capçalera de tendència monàrquica 
i conservadora, desmentia categòricament amb els argu-
ments següents:

[...] ¿Cuales son los medios que emplea el Sr. Rivero? Nosotros 
no los conocemos. Cuando en el periódico oficial se publi-
caron las felicitaciones que a este señor ministro dirigían 
desde varios pueblos de Andalucía, pedimos con insistencia 
que se nos dijese cuáles eran los actos de gobierno y de ad-

ministración por los que las felicitaciones se hacían, y nada 
conseguimos averiguar.

Lo único concreto que sobre este particular se ha dicho, fu-
eron las acusaciones de varios periódicos de oposición que, 
en términos más o menos embozados, dieron a entender 
que las muertes de bandoleros, hechas en los campos por la 
Guardia civil, no tenían por causa y origen el hecho de que 
se trabara refriega entre las escoltas de los malhechores y 
los compañeros de estos, que a viva fuerza pretendían de-
volverles la libertad, sino que eran meramente ejecuciones 
de la pena capital impuestas por medida general guberna-
tiva a personas mal conceptuadas sobre las que no había 
recaído el fallo de los tribunales. Pero los periódicos ministe-
riales rechazaron en los términos más enérgicos y perento-
rios tan graves acusaciones, declarándolas falsas y de todo 
punto calumniosas; y, ciertamente, en pocas ocasiones la 
energía de la frase puede estar más justificada que lo estuvo 
entonces. Por lo que a nosotros hace, aún viéndolo, nos cos-
taría trabajo creer en tan horrible sistema de gobierno como 
el que algunos imputaban al Sr. Rivero.

Pero siendo falso, como sin duda lo es, que el Sr. Rivero 
tenga nada que ver con las muertes hechas en los campos 
en las refriegas de los defensores de los bandoleros con la 
Guardia civil, ¿cuáles son esos medios que La IndependencIa es-
pañoLa encomia? ¿Ni cómo es posible que uno y otro día sean 
censurados los tales medios, si nadie los conoce?

Al llamar defensores del bandolerismo a los que nos hemos 
lamentado del tristísimo espectáculo de los diarios comba-
tes sostenidos con la Guardia civil, y de más de cien muertes 
anunciadas en La correspondencIa como ocurridas entre los 
presos trasladados, es decir, entre personas especialmente 
puestas bajo el amparo de la ley y la custodia de la autori-
dad, La IndependencIa españoLa desconoce lamentablemente 
el verdadero valor de las ideas y de las palabras. [...]4

Malgrat tot, els mètodes de Zugasti es van estendre pertot 
arreu i es van prolongar fins a ben avançada la Restauració. 
Sense anar més lluny, ací, al País Valencià, almenys trenta-
cinc detinguts van ser aniquilats pels cossos policials, entre 
1870 i 1879, quan eren traslladats en cordes de presos. Vint 
dels decessos es van enregistrar entre 1870 i 1874; i quinze, 
a partir de la Restauració i durant els dos primers mandats 
d’Antonio Cánovas del Castillo.5

1 Consistia en l’execució del reu al·legant intent de fugida.
2 Consistia en l’execució del reu amb el pretext que hi havia risc de perdre’l, davant la presència o l’atac d’algun grup armat que el volia 

alliberar.
3 Zugasti va pertànyer a la Unión Liberal, partit monàrquic i conservador fundat per Leopoldo O’Donnell en 1854, i fou governador civil de 

Terol entre el novembre de 1868 i el maig de 1869; de Badajoz, al maig de 1869, encara que no va arribar a prendre possessió; de Burgos, 
entre el maig i el desembre de 1869; de Toledo, entre el desembre de 1869 i el març de 1870; i de Còrdova, entre el març i el desembre 
de 1870, fins que va dimitir del càrrec. Curiosament, Zugasti va signar, anys més endavant, una obra narrativa històrica amb elements 
autobiogràfics, titulada El bandolerismo: estudio social y memorias históricas [(1876-1880)], que l’hispanista Edward Inman Fox atribueix al 
novel·lista cordovés Juan de Dios Mora.

4 La Época, 13 de desembre de 1870.
5 M. arcos I Martínez, El Tio Joan de la Marina: un bandoler d’Ador en terres del Xúquer i el Túria (1851-1878), Tívoli, 2010, p. 151.
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El Comediant entra en escena
Un dels roders abatuts per les forces de seguretat fou el bo-
cairentí Tomàs Sempere Castelló, dit el Comediant. El Come-
diant va nàixer cap al 1845. En 1875, quan era reclamat pel 
jutjat d’Ontinyent per diferents delictes contra el patrimoni, 
es van publicar les seues senyes personals: era “d’estatura 
regular, barba tancada, ulls marrons, pèl negre, color moré”, 
tenia una cicatriu que anava des de l’orella dreta fins a la 
barba i vestia “pantalons de drap obscur, jaqueta o brusa i 
espardenyes”. El Comediant va participar, almenys, en dos 
robatoris a Bocairent: l’un, comés als primers dies de maig 
de 1873 a ca Blai Castelló, i l’altre, perpetrat a mitjan octu-
bre de 1874 amb el també bocairentí Joaquim Vanyó Caste-
lló, sobrenomenat Mos Blanc, a ca Josep-Ferran Belda.6

El Comediant va ser capturat, a la matinada d’un diumenge 
del mes de novembre de 1877, a l’Alcúdia de Cocentaina. 
Tot ocorria quan un escamot de guàrdies civils de les postes 
de Cocentaina i Planes es presentava a la pedania esmen-
tada, perquè sospitava que a ca Josep Prats, de malnom el 
Manco, s’amagava algun bandoler. Com que a cal Manco 
no es va trobar a ningú, van ser escorcollades les cases con-
tigües, “i estant en aquesta operació es van sentir en una 
d’elles tres o quatre tirs de revòlver”. El Comediant era ar-
restat a l’alba a una quadra, on havia procurat tapar-se amb 
el fem i el llit de les cavalleries. El trabucaire de Bocairent 
duia, en el moment de ser atrapat, “una bona carrabina, un 

revòlver de reglament, un enorme ganivet de muntanya”, 
una canana amb quaranta cartutxos i una manta procedent 
d’un robament consumat a Benialfaquí.7

 
Del Comediant no es van tenir més notícies fins a mitjan 
desembre d’aquell any. Llavors, la premsa informava que el 
dia 12, entre les vuit i les nou del matí, una parella de la be-
nemèrita, quan conduïa el bocairentí i Joaquim Rico Garcia, 
més conegut com Ximo de l’Olleria, per la carretera de Co-
centaina, va ser sorpresa més enllà de la Mitja Llegua i poc 
abans d’aplegar a l’Altet del Convent, per un estol de tres 
a set homes armats que portaven “el vestit de valencians”, 
els quals van fer foc “donant les veus de mora la Guàrdia 
civil i llibertat als presos”. Els dos guàrdies civils contesta-
ven immediatament, disparaven les seues armes contra els 
dos reus i els liquidaven i, tantost, sostenien “per espai d’un 
quart d’hora un continu tiroteig” amb els agressors.8 Mai 
no van ser enxampats, ni tan sols identificats, els membres 
d’aquell grup armat.
 
Mesos més tard, al març de 1878, el fiscal de la Comandàn-
cia d’Alacant instruïa sumària als guàrdies civils implicats 
en les morts del Comediant i de Ximo de l’Olleria. Aquella 
història, però, no se sap com va acabar.9

Manel arcos i Martínez
Escriptor i investigador

El orden (Gustavo de Maeztu, ca. 1918-1919).

6 Butlletí Oficial de la Província de València, 14 i 23 de març de 1875.
7 Las Provincias, 28 de novembre de 1877. El Mercantil Valenciano, 29 de novembre de 1877. El Globo, 1 de desembre de 1877.
8 El Mercantil Valenciano, 15 i 18 de desembre de 1877. El Imparcial, 15 de desembre de 1877. Las Provincias, 16 de desembre de 1877. La 

Correspondencia de España, 16 de desembre de 1877. La Época, 16 de desembre de 1877. El Siglo Futuro, 17 de desembre de 1877. Butlletí 
Oficial de la Província de València, 21 de març i 20 d’abril de 1878.

9 Butlletí Oficial de la Província de València, 21 de març i 20 d’abril de 1878.
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IV Aplec de Joves del 
País Valencià: l’aplec prohibit

“La llengua i la història són els botins més preuats a 
l’hora de sotmetre un poble ”. 

angel Guimerà

El campanar de l’església, les Covetes dels Moros, la Plaça 
de Bous, la plaça de l’Ajuntament. Tots aquestos monu-
ments ens mostren la història viva de Bocairent i defineixen 
la nostra identitat col·lectiva. De sobra són conegudes les 
històries de tots ells i sempre que tenim alguna visita, les 
contem orgullosos. Avui, si em permeteu, em disposaré a 
contar-vos la història d’un fet que commocionà Bocairent 
i el País Valencià cap als anys seixanta. En aquestes línies 
parlem del IV Aplec de Joves del País Valencià, que havia 
d’haver-se celebrat a Bocairent el 27 d’Octubre del 1963. Un 
aplec que tot i no celebrar-se, es presenta per molt com un 
dels esdeveniments que marcaren el punt d’inflexió dins 
del valencianisme polític de l’època.  

Els Centres Excursionistes i els 
Aplecs 
El viatge al nostre passat és als anys seixanta, marcats 
per la dictadura franquista i l’inici de certa liberalit-
zació econòmica. La qual no va anar acompanyada 
d’una liberalització social i democràtica. Tot i això, la 
població en aquesta dècada va començar a caminar 
cap a una nova organització sindical, una democra-
tització social i cap als anomenats nacionalismes 
perifèrics. És dins aquest context espanyol on ens 
trobem amb el valencianisme “contemporani”, 
caracteritzat com un signe de modernitat cultural, intel-
lectual i política. No tenia res a veure amb la tradició valen-
cianista que el propi franquisme havia deixat formar-se o, 
fins i tot, d’aquell valencianisme de la II República on trobà-
vem partits com Esquerra Valenciana. 

Per tant, a aquest període començà a esdevenir una nova 
tradició valencianista que tenia trets propis. D’una banda el 
valencianisme tenia una clara vinculació amb el Principat i 
d’altra banda, trobem tints polítics com les idees socialistes 
i progressistes. Com a precursors trobem membres de la 
comunitat universitària que s’adonaren que la seva cultura 
tenia una peculiaritat pròpia que els feia diferents a la resta 
de l’estat. Els universitaris valencians que estaven a dins te-
nen una activitat cultural frenètica, baix la tutela de Lo Rat 
Penat. L’activitat cultural acabà per donar un pas endavant 
cap al camp polític i va motivar la creació de l’organitza-
ció valencianista: Partit Socialista Valencià (PSV) al 1964. La 
creació del PSV evidenciava que el moviment cultural s’ha-
via normalitzat i havia tingut una socialització important, 
aquest fet va donar pas a la creació d’una plataforma políti-
ca per portar més enllà les seves consignes. Si hi ha un acte 

que demos-
tre que el 
v a l e n c i -
a n i s m e 
dels sei-
x a n t a 
p a s s a 
a ser 
m é s 
p o -
lític 
és, 

com no, 
la prohibició 

del IV Aplec de 
Bocairent. 

Acabem de dir que el 
valencianisme avança als 

anys seixanta però, com ho fa? 
Doncs mitjançant una eina clau 

per vertebrar-se a tot el territori va-
lencià: els Centres Excursionistes. Aques-

tos grups van començar a organitzar aplecs 
que, a banda de conèixer el territori, servien 

per a realitzar més activitats amb l’objectiu d’anar 
difonent el valencianisme més enllà de les aules o de 

la pròpia capital valenciana. Poc a poc, amb els encon-
tres que es feien i tota una sèrie d’activitats culturals: els pri-
mer passos “reals” del valencianisme dels seixanta. Comen-
çaren a estendre una idea del valencianisme que anava 
allunyant-se de la visió provincial, folklòrica i espanyolista. 
No cal oblidar la importància de Lo Rat Penat i les seves Jo-
ventuts, les quals convocaven conjuntament els aplecs de 
joves del País Valencià. Per exemple, en el cas bocairentí, cal 
tenir present la importància, alhora de convocar el IV Aplec, 
que va tenir el Centre Excursionista de Bocairent mitjançant 
el Patronato de la Juventut Obrera Catòlica i la Joventut de 
Lo Rat Penat. 

El primer aplec de la Joventut del País Valencià es va ce-
lebrar a Llíria el 16 d’octubre del 1960. Organitzat conjunta-
ment entre els estudiants universitaris i els joves ratpenatis-
tes. La “simple” tradició cultural ja no motivava als joves de 
Lo Rat Penat: era l’hora de donar un pas cap endavant en la 
lluita valencianista i en la lluita antifranquista. Les ganes de 
fer país, d’avançar cap a la lluita política de caràcter valen-
cià, quedà patent amb la convocatòria del I Aplec. La crida 
recollia l’atmosfera de qüestionament de la realitat que els 
rodejava. L’excusa per a la celebració de l’acte cívic-polític 
era anar a visitar el poblat ibèric amb Miquel Tarradell. Va 
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ser l’inici del que encara continua fent-se actualment, con-
vocar un aplec el darrer diumenge d’octubre per a reafir-
mar la lluita nacional. 

El II Aplec es va celebrar l’any següent a la localitat d’Alcoi. 
La comarca de l’Alcoià tenia característiques que ens recor-
den a la societat catalana del moment: forta importància 
de la indústria i pel seu compromís nacional amb la utilit-
zació de la llengua i la celebració de tot tipus d’activitats 
culturals. En tot aquest caldo de cultiu valencianista a Alcoi, 
trobem com les activitats del Centre Excursionista giraven 
al voltant de la cultura catalana. La seva secció de Cultura 
Valenciana va començar a impartir tota una sèrie de cursos 
on s’aprenia la llengua pròpia. Fins i tot, en la seva revis-
ta anomenada Mariola, varen introduir progressivament 
el valencià en les seves planes. La seva tasca no es va es-
devenir sols al seu àmbit i varen començar a socialitzar el 
valencianisme creant Centres d’Excursionistes a Ontinyent, 
Oriola, Alacant, Muro, Cocentaina, Gandia i Bocairent. Tam-
bé realitzaren xerrades i conferències a aquestes poblaci-
ons amb membres universitaris com Joan Francesc Mira, 
Lluís Aracil o Josep Raga. L’organització del II Aplec de la 
Joventut del País Valencià fou l’acte més important. Con-
vocat juntament amb la Joventut de lo Rat Penat, es va ce-
lebrar a Alcoi el 15 d’octubre del 1961. Assistirien al voltant 
de dos-centes persones amb tot un seguit d’activitats com 
la d’assistir a una missa a l’església de Sant Jordi, una visi-
ta cultural a la ciutat, un dinar de germanor al Preventori, 
projecció d’un documental sobre els Moros i Cristians i a la 
vesprada desprès del dinar varen fer una sessió de cinema 
amateur valencià. La crida d’aquest aplec mostrava l’elecció 
d’Alcoi com una ciutat lligada a esforç i voluntat per a crear 
una sòlida economia.

El III Aplec, es va celebrar a la capital de la Plana, a Castelló, 
organitzat de pel Centre de Castelló i les Joventuts de lo 
Rat Penat. El CE de Castelló té una trajectòria similar al de la 
capital de la Mariola.  La seva principal activitat va ser l’or-
ganització del III Aplec de la Joventut del País Valencià el 21 
d’octubre del 1962. Ens trobem de nou, com els aplecs ana-
ven constituint un factor important per a la dinamització 
territorial del nacionalisme modern. A més, anava estenent 
la idea de “país” a les terres on la cultura i la política estaven 
brotant de la mà de joves inconformistes de la realitat fran-
quista i que cercaven tornar a les arrels del poble valencià. 
La crida, remarcava que calia tenir un retrobament nacional 
de la història solidaritzant-se amb els germans que com-
partien les mateixes característiques culturals i històriques.

IV Aplec de la Joventut del País 
Valencià a bocairent
L’aplec que no es va celebrar a Bocairent el 27 d’Octubre del 
1963 trencava amb una sèrie de tòniques que havien portat 
a terme a les anteriors edicions dels aplecs. D’una banda, 
la prohibició de l’Aplec va suposar que l’ona valencianista 
que anava creixent a tot el territori fora frenada. Va ser una 
senyal de que estaven fent les coses be i que calia seguir en 
eixa línia per a continuar recuperat l’essència del poble va-
lencià. On s’havia celebrat l’Aplec prèviament, trobem com 
hi havia un teixit cultural força important que havia provo-
cat que les activitats culturals motivaren la seva convoca-
tòria. És a dir, es convocava allà on el treball nacionalista 

estava fent-se bé i on sabien que no hi hauria cap problema 
per a celebrar-se. Alcoi o Castelló, són un bon exemple de 
que eren un fort nucli nacionalista a la població, però so-
bretot, a la comarca. I si no ho estaven del tot esteso, els 
Aplecs serviren per a posar-se en contacte amb altra gent 
i fer una xarxa nacionalista més gran i forta. Es feia país, es 
feia comarca.  

Cal remarcar, doncs, que Bocairent havia estat una població 
amb una base nacionalista important. Caldria posar èmfa-
si és en la proximitat que hi havia entre Alcoi i Bocairent, 
on dos anys anteriors es va fer el II Aplec. Una proximitat 
no ja territorial, sinó també econòmica ja que Bocairent es 
caracteritzava per tenir una indústria tèxtil molt lloable.  El 
contacte amb Alcoi, per tant, el va ajudar a evolucionar cap 
al valencianisme modern però no va ser el factor únic: tam-
bè hi havia bases importants a la població. Bocairent, tot i 
ser xicotet, va estar al capdavant de la lluita valencianista 
d’aquells temps. 

Un dels principals protagonistes “cardaors” i compromesos 
amb el valencianisme, fou en Miquel Cantó, el qual va co-
mençar a escriure en valencià als programes de festes de 
Moros i Cristians. Era l’únic lloc on podia fer-ho en públic, 
no cal comentar que la dictadura franquista d’aquell temps 
tant sols deixava escriure en valencià als àmbits purament 
folklòrics. De fet, Miquel Cantó escrivia uns contes que 
agradaven als mateixos veïns i veïnes perquè parlaven de 
la realitat diària de manera satírica però també per haver 
estat escrits amb la seva llengua. Tal va ser el seu gust per a 
la literatura, que va guanyar al 1957 un premi per part de Lo 
Rat Penat en la 73a edició dels Jocs Florals. 

Un altre puntal del valencianismes cívic, cultural, el trobem 
amb la figura Marcel·lí Sempere. El qual es va ensenyar a 
escriure en valencià mitjançant cursos per correspondència 
que feia Lo Rat Penat cap als anys cinquanta. A diferència 
de Cantó, sempre va incloure els seus ideals valencianistes 
en altres àmbits com la natura i l’esport. Trobem que,  com 
a Alcoi i a Castelló, la creació del Centre Excursionista de 
Bocairent cap al 1960, un punt clau per a l’expansió del 
valencianisme en Bocairent. En el cas cardaor, el Centre 
Excursionista va estar format dins d’una institució catòlica 
com era el Patronato, amb tints valencianistes gràcies a un 
referent actual en la música en valencià: Paco Muñoz. En 
aquell temps, Muñoz havia estat diaca i després vicari de 
la parròquia. Ell havia introduït el valencià mitjançant jocs 
populars o cançons. A més, al seu treball parroquial hi ha-
via constants referències a la senyera i a Jaume I. Fins i tot, 
d’aquesta època es remunten els inicis d’una de les lligues 
esportives més importants a Bocairent: L’esportivitat de 
Futbol. Marcel·lí recorda que feien una parada de llibres en 
valencià que la posaven a la plaça, i fins i tot, van publicar 
una revista anomenada Font Freda en valencià. Entre les 
moltes activitats que trobàvem en el Patronato de caràcter 
cultural destaquen: les classes de cultura general, els grups 
de teatres i els cors de xiquets. 

El Centre Excursionista de Bocairent va començar a parti-
cipar en  acampades que anaven fent-se al llarg de la geo-
grafia valenciana cada tres mesos. Recordem que va nàixer 
pel contacte amb el grup valencianista d’Alcoi del mateix 
centre. De fet, va ser una filial durant els primers mesos i 
mostra la influència del CEA va ser important per a Bocai-
rent. Els joves valencianistes de Bocairent, no sols estaven 
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en contacte al marc valencià gràcies al excursionisme sinó 
que també tenien un contacte amb els universitaris mitjan-
çant la revista Diàleg. Una revista publicada per la facultat 
de Dret de València i que comptava amb la participació dels 
joves valencianistes d’aquella època. 

L’excursionisme organitzat local, comença amb un sentit 
nacional i amb contacte amb la realitat del moment. El nucli 
valencianista va participar en el II Aplec d’Alcoi, on segons 
Marcel·lí Sempere, es va posar en contacte amb tota l’elit 
valencianista del moment. Entre els que comenta Sempere 
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són Eliseu Climent, Sanchis Guarner o el mateix Raimon, en 
el qual varen tenir una relació molt bona. A la participació 
del III Aplec a Castelló va ser quan es va proposar fer el IV 
Aplec a Bocairent. “Ho vam proposar mentre dinaven en la 
verge del Lledó” em comentava Marcel·lí Sempere. A més, 
ho varen fer recordant que les Normes de Castelló del 
1932 les havien signat, entre altres, el Centre Valencianis-
ta de Bocairent. 
 
L’Aplec va estar convocat en aquest cas pel nucli d’Acció 
Catòlica de Bocairent i la Joventut de lo Rat Penat. 
Aquesta és una diferència respecte als anteriors. Tot i això, 
cal recordar que el Centre Excursionista estava present en 
la organització de l’Aplec i n’era un dels que va convocar. La 
tasca de l’organització de l’Aplec es va produir de seguida 
que Marcel·lí tornà de Castelló i es posà en contacte amb 
els valencianistes de Bocairent, entre els quals trobem a 
Miquel Cantó, Francisco Ferre Mora, etc. Hi ha una carac-
terística comú entre tots ells: haver estudiat el valencià a 
Lo Rat Penat. Al maig del 1963, Raimon acudeix a Bocairent 
juntament amb Lluís Aracil. Era la primera volta que actua-
va Raimon a Bocairent, i van aprofitar per a presentar el IV 
Aplec al Patronato. 

La data de l’aplec arriba (27 d’octubre del 63) i Bocairent ho 
té tot organitzat, comptant amb tots els permisos escaients 
de les autoritats municipals. S’anava a realitzar el que esta-
va fent-se als altres: un dinar de germanor, una missa i un 
concert de grups locals i Raimon al Teatre Avenida. El poble 
estava preparat i esperant l’arribada de vora tres mil valen-
cianistes de tot arreu. Però, Governació Civil prohibeix que 
es celebre l’aplec a Bocairent. La prohibició s’ha d’entendre 
com una mostra de nerviosisme per part de les autoritats 
que ho veien com una amenaça real per al règim.  

Podem analitzar aquesta prohibició des dos perspectives. 
En primer lloc, tenim la perspectiva “clàssica”, i pot ser 
siga la més encertada. Aquesta argumenta la prohibició per 
la Crida d’aquell any ja que l’havia fet Joan Fuster. La cri-
da del IV Aplec era un reclam on manifestava la necessitat 
de tenir consciència com a poble. Els camins en aquell mo-
ment s’anaven definint: calia empedre un treball que afavo-
rira la conscienciació del poble valencià. En aquesta època, 
Fuster estava vist com un dimoni des de que va fer la guia 
turística “País Valenciano” que havia publicat anys abans. A 
partir de la publicació de la guia, l’acataren els intel·lectuals 
falangistes com Diego Sevilla Andrés. Fins i tot, aquest ha-
via aconseguit que les autoritats relacionaren el nom de 
Fuster amb conflicte. De fet, aquest falangista, va ser el que 
suposadament va incitar a Sánchez Malo (governador civil 
de València) a prohibir l’acte.  El qual va manifestar a Segura 
de Lago, el president de Lo Rat Penat,  que: “ Yo podría au-
torizarles a ustedes un acto separatista, pero que ustedes ce-
lebren un acto catalanista esto es inconcebible, y mucho más 
dirigido por un mercenario a sueldo del oro catalán”.

Per descomptat, el “mercenario a oro catalàn” era Fuster. Ell 
mateixa s’adona que pot la crida haja sigut el motiu de la 
prohibició. Ho reflexa en una carta que va enviar a Joaquim 
Maluquer el 5 de Novembre del 1963. La carta explica tot el 
que va passar amb la prohibició de l’Aplec. Ens mostra que 
ell no va acudir a Bocairent no perquè l’hagueren fet preso-
ner a Sueca, sinó perquè es pensava que acudir tant sols li 
portaria problemes i que sabia que l’acte anava a suspen-
dre’s per la Benemèrita. “Aquests bons senyors, quatre o cinc 

dies abans de l’acte, se’n van assabentar – i van llegir la meva 
“crida”. Va ser la “crida” allò que va treure’ls de polleguera” 
afirmava el Fuster. Pareix ser, que aquestos senyors als que 
es refereix siga el grup d’intel·lectuals que l’atacava: “Presos 
d’una virtuosa indignació, digna de millor causa, van adreçar-
se al Governador Civil de la Província, a instar-li que prengués 
les mesures pertinents.” 

En segon lloc, trobem una altra perspectiva que hi ha al 
voltant de la prohibició. Aquesta és la que manté, entre al-
tres, En Marcel·lí Sempere: nosaltres li anomenarem la ver-
sió “oficial”. Segons ell, l’Aplec no es va celebrar perquè va 
fallar el permís que calia des de València i van fer propa-
ganda on no calia els valencianistes de València. Per tant, es 
va fallar en l’organització perquè no es va demanar el per-
mís a Governació Civil. El qual es va assabentar perquè algú 
li va fer arribar a Governació Civil un pamflet amb la crida. 
La versió de Marcel·lí la podem lligar amb una que apareix 
a la carta ja esmentada de Fuster. Segons la qual hauria 
tingut problemes altres nacionalistes, com Ferran Sanchis 
Cardona, pel fet de que el peu d’impremta de la crida era 
d’Almassora i no s’havia donat permís per part de la censu-
ra d’imprimir res allí. Així doncs, la prohibició va ser també 
per la crida. No sols pel contingut, sinó perquè “l’impres-
sor s’havia oblidat de complir el tràmit”. Però, com bé indica 
Fuster, era una excusa legal que es va trobar Governació 
Civil per a poder prohibir l’acte sense dir la veritat. Aquesta 
versió pot ser no va desencaminada ja que diu que el Go-
vernador es va assabentar perquè van deixar pamflets al 
seu edifici. Però el que obliden és que els que li donaren la 
crida al governador van ser els intel·lectuals falangistes 
de la mà de Diego Sevilla i no els valencianistes. Marcel-
lí ho argumentava i responsabilitza als valencianistes de la 
capital més convençuts perquè varen mesclar la política en 
aquells aplecs. Amb la doble perspectiva s’adonem que el 
valencianisme als anys seixanta esta format per una amal-
gama ideològica. Hi havia socialistes, conservadors, carlis-
tes, etc.

Cal recordar, per contra del que diu la postura oficial que 
l’organització del IV Aplec va seguir la tònica dels altres: no 
era una excepció a la resta. El tret que el diferència és la 
prohibició per part de Governació. Si aquest s’haguera ce-
lebrat hauria sigut una mostra de força del valencianisme 
dels seixanta. Em de veure la prohibició com el fruit del tre-
ball valencianista ( que agafava força política)  de la mà dels 
Centres Excursionistes, de les Joventuts de Lo Rat Penat i 
dels moviments polítics des de les universitats. Cap aplec 
havia estat una concentració cultural simplement. Sinó, per 
què es buscaven mil excuses alhora de buscar quartades 
com es va fer en la convocatòria del I Aplec de Llíria?  El que 
es volia aconseguir amb els aplecs posar en un funciona-
ment un engranatge que connectara les diferents comar-
ques (la base) amb la capital ( l’elit) mitjançant la política.  
Així doncs, que la llengua fora un punt important en els 
Aplecs i dins del treball de molts valencianistes de l’època, 
no suposava que la política no estiguera present en molts 
altres activistes de l’època. 

Tornant al IV Aplec, cal dir que la prohibició de l’acte no va 
ser oficial, i per això, des de Lo Rat Penat es va seguir fent 
la convocatòria per a que acudiren a Bocairent el 27 d’Oc-
tubre. El mateix divendres 26 per la vesprada es va produir 
el setge a Bocairent mostrant que aquell acte molestava a 
les autoritats franquistes. Tots els accessos a Bocairent per 
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carretera estaven tallats. La Guàrdia Civil amb tres regi-
ments, fins i tot amb una companyia de militars, no deixa-
ven passar a ningú cap a Bocairent i els intimidaven a que 
feren marxa enrere. Tot això, ho feien mentre anaven amb 
una metralleta en mà. D’aquest cordó, d’aquest setge de la 
Guàrdia Civil en tenim diferents testimonis. D’una trobem, 
com els que venien amb bus des de València eren parats 
abans d’entrar al Barranc d’Ontinyent. En un d’ells anava 
Enric Tàrrega, el qual narra que quan la Guàrdia Civil els va 
dir allò de “rojos, más que rojos!”, “no t’imagines com es va 
posar ma mare, que també hi venia i que era carlina... Els va dir 
de tot!”. L’aplec no es va celebrar, desprès de la prohibició i 
el setge, com estava previst. Tot i això, apunta Tàrrega que 
“El vam fer: sota un pont, però el vam fer”. Tot i l’afirmació de 
Tàrrega, no hi ha constància de que a Bocairent es celebra-
ra res. El que sí que hi ha constància d’un “aplec improvisat” 
després de la prohibició d’entrar a Bocairent, a la població 
de Gavarda. Com apunta Josep Villarrubia, si a Bocairent 
s’haguera fet alguna cosa hauria estat prop de la Font de 
la Mariola. Si així s’haguera fet, seria simbòlic i no coinci-
deix amb el lloc on hauria estat Tàrrega, ja que a la Font de 
la Mariola no trobem cap pont el suficientment gran per 
a poder realitzar un aplec. Fins a les portes de Bocairent, 
van arribar tota una sèrie de busos provinents de Castelló, 
Alcoi, Ontinyent, Alcúdia de Carlet  i amb cotxes particulars 
i motocicletes. Domènec Serneguet, veia com un èxit que 
hagueren arribat, tot i que pegaren mitja volta davant el 
setge de la Benemèrita. En una carta que li va escriure Ser-
neguet a Max Cahner, explica com als veïns de Bocairent 
no els deixaven eixir del poble i sols podien eixir o entrar si 
donaven la documentació, i fent-se responsables del que 
els poguera passar.

Un altre testimoni que trobem d’aquella època ens indica 
d’una manera clara com funcionava el setge. “Un cordó im-
pressionant de forces armades, amb metralletes, encerclava el 
poble, convertit durant 24 hores en un reducte assetjat militar-
ment. Veïns de poblacions properes a Bocairent, que hi havien 
arribat a peu, varen ésser obligats a donar noms i domicilis”. 
Una anècdota que hi ha sobre aquest dia la protagonitza el 
pintor alcoià Antoni Miró. Parat per la Guàrdia Civil, va ma-
nifestar que ell no anava a cap manifestació sinó que anava 
a pintar paisatges del poble, fet que el va permetre acudir 
al poble. Tot i l’autèntic setge, els que varen voler anar a Bo-
cairent amb tren, varen poder passar sense cap problema. 
Els que varen tenir problemes per accedir, pegaren mitja 
volta i anaren cap a la població de Gavarda. 

Joan Fuster, va escriure diverses cartes a Joaquim Maluquer 
i també a Vicent Álvarez. Fuster davant la prohibició, va es-
criure la ja famosa i irònica frase de “Ladran, luego cabalga-
mos”. En una altra carta Fuster,  irònic i optimista, no veia res 
negatiu i ho veia una victòria : “hem aconseguit mobilitzar 
150 números de la Benemèrita. No és això guanyar unes elec-
cions?”. Havien guanyat segons Fuster unes eleccions, però 
el que havien demostrat, el moviment valencianista havia 
arribat a una “pubertat” política. 

Des del meu punt de vista, la prohibició del IV Aplec va 
suposar una autèntica victòria moral: van aconseguir una 
forta mobilització de les autoritats per impedir-ho. Era una 
mostra que el treball estava fent-se correctament, allu-
nyant-se del valencianisme folklòric cap a un més polític 
i antifranquista. Tot i això, i el grau d’optimisme que s’ha 
generat al voltant d’aquesta “victòria” davant la Benemèri-
ta, cal dir que va ser una victòria trampa. D’una banda, que 
amb la mobilització de les autoritats va comportar que el 
moviment valencianista d’aquells temps perdera efectius. 
Hi havia sectors que estaven mobilitzats pel purament 
cultura, seguint la línia folklòrica del règim. Amb aquesta 
demostració de força va suposar que es desmobilitzaren i 
s’allunyaren per veure que la senda política i nacionalista 
era diferent al seu punt de vista cultural. D’altra banda, va 
obrir els ulls als agents més “espanyolistes” del moment: 
tant la Falange com el Partit Comunista d’Espanya, per aga-
far el seu lloc al nou escenari. No obstant, el valencianisme 
es pot dir que inicià un camí fort des d’aquest moment. 

Una llàstima que aquest episodi acabara amb la tasca va-
lencianista que havien estat realitzant gent molt treballa-
dora fins el moment a Bocairent. Eren veïns com Marcel·lí 
però que amb l’esdevenir dels fets ho deixaren perquè no 
creien amb la nova causa valencianista pels seus ideals po-
lítics. Per a ells és un error mesclar la llengua i la política. I 
no li falta raó. La llengua i la història, com diu la cita inicial, 
d’un país no hauria ser cap eina política per sotmetre. Però 
si avui en dia, com en aquell temps, no lluitem políticament 
per la nostra cultura acabarà sent un reducte purament 
folklòric. Viurem dins d’un estat amb les reserves de “va-
lencianistes” a llocs determinats. El camí és clar. Jo ho deia 
Papasseit, “qui perd els seus orígens, perd la seva identitat”. I 
nosaltres, hem de seguir recuperant la nostra història per 
poder seguir sent un poble com el que som. 

Víctor Vañó Peidro
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