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A finals de 2007 es van complir 25 anys de la creació del Centre Alcoià
d’Estudis Històrics i Arqueològics (CAEHA). Aquesta efemèrides va ser
motiu suficient per a celebrar, entre altres actes, el Congrés “La societat indus-
trial al País Valencià”, que va tindre lloc del 8 a l’11 de novembre d’aquell any.

Fruit d’eixe Congrés ha sigut aquesta publicació de les actes, acurada-
ment preparada per Josep Lluís Santonja i Joaquim Victoriano, en la qual
s’arrepleguen íntegrament les ponències i comunicacions que s’hi van
exposar en els tres primers dies d’aquest interessant encontre.

El Congrés va ser presentat, el dijous 8 de novembre, a la seu de La Textil
Alcoyana. Unes hores més tard, la seua ponència inaugural, al saló d’actes de
la CAM, va ser a càrrec de Ramón Tamames, catedràtic d’Estructura
Econòmica (UAM) i titular de la Càtedra Jean Monnet de la Unió Europea.
El professor Tamames va dissertar sobre El desenvolupament del capitalisme
enfront dels seus enemics: el gat de set vides.

La resta del Congrés, que ja va tindre lloc al saló d’actes de la Cambra de
Comerç i Indústria, continuà la vesprada del divendres 9 de novembre amb
la ponència d’Eusebi Cassanelles, director del Museu de la Ciència i la
Tècnica de Catalunya, qui va intentar respondre a la pregunta Hi ha un futur
per a l’arqueologia industrial?

El dissabte dia 10, la sessió del matí va començar amb la ponència de
Josep Fontana, professor emèrit de la Universitat Pompeu Fabra de
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Barcelona, qui ens presentà la seua exposició Entorn als inicis de la industrialització.
La sessió de la vesprada es va iniciar amb l’última ponència a càrrec de Vicente
Manuel Vidal, catedràtic de Projectes de la Universitat Politècnica de València,
qui va parlar sobre El Molinar revisitat. El paisatge de la indústria.

Les tres últimes ponències van ser acompanyades cadascuna per sis comu-
nicacions, la qual cosa fa un total de 18 aportacions presentades a aquest
Congrés. La varietat i el ric contingut d’elles ens ajuda a traçar-nos el mapa
històric de l’inici, desenvolupament i extensió de la industrialització a Alcoi i,
per extensió, a les comarques valencianes.

Així, doncs, la temàtica tractada en aquest Congrés ens parla de la història
social i econòmica dels segles XIX i XX, d’allò que va succeir en el nostre país
i en el nostre poble d’Alcoi. I tot perquè la societat industrial va tindre un
important paper en la forma de vida dels alcoians, i en les seues relacions
humanes i laborals. No sols va propiciar l’associacionisme i el sindicalisme
—tant de laic com religiós—, sinó que, a més a més, el desenvolupament de
la indústria va afectar i va influir en el creixement de la ciutat i del patrimoni
fabril immobiliari.

Les èpoques de crisi van deixar la seua empremta en la nostra societat que,
més fragmentada, es va veure també afectada per la Revolució Industrial, a
vegades de forma cruenta i salvatge, com ara en el cas del Petrólio. Les èpo-
ques de creixement es van reflectir en el benestar econòmic de la població, el
que es va traduir en una incipient qualitat de vida i servicis sanitaris; van millo-
rar les vivendes i van aparéixer noves o transformades indústries que hui,
encara que mudes, enriquixen el nostre patrimoni industrial.

Com activitat complementària del Congrés, membres del CAEHA
organitzaren també l’exposició “La Unión Alcoyana: una història viva des
de 1877”. La fundació de l’empresa d’assegurances La Unión Alcoyana als
primers anys de la Restauració i la seua consolidació posterior, que arriba fins
avui, ens sembla motiu suficient perquè aquesta entitat ocupara un lloc de
preferència en aquest congrés amb una exposició en què s’exposaren, a la sala
d’exposicions de la pròpia entitat, els documents més singulars d’aquesta cen-
tenària empresa.

Tot açò i més va ser el Congrés amb què, en el seu dia, celebràrem el 25
aniversari del nostre centre d’estudis, el CAEHA. Perquè és segur que vam
veure reforçada la nostra amistat i vam saciar, en part, el desig de conèixer i
saber més sobre Alcoi i la seua història industrial.

PRÓLOGO
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Per això, quan presentem aquestes actes del Congrés, l’entitat que repre-
sente ha d’insistir, una vegada més, en el deure que tenim de respectar i man-
tindre el patrimoni immobiliari alcoià, en aquest cas, l’industrial i obrer.
Pràcticament s’ha perdut la memòria del que era, almenys, una casa d’obrers
alcoians del segle XIX i principis del XX. Ni tan sols no tenim ja cap carrer típic
que fóra habitat per operaris tèxtils. Quasi no queden cases on es puga veure
en quin lloc i com vivien els nostres avantpassats més recents, sinó que, a més a
més, és patent la ruïna i l’abandó que presenten les indústries, en què ells van
treballar i van lluitar per sobreviure.

Per últim, cal donar les gràcies a tots els que van participar amb la seua
assistència en el Congrés, i en especial, aquells estudiosos que amb les seues
ponències han col·laborat a l’augment del nostre coneixement d’Alcoi i de la
societat industrial valenciana en general. Ja en sabem un poc més dels efectes
del seu desenvolupament industrial. Gràcies també a La Textil Alcoyana i la
Cambra de Comerç per posar a la nostra disposició els seus mitjans, i a la
CAM pel seu patrocini.

José María Soriano
President del CAEHA

LA SOCIETAT INDUSTRIAL VALENCIANA
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1. DEL CAPITALISMO MANCHESTERIANO A LA UTOPÍA

MARXISTA Y A BISMARCK

Para entrar en la dialéctica del tema, y sin remontarnos en la Historia más
de lo indispensable, podría decirse que de los primeros embates contra el
capitalismo, que fueron muchos, han de recordarse esencialmente dos autén-
ticas revoluciones sociales: la de 1848 y la Comuna de París de 1871; para más
adelante culminar —en otro nivel de realidades— en la paradigmática
Revolución Rusa de octubre de 1917. Esos fueron los principales hitos en la
primera pugna contra el sistema acusado de explotador, que en sus más dra-
máticos tiempos manchesterianos habían analizado Marx y Engels, autores
de la más breve y contundente Biblia de las nuevas creencias, el Manifiesto
Comunista, que como herramienta revolucionaria se pensó iba a alumbrar un
nuevo mundo.

El esquema del gran cambio estaba meridianamente claro para sus propi-
ciadores: dura explotación de los trabajadores, fuerte acumulación capitalista
a partir de la plusvalía, salvaje depauperación de las masas populares, condu-
cente a la organización de los partidos de izquierda y los sindicatos obreros,
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enfrentamiento proletariado/burguesía, huelga general, guerra civil, revolu-
ción, y cambio de sistema. De ese modo, venía a decirse, empezaría “la ver-
dadera historia de la humanidad”, en la cual el “reino de la necesidad queda-
ría enteramente sustituido por el reino indefinido de la libertad”.

Frente a ese esquema, y después de las represiones de los mencionados
movimientos políticos y sociales de 1848 y 1871, y tras las incipientes refor-
mas sociales en Inglaterra, el primero de los grandes luchadores en favor del
sistema del capital, fue Bismarck, el “Canciller de Hierro”; quien en 1880,
para evitar que los obreros optaran por la revolución en el naciente Imperio
Alemán, organizó, para integrarlos en él, la previsión social: seguro de acci-
dentes, asistencia sanitaria, derecho a la jubilación, etc.

Un avance de ese calibre tuvo el mayor éxito, a pesar de lo cual tardaría
bastante tiempo en generalizarse. En el Reino Unido no se adoptó plenamen-
te sino durante la Segunda Guerra Mundial, en 1943. Y lo propio sucedería,
muy poco después, en España; a impulsos de José Antonio Girón, Ministro
de Trabajo del general Franco, en contraste con lo sucedido a lo largo de la
Segunda República Española, que frente a los graves problemas de paro de la
Gran Depresión apenas supo tomar otra gran iniciativa que la Ley de Vagos
y Maleantes de 1933.

2. TAYLORISMO Y FORDISMO EN ACCIÓN

Cabe afirmar que la franja cronológica más amenazadora para el sistema
fue la correspondiente a las dos primeras décadas del siglo XX, cuando el par-
tido bolchevique hizo la revolución en Rusia. Por entonces, una persona muy
respetada en los medios financieros de EE.UU., el famoso banquero J.P.
Morgan, estaba convencido de que el capitalismo no podría sobrevivir. E
incluso llegó a considerar que sólo “con la ayuda del Ejército” podría resis-
tirse unos pocos años más.

Pero no fueron las bayonetas las que salvaron el capitalismo en esos
momentos. En realidad, y como con gran lucidez y precisión puso de relieve
Peter Drucker, los instrumentos para que el sistema siguiera adelante fueron
las ideas del taylorismo, de Wislow Frederick Taylor, del subsiguiente fordis-
mo de Henry Ford, y de Sloan en la General Motors después.

Dicho más claramente, los agentes económicos y sociales, en la pugna
económica cotidiana, empezaron a percatarse de que el crecimiento de la

EL DESARROLLO DEL CAPITALISMO FRENTE A SUS ENEMIGOS: EL GATO DE SIETE VIDAS
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economía no iba a depender en el futuro tanto de la agregación de nuevas
cuotas de capital, sino de la mejor organización del trabajo, a base de produc-
ciones en serie para ganar en economías de escala, reducción de los tiempos
y movimientos de los obreros para rendir más; y cadenas de montaje para
acelerar todo el proceso. Con esos y otros nuevos métodos, podría atenderse
mejor la demanda de los mercados recrecidos merced a otros instrumentos
económicos importantes: democratización del crédito, ventas a plazo, etc.

Esas fueron las recetas del taylorismo y del fordismo para salvar el capita-
lismo en los países anglosajones, cuyos sindicalistas comenzaron a apreciar
que lo importante no era tanto cambiar el sistema, como “repartir mejor la
tarta, que primero había de agrandarse”.

De las grandes consecuencias del taylorismo se dio perfecta cuenta el pro-
pio Lenin, según explicó minuciosamente en sus Memorias Armand Hammer,
el magnate petrolero de Occidental Oil Corp., gran amigo que fue, en tiem-
pos, de Vladimir Ilich. Más en concreto, desde el final de la guerra civil rusa
en 1921 y hasta su muerte en 1924, el primer Secretario General del PCUS
impuso la Nueva Política Económica, la NEP (más economía privada, más
inversión extranjera, mejor organización del trabajo), que sólo en 1927 des-
manteló Stalin (recuérdese su artículo de 1927 en Pravda, “La NEP al dia-
blo!”), para entrar así en lo peor de la era soviética: colectivización forzada
del campo, liquidación de los kulaks, estatificación de los medios de produc-
ción, planificación central, etc.

3. LA PROFECÍA FALLIDA DE SCHUMPETER:

…Y SOBREVIVIÓ 

En ambiente más sereno que el contexto marxista de finales del siglo XIX

y de los avances del bolchevismo en las dos primeras décadas del XX, y en
apariencia también con argumentos menos ideologizados, se dijo casi a
bombo y platillo que el final del capitalismo podía estar próximo. Entre otros
así lo anunció significadamente el economista Joseph Alois Schumpeter,
autor de Historia del Análisis Económico, el más impresionante repertorio de las
doctrinas económicas de todos los tiempos.

Pero fue en otro libro, Capitalismo, socialismo y democracia, publicado en 1942,
donde Schumpeter previó el colapso de lo que Buñuel calificaría después, más
poética y placenteramente, como “el dulce encanto de la burguesía”.

LA SOCIETAT INDUSTRIAL VALENCIANA
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¿Y por qué la profecía incumplida de Schumpeter? Sin duda, por el espí-
ritu de los tiempos. En plena guerra mundial, 1941, la URSS fue capaz de fre-
nar el avance hitleriano, y en Stalingrado, el hito más importante de la “Gran
Guerra Patria”, se pensó que sería el preludio de un gran avance soviético
hacia el Oeste; mentalizado por algunos como una nueva cabalgada de Atila,
príncipe de los hunos, con sus hordas amenazantes para la civilización. Fue
en ese trance y su preludio cuando el gran maestro vienés se pronunció con
definitiva claridad, sin ningún resquicio para la duda: “No, el capitalismo no
sobrevivirá”.

Las razones de tal aserto, aparte del entorno bélico ya referido, tenían no
poca consistencia: los intelectuales estaban alejándose del sistema por sus
secuelas de paro, desigualdad de clases y pobreza de las masas después del
crack de 1933. Y también por la guerra entre los capitalistas del fascismo y de
la democracia formal, así como por la agresión contra el socialismo emergen-
te en la URSS y la falta de horizontes para la solución de tantos otros proble-
mas.

4. NNEEWW  DDEEAALL  VERSUS FASCISMO, Y PLAN MARSHALL

CONTRA STALIN

No es extraño que las secuencias conectadas de la Gran Depresión y la
amenaza de la Segunda Guerra Mundial, volvieron a suscitar el peligro de una
gran mutación, como se puso de relieve por John Maynard Keynes en su
Teoría General, que denunciando los graves riesgos, supo, sin embargo, hacer
la mejor definitiva del capitalismo. En tanto que Paul Sweezy, con una visión
marxiana renovada, planteó en su Teoría del desarrollo capitalista —considerada
a veces como una actualización de El Capital de Marx— que el fascismo no
era otra cosa que un intento de impedir el cambio al socialismo; a base de
suprimir las libertades políticas, para así evitar cualquier proceso revoluciona-
rio derivado del ascenso de las fuerzas proletarias, que estaban entrando en el
juego político y sindical merced a la generalización del sufragio universal.

Pero no sería el fascismo (Mussolini, Hitler, etc.) la salvación del capitalis-
mo en los años 30 y 40 del siglo XX, sino que muy por el contrario se conver-
tiría en su peor adversario. Por los métodos criminales empleados contra los
obreros y los demás sectores que defendían, de una u otra manera, el orden
democrático de libertades.
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En realidad, el máximo papel de defensa del capitalismo frente al fascismo,
tuvo su paradigma en el Presidente Roosevelt, que reforzó la democracia nor-
teamericana con el New Deal (1933-1941). Una plataforma desde la cual se
reconoció plenamente a los sindicatos, se produjo el crecimiento del gasto del
Estado para difundir la Seguridad Social, y se promovió la expansión de las
inversiones públicas a fin de luchar contra el paro. En esa misma línea, ya en
1944, el general De Gaulle, a instancias de Jean Monnet, introdujo en Francia
el sistema de la planificación indicativa que coordinó con eficacia los sectores
público y privado, en línea no muy lejana de la seguida por el New Deal.

Pero en cierto modo, salvado el sistema durante la Gran Depresión gra-
cias a la reforma estadounidense del capitalismo, la siguiente gran amenaza
provino de la URSS; que, como ya hemos resaltado antes, frenó en 1941 el
avance del Ejército alemán, para en 1942 derrotarlo en Stalingrado, y después
de la gran ofensiva 1944-45 llegar a Berlín con el hundimiento para siempre
de los grandes fascismos. En esa acometividad, Stalin —ensalzado por
Einsentain en lo fílmico y por Shostakovich en lo musical—, llegó a pensar
que la derrota de Hitler hacía verosímil que la URSS, en un avance inconte-
nible tanto militar como político y social, podría conquistar nuevas posicio-
nes en la Europa Occidental arrasada por la guerra y en plena miseria en los
años 1945-47.

Pero también en esta ocasión crucial encontró el capitalismo su tabla de
salvación; que en 1947 ya no fueron ni el taylorismo ni el fordismo, sino el
keynesianismo internacional, personificado en la figura del general George
Marshall (Secretario de Estado del presidente Harry S. Truman), quien en
junio de 1947, en su célebre discurso en la Universidad de Harvard, planteó
la necesidad de que EE.UU. ayudara a sus socios europeos a reconstruir sus
economías arruinadas por el gran conflicto bélico de 1939–1945.

En ese momento, decisivo como pocos en la Historia, Marshall, hombre
inteligente, honesto y cabal, dándose perfecta cuenta del gran alcance de lo
que estaba preconizando, pasó a ser el más eficaz defensor del capitalismo. A
base de una política decidida de “cebar la bomba”, de modo que las econo-
mías de este lado del Atlántico volvieran a funcionar de manera conveniente;
y con las fuerzas propias, una vez recuperados los resortes de sus propias
capacidades, que luego se llamarían “endógenas”.

Con la inyección de ingentes recursos, y también con la imaginación para
promover las primeras fórmulas de liberalizaciones comerciales y procesos
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integratorios en la economía europea, el Plan Marshall generó tres milagros
económicos sucesivos: el alemán, el italiano y el japonés. Así, paradójicamen-
te, los integrantes del Pacto Tripartito, derrotados durante la Segunda Guerra
Mundial, emergieron en tiempos de paz como nuevas y formidables poten-
cias industriales; con equipos más modernos y métodos de producción más
innovadores que los países que resultaron triunfadores en 1945.

El Plan Marshall frenó, pues, la expansión soviética, pero eso no significó
que el comunismo emergente no ganara todavía algunas grandes batallas en
el enfrentamiento intersistema. El propio Marshall fue protagonista de la
decisión de que EE.UU. no entrara en la guerra civil china. En 1947, poco
antes de lanzar su célebre plan, Marshall había vuelto de China, tras abando-
nar a su suerte al corrupto general Chiang Kai-shek y su Kuomintang, ya en
abierta retirada frente a los ejércitos de Mao Zedong, quien en dos años más,
1949, proclamaría en Pekín la República Popular China.

Luego vendría (1953) el “empate” de la Guerra de Corea, y a continua-
ción, la victoria  comunista sobre Francia por Ho Chi Minh y el general Giap
en Dien Bien Phu (1955), que precipitó la partición de Vietnam. Momento a
partir del cual, el Vietcong no dejaría de presionar en pro de la reunificación
del país; hasta lograrlo en 1975, con la primera gran derrota militar y política
en la historia de EE.UU., tras una guerra larga y despiadada.

5. RETO SOVIÉTICO, ERA DE CARTER, ECONOMIA MIXTA,

Y CAÍDA DEL MURO

Simultáneamente con la derrota en Vietnam, otras amenazas concurrieron
frente al capitalismo. La más grave de ellas, el primer choque petrolero de
1973–1974, a causa de la decisión de la OPEP de multiplicar los precios del
crudo por siete en un solo año (de 2 a 14 dólares/barril).

Ante esa acometida, la reacción del capitalismo no se hizo esperar, esta
vez con la creación de la Trilateral como nueva “internacional” de las empre-
sas multinacionales, que se emplearon a fondo para aprovechar las nuevas
tecnologías, y señaladamente la informática, la telemática y la robótica. De ese
modo, se pretendía atajar los avances de la URSS con sus sputniks y sus arma-
mentos de nuevas generaciones. En tanto que la creación de la Agencia
Internacional de la Energía (AIE) sirvió para plantar cara a la OPEP, verda-
dera protagonista de las turbulencias del choque petrolero.
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Sólo por esas dos decisiones, el papel de Jimmy Carter (se ha dicho hasta
la saciedad que no fue un gran presidente) resultó decisiva para la defensa del
sistema. Como también contribuyó Carter a humanizar el entorno de la polí-
tica imperial de EE.UU. con su actitud de preservación de los Derechos
Humanos. E igualmente tomó en consideración las cuestiones medioambien-
tales (con el informe Global 2000, publicado en 1980 por la EPA, la Agencia
de Medio Ambiente de EE.UU.). Toda una serie de manifestaciones que, en
definitiva, se verían refrendadas después con su labor como ex-presidente, en
pro del entendimiento de los pueblos. Lo cual le llevaría a ganar el premio
Nobel de la Paz en octubre de 2002.

Pero aparte de esas dos instituciones puntuales, Trilateral y AIE, también
es cierto que en las décadas de 1960 y 1970 se produjeron cambios muy
importantes en el funcionamiento y la fachada de sistema; como de manera
muy destacada supieron poner de relieve dos grandes economistas, Paul
Samuelson y John Kenneth Galbraith.

Samuelson se refirió de manera clarividente a la “economía mixta” como
fórmula de coexistencia del capitalismo de mercado y a la regulación del funcio-
namiento del modelo económico por el Estado, vía fiscal y servicios sociales.
Para así redistribuir renta y alumbrar la “sociedad del bienestar”; o dicho de otra
forma, el nuevo “capitalismo de rostro humano” en los países más avanzados.

Por su parte, Galbraith supo ver mejor que nadie las transformaciones de
la “sociedad opulenta”, como él mismo la llamó, con la emergencia de los
poderes compensadores (“countervailing powers”). Por ejemplo, de las gran-
des superficies comerciales para ganar batallas en favor de los consumidores;
análogamente al papel de los sindicatos en su tarea de elevar salarios y conse-
guir los derechos sociales. Sin olvidar la intervención del Nuevo Estado
Industrial en el sistema productivo, impulsando las nuevas tecnologías (I+D)en
combinación con las “tecnoestructuras” de las grandes corporaciones.

Ese nuevo capitalismo de rostro humano, su gran progreso tecnológico, la
política de gastos militares —extendida a Europa desde EE.UU. con el des-
pliegue de los euromisiles— y los propios errores del socialismo real en la
URSS (fosilización de las estructuras políticas, atraso tecnológico, la miserable
aventura de Breznev en Afganistán, el Vietnam de la Unión Soviética como se
le llamó) acabó llevando al principal adversario del sistema de economía mixta
a su propio paredón: el muro de Berlín, que cayó estrepitosamente en diciem-
bre de 1989.
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Mihail Gorvachov intentó encontrar una nueva vía para el Comunismo,
dando una nueva faz al sistema soviético (perestroika y glasnot). Pero entre que
perdió los controles de la economía, y que no supo parar al siniestro Yeltsin
–criminal contra su propia patria en tantas facetas—, todo acabó desmoro-
nándose; como en un wagneriano “ocaso de los dioses”, versión rusa, de dra-
matismo sin fin: la desaparición de la URSS en 1991.

Como habría dicho don Pedro Calderón de la Barca si hubiera contem-
plado tales escenarios sucesivos, con palabras de su más célebre auto sacra-
mental: “los sueños, sueños son”. Y en cierto modo, la caída del muro y el
final inesperado de la Unión Soviética, marcaron el final de lo que por toda
una serie de avatares se había convertido ya en una doble pesadilla: el socia-
lismo real burocratizante y corrupto, y la despótica gerontocracia soviética.

Virtualmente, el sistema de economía mixta se quedó sin alternativa tras
la caída del Imperio Soviético, y lo que se salvó del naufragio, sirve más bien
poco como nueva opción. Cuba se hunde en la miseria y trata de salvarse del
modo más cínico con el turismo sexual y las nuevas connivencias de Castro
con EE.UU. En tanto que Corea del Norte se sitúa en la aberración del poder
absoluto de un déspota que tiene aherrojado a su pueblo, y que se lanza a una
nueva suerte de terrorismo universal atómico. Debiendo destacarse, además,
que China y Vietnam (y en menor medida Laos y Camboya) están despegán-
dose de las antiguas querencias del socialismo real y la planificación central,
para adentrarse gradualmente hacia el sistema mixto del capitalismo.

6. LAS ÚLTIMAS AMENAZAS: EXUBERANCIA IRRACIONAL

Y GLOBALIZACIÓN

Sin embargo, el capitalismo ha pasado muy recientemente por una gran
crisis, casi como si fuera a “morir de éxito”. En otras palabras, de manera
soterrada —en medio de la Nueva Economía, la globalización y las tecnologí-
as emergentes como informática, “telecos” sobre todo, pero incluyendo
también biotecnología, nanotecnología, etc.— funcionaron determinados
procesos de ingeniería financiera, contabilidad creativa, información privile-
giada, etc., que fueron socavando el sistema. Y personalmente lo hicieron
quienes públicamente figuraban como sus máximos valedores que, de hecho,
acabaron por convertirse, por su codicia, en los peores enemigos de sus
accionistas: los ejecutivos de las grandes corporaciones (los CEOs, o “chief
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executives officers”), que en la década milagrosa de 1990 no vacilaron, en la
fase de la “exuberancia irracional” (Greenspan dixit) o de la “burbuja finan-
ciera” si se prefiere, en faltar a los códigos éticos más elementales.

Esa voracidad del sistema en la segunda mitad de la década de 1990,
hubiera hecho las delicias de Herbert Marcuse, como autor de la Sociedad car-
nívora. Los altos ejecutivos se lanzaron a una carrera desenfrenada para lucrar-
se, subiendo con toda clase de argucias las cotizaciones bursátiles de los títu-
los de las empresas que ellos mismos regentaban. Lo cual les permitiría eje-
cutar sus “stocks options en el mejor momento”, para así obtener las más ele-
vadas plusvalías. Todo ello, sin ninguna clase de miramientos, y de tal modo
que, habiendo perdido de vista las pautas más éticamente válidas del calvinis-
mo social y del darvinismo evolutivo, los CEOs no vacilaron en labrar la
ruina de grandes empresas por las que precisamente debían haber velado;
poniendo en difícil credibilidad instituciones decisivas para la transparencia
del capitalismo, como consejos de administración, juntas generales, bancos,
auditoras, bolsas, comisiones oficiales del mercado de valores, etc.

Mirando a Dante Alighieri, habría de recordarse (por millonésima vez) su
célebre pasaje del Lasciate ogni speranze, voi que entrate… Frase bajo cuyo des-
pliegue, el autor de la Divina Comedia y su acompañante, el poeta Virgilio, se
adentraron en las negras profundidades del Averno con sus siete círculos trá-
gicos. En ese sentido, el unilateralismo actual de EE.UU. pretende ignorar los
graves problemas de la mayoría en un escenario irreversiblemente globaliza-
do. De modo que el capitalismo puro y duro no aprecia en todo su calibre lo
dramático de la situación del Tercer Mundo; el infierno, sin reconocerlo, que
está en el entorno del sistema, constituido por las masas depauperadas de los
países menos desarrollados, que si no reciben una ayuda masiva (que podría
condicionarse razonablemente desde los puntos de vista político y ecológico
para su mejor aprovechamiento), continuarán, por decenios, en una patética
situación de subdesarrollo, ignorada casi siempre por los medios de comuni-
cación de la sociedad de consumo.

7. SIN ADVERSARIOS; NI CONSENSO DE WASHINGTON,

NI TERCERA VÍA

Habremos de dar respuesta a la pregunta latente en este ensayo: ¿los males
profundos del capitalismo, los cánceres que en los últimos años se manifiestan
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en los casos Enron, Arthur Andersen, Citigroup, etc., o la posible guerra pre-
ventiva primero contra Irak y luego tal vez contra la propia Arabia Saudita,
acabarán por producir un día el final del sistema?

El final, si existe, no se columbra ni en la lejanía, pues el capitalismo sub-
yacente, que data de muy antiguo, con rasgos que se remontan incluso a la
época clásica (que Jenofonte, 350 a. de J.C., vio con claridad en su
Oikonomikos), dispone de capacidades bastantes para evolucionar, cambiar de
rostro, humanizarse, y resistir de ese modo los ataques de sus enemigos; que
no han sido pocos, ni escasamente poderosos, hasta el punto de que en la
década de 1990 llegó a hablarse de “final de la Historia”, o del “Pensamiento
Único” con el Consenso de Washington como máximo exponente.

En el sentido apuntado, en el futuro de las relaciones Norte/Sur parece
evidente que no cabe aceptar como dogmas infalibles los contenidos del cita-
do Consenso de Washington. Cuya primera formulación, a finales de la década de
1980, se debió al economista británico John Williamson, que lo especificó en
diez puntos. Un conjunto de proposiciones que seguidamente resumimos:

1. Disciplina presupuestaria. Elemento esencial en los programas
negociados por el FMI con los Estados miembros que le solicitan
préstamos.

2. Reforma fiscal. El mejor método para remediar el déficit presu-
puestario, salvo que se recurra a la reducción del gasto público.

3. Tipos de interés. Deben estar en función de dos principios funda-
mentales: fijarse según el mercado, para de ese modo evitar una asig-
nación inadecuada de los recursos. Al tiempo, deben ser positivos en
términos reales, para incrementar el ahorro y desincentivar las evasio-
nes de capitales.

4. Tipo de cambio. Ha de establecerse, igualmente, por las fuerzas de
la oferta y la demanda en el mercado.

5. Liberalización comercial. El acceso a las importaciones de factores
de producción a precios competitivos resulta fundamental para pro-
mover las exportaciones; alternativamente, el proteccionismo de las
industrias propias frente a la competencia.

6. Plena apertura para favorecer la inversión extranjera directa, desde el
punto y hora en que no sólo aporta capital, sino también tecnología y
experiencia, lo cual contribuye a mejorar la producción de bienes
necesarios para el mercado nacional y destinados a la exportación.
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7. Política de privatizaciones. Disminuye la presión sobre los presu-
puestos del gobierno, tanto a corto plazo —merced a los ingresos que
se generan con la venta de las empresas—, como a largo plazo, de
forma que el gobierno no tiene que financiar nuevas inversiones, ni
enjugar números rojos.

8. Política desreguladora, con máxima libertad económica –precios,
movilidad de factores productivos, etc.— para así estimular la compe-
tencia frente a las economías que siguen intervenidas en multitud de
aspectos.

9. Derechos de propiedad, clara y firmemente establecidos, debiendo
garantizarse con el funcionamiento eficiente del sistema legal y judicial.

10. Principios de democracia y libertad, dándose prioridad a los dere-
chos individuales frente a los colectivos, para de esa manera asegurar
el buen funcionamiento de la economía como un todo. De otro modo,
por criterios sociales mal entendidos, el funcionamiento de la sociedad
en su conjunto se ve deteriorado.

Pero si el Consenso de Washington no es admisible, lo cierto es que el
capitalismo en su nueva forma de SEMYB se encuentra muy fuerte. El comu-
nismo, ya lo hemos comprobado, ha dejado de ser una alternativa, y tampo-
co parece que lo sea la hipotética tercera vía, a la moda de Anthony Giddens,
que formuló un aporte más a la serie de antecedentes iniciada con las encícli-
cas sociales de los Papas, desde León XIII. Y a las que siguieron experimen-
tos como el Peronismo que arruinó a Argentina, o la idea de Julius Nyerere
—un modelo de honradez personal— que anduvo buscando para su
Tanzania recién emancipada un “socialismo africano” que no sólo no funcio-
nó, sino que incluso acabó por llevar a su país a la más negra pobreza.

¿Hay tercera vía? ¿Hay capitalismo efectivamente de rostro humano?
¿Consiste el socialismo de hoy incluso en una forma de administrar social-
mente el capitalismo? ¿Son los sindicatos los impulsores de una versión reno-
vada para moderar la explotación y la plusvalía? 

Ante todas esas preguntas, cabe decir que no hay una verdad absoluta, pues
como dijo Campoamor (otra frase que se cita por millonésima vez) “en este
mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con
que se mira”. Sentencia que a pesar de su apariencia de “verdad de Perogrullo”,
es una constatación contundente, que algunos podrían considerar metafísica,
pero que resulta evidente.
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También es cierta la idea de que “la historia la escriben los vencedores”, y
no cabe duda de que en sus siete batallas, el gato del capitalismo salió siem-
pre ganancioso, hasta el punto de que ahora se nos presenta como el único
animal político viable. Es, de hecho, el mismo gato de Deng Xiaoping: “poco
importa que sea rojo o negro; lo importante es que cace ratones”.

Insisto en que la verdad absoluta —o el sistema óptimo— es algo imposi-
ble de alcanzar. En pos de la utopía parecía que íbamos acercándonos, eso cre-
íamos, a una meta final, pero seguramente no existe. Por ello mismo, habríamos
de aceptar que todo lo más, lo que se nos ofrece, es una serie de aproximacio-
nes sucesivas, paso a paso, y no exento en ocasiones de que haya pasos atrás.

Incluso cabría pensar, como en el teorema de Aquiles y la tortuga, que nunca
llegaremos a la verdad que pretendemos alcanzar. O dicho en versión del
españolismo de las décadas de 1940 y 1950, la historia se parece mucho al
pollo de Carpanta, el que siempre quería atrapar el incansable personaje, sin
conseguirlo nunca; pues el ave, ya sin alas y condimentada, acababan por
situarla los hados fuera del alcance de su hambriento perseguidor.

8. EL GATO DE SIETE VIDAS Y EL SEMYB

En resumen, podríamos decir que el capitalismo manchesteriano del siglo
XIX se ha transformado a lo largo de una serie de cambios hasta llegar al
SEMYB. En definitiva, el capitalismo ha evolucionado en la historia como un
gato de siete vidas, según podrá comprobarse en lo que fueron sucesivas res-
puestas que fueron dándose a los embates que acosaron al modelo:

1.ª) Entre 1848 y 1871, contra la primera gran revolución social y
contra La Comuna y sus amplias resonancias, la respuesta fue la repre-
sión en el continente europeo, por un lado. Por el otro, las primeras
reformas sociales en Inglaterra; las mismas que Karl Marx estudió en
los White Papers de las comisiones regias británicas, que analizaban los
aspectos más vergonzantes de la sociedad manchesteriana para intro-
ducir paliativos en el sistema explotador.

2.ª) Frente a la exacerbación de los problemas del enfrentamiento
burguesía-proletariado en la década de 1880 —toda una gran depre-
sión—, Bismarck, el “Canciller de Hierro”, incorporó a los obreros a
la previsión social, retrasando así la revolución que de otro modo
quizá se habría hecho inevitable en el Imperio Alemán.
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3.ª) En las dos primeras décadas del siglo XX, el arma letal del capi-
talismo contra sus adversarios fueron el taylorismo y el fordismo a los
cuales sucederían los planteamientos complementarios de los Sloan y
demás tecnólogos con métodos de producción altamente innovado-
res. Todo ese momento llevó a una nueva forma de pactismo con el
sistema establecido, tanto por los sindicatos como por los partidos de
la izquierda en el mundo anglosajón.

4.ª) Con la Gran Depresión que comenzó en 1929 para alcanzar su
punto álgido a partir de 1933, el paradigma de resistencia y progreso
del sistema dentro del mundo británico-norteamericano —en duro
contraste con los fascismos al uso en Italia, Alemania y otros países de
Europa— fue el New Deal de Roosevelt, que impregnado de keynesis-
mo constituyó la gran reforma social del capitalismo dentro de
EE.UU.

5.ª) En los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial, la res-
puesta más formidable, de corte también claramente keynesiano, pero
a escala casi paneuropea, fue el Plan Marshall (1948-1952), que frenó
el fuerte expansionismo soviético del momento.

6.ª) En la crisis global del capitalismo de 1975, hubo respuestas
muy significativas, durante la corta pero sustanciosa Era Carter: la
Trilateral, y la Agencia Internacional de la Energía. De hecho se había
entrado ya en la senda de lo que Samuelson y Galbraith llamaron, res-
pectivamente, Sistema de Economía mixta, y Nuevo Estado Industrial
en la sociedad opulenta; una nueva cara del capitalismo muy diferente
del manchesteriano. Lo cual junto con los errores del socialismo real,
llevó a la caída del Muro de Berlín en 1989 y al colapso del Imperio
Soviético en 1991. La nueva denominación de Samuelson con el aña-
dido sobre el “estado de bienestar” (la sigla SEMYB antes empleada)
que parece más a propósito que capitalismo con el calificativo que sea.

7.ª) Por último, ahora en los años primeros del siglo XXI, la gran
respuesta frente a las corrupciones del capitalismo de la “enronitis” no
puede ser sino triple: configurar más justa y equitativamente la globa-
lización, frenar el deterioro de la biosfera, y recuperar códigos éticos
para que el SEMYB sea honesto y solidario.

Por lo demás, como también hemos ido comprobando a lo largo de estas
páginas, los enemigos del sistema, incluidas la tercera vía, fueron perdiendo
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fuerza; hasta el punto de llegar a hablarse del Consenso de Washington y del
“pensamiento único”. Como si ya nunca más fuera a haber otras opciones.
Pero no será así, pues la vida y la historia es un continuo ritornello, como en
tiempos bien supo apreciar Heráclito; en una perspectiva que Fukuyama,
2.500 años después, no pudo neutralizar con su idea del Final de la Historia.

9. LA CAJA DE PANDORA, LA ESPERANZA SOLIDARIA

Y LA SOSTENIBILIDAD

Para terminar, me referiré al viejo mito griego de la Caja de Pandora, que
muchos citan sin saber enteramente de qué hablan. Pandora, hija de Efesto y
Atenea, fue la primera mujer, y como tal recibió los dones de la belleza, la gra-
cia, la habilidad manual, y la persuasión. Pero el belicoso Hermes puso en su
corazón la mentira y la falacia, en tanto que el astuto y tantas veces perverso
Zeus, quiso convertirla en castigo de la raza humana, por ser ésta una especie
de infradioses que empezaba a hacerse peligrosa para el propio Olimpo, desde
el punto y hora en que Prometeo se había apoderado del fuego divino. En
definitiva, Pandora era un regalo para el hombre, pero también resultó ser su
castigo, por las desgracias que precipitó; como en el Génesis le sucedió a Eva.

Según Hesíodo nos lo cuenta en Los Trabajos y los Días, Zeus envió a
Pandora la jarra que contenía cualquier clase de males imaginables, con una
tapa para impedir que su contenido escapara contaminándolo todo. Pero ape-
nas recibido el divino obsequio, Pandora, movida por la curiosidad, abrió la
vasija, y las miasmas se esparcieron para oprimir al género humano. Al volver
a cerrar el ánfora, en el fondo sólo quedó la esperanza, que no llegó a salir.

Tradiciones alternativas a las de Hesíodo pretenden que la jarra contenía
no los males, sino los bienes. Y que Zeus se la donó a Pandora previendo su
imprudencia. De modo que los bienes se escapasen para volver a la mansión
de los dioses, en vez de permanecer entre los humanos. De esa forma, los
hombres se vieron afligidos por multitud de desventuras, sin que les quedara
otra cosa que el pobre consuelo de la esperanza.

Esas referencias, provenientes de la Mitología de Pierre Grimal, nos sirven
de acorde final de nuestro ensayo, pues la esperanza es lo que mejor puede
servirnos para valorar lo que tenemos. Nos quejamos mucho de nuestros
males, a pesar de que en los países avanzados casi estamos viviendo en el
paraíso; por comparación con tantas áreas del mundo del subdesarrollo,
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donde parece como si efectivamente se hubieran esparcido todos los malefi-
cios de la caja de Pandora.

En esa dirección, diría que con buena voluntad en la vida cotidiana, den-
tro de cualquier latitud o longitud de progreso, las cosas pueden ir a mejor
con un propósito de superación para proyectar al futuro, con una cierta dig-
nidad, el Sistema de Economía Mixta y de Bienestar, el SEMYB. Que ineluc-
tablemente ha de afrontar las dos peores consecuencias de la globalización: la
pobreza de masas, para erradicarla siguiendo el principio de solidaridad sin-
crónica, en el mismo tiempo en que vivimos; y el deterioro creciente de la
biosfera, respecto de la cual ha de asumirse el compromiso de frenarlo con
todo lo que significa la sostenibilidad como solidaridad diacrónica. Dos pro-
blemas que hoy enfrentan al Foro Económico Mundial de Davos y al Foro
Social de Porto Alegre, entre los cuales ya van tendiéndose puentes.

No todo está perdido, pues, habiendo mucho ya ganado, aunque todavía
quede por hacer mucho más en un cauce para avanzar día a día. Hay que man-
tener la esperanza, por tanto, sin olvidar a los que sufren en medio de sus des-
gracias; a quienes, como hizo el Maestro con Lázaro, tendríamos que ayudar a
resucitar a una vida mejor. Como tampoco cabe olvidar las obligaciones que
mirando hacia el futuro tenemos de cara a las generaciones venideras.
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Els canvis que es van iniciar en acabar la II Guerra Mundial, que afectaren
primerament el món occidental i després la resta del planeta, han modelat la
societat de tal manera que s’ha produït una revolució que ha situat la humani-
tat en una altra era de la història que en els anys setanta Althuser va batejar
com a “societat post-industrial” i que actualment s’ha denominat també
“societat de la informació” o “societat del coneixement”. Alvin Toffler va
comparar aquest canvi de la societat amb una “tercera onada” que havia
transformat el món. La primera havia estat la Revolució del Neolític —quan
la humanitat va passar de la caça i la recol·lecció a basar-se en l’agricultura i
la ramaderia— i  la segona, la de la Revolució Industrial, iniciada al Regne
Unit en el segle XVIII.

Els avenços de l’anomenada “tecno-ciència” de després de la II Guerra,
que fou el resultat de la interacció entre els descobriments científics i el
desenvolupament tecnològic, van ser els impulsors més important d’aquests
canvis que durant els últims cinquanta anys han estat el motor principal del
progrés en el qual s’ha estat immers. Com a conseqüència, edificis, utensilis,
màquines i productes, utilitzats durant dècades i en alguns casos durant
segles, van quedar obsolets. El seu destí era la seva destrucció, per l’aparició
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d’uns nous béns produïts, que estaven concebuts amb una nova mentalitat i
realitzats amb noves tecnologies i nous materials.

Cap als anys seixanta del segle XX, determinats sectors intel·lectuals de
diversos països s’adonaren que tot aquest món material obsolet de l’era
industrial, era el testimoni principal d’una època ja passada que havia trans-
format la humanitat. Van copsar que la transformació profunda que s’havia
produït en la societat havia provocat que aquells vestigis de l’era de la indus-
trialització ja no es podien considerar com a vells sinó entraven en la catego-
ria d’antics. Eren part del patrimoni del país, perquè encara que la distància
en el temps des de la seva creació era relativament curta, la distància concep-
tual entre aquell món material i el que s’estava implantant era molt gran.

Va ser justament al Regne Unit, país que durant més de cent anys fou cap-
davanter de la industrialització, on primerament es plantejà el caràcter patri-
monial d’aquells béns de la industrialització.

El període bèl·lic i les innovacions posteriors van afectar molts edificis
tècnics i industrials  que havien quedat obsolets, i l’Estat, en un esforç per
modernitzar i reconstruir el país, proposava d’enderrocar-los. L’ordre de
destrucció del pòrtic neoclàssic de l’Estació d’Euston de Londres, el 1962, va
ser l’element aglutinador de tota la gent que havia començat a defensar el
patrimoni industrial i actuà com a detonant d’una sèrie de protestes. Per
primera vegada es convocaren les primeres manifestacions i declaracions
públiques a favor d’un bé industrial per tal d’evitar-ne la destrucció. La reacció
política no va ser gens favorable; fins i tot el primer ministre Harold
MacMillan va declarar que el punt de vista dels conservacionistes era per a ell
inconcebible, i va ordenar-ne la demolició. El moviment de patrimoni indus-
trial va néixer com a conseqüència d’aquest acte de “vandalisme oficial”, com
va escriure Buchanan, un dels capdavanters  d’aquesta disciplina.

El principal problema d’aquestes primeres reivindicacions era el
menyspreu d’una part de la societat i, sobretot, de moltes persones que
estaven en el camp patrimonial i que hi tenien poder de decisió, cap a las pro-
postes que els béns de la indústria poguessin formar part del patrimoni cul-
tural del país. Els valors que aquests pioners conferien a les restes de la indús-
tria no formaven part dels paràmetres utilitzats pels departaments de
l’Administració —que llavors s’anomenaven del “patrimoni artístic”—, ja
que no es basaven ni en l’estètica ni en la seva antiguitat, ni en la rellevància
de ser un lloc on hagués succeït un fet històric important. El seu gran valor
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consistia a ser uns documents físics reals per a complementar l’estudi de la
història (d’aquí ve el nom d’Arqueologia industrial) i uns testimonis del món del
treball i de la vida quotidiana d’un període cabdal per a la història de la humani-
tat. Avui el problema encara existeix, malgrat els avenços que s’hi han produït.

El moviment de defensa del patrimoni industrial va néixer molt vinculat
als departaments universitaris, que veien en les restes materials unes fonts
d’informació per a conèixer millor el passat. A través de les restes es podia
comprendre millor com es treballava i com es vivia en el món productiu
industrial. Aquests professors i estudiosos estaven més associats a l’arqueolo-
gia —entenent aquesta com a mètode d’estudi de la història a través de les
restes materials— que a  les disciplines patrimonials més vinculades al món
de l’art. Per aquest motiu, en els països anglosaxons aquesta disciplina encara
s’anomena Arqueologia industrial, tal com la van batejar els seus iniciadors.

Tot seguit, l’interès pel patrimoni industrial es va ampliar a diferents dis-
ciplines universitàries i s’hi van afegir una quantitat significativa de persones
que no eren del món acadèmic, una part de les quals provenia de medis locals
interessats pel patrimoni productiu concret de la seva ciutat o territori, més
que en visions generals. Aquesta disparitat de disciplines i interessos donà
unes altres dimensions al patrimoni industrial: en els congressos i reunions
aparegueren tècnics, arquitectes, antropòlegs, historiadors.... Si la mentalitat
arqueològica pròpia de la universitat valorava l’indret industrial principalment
com un document on es podia extreure informació, moltes de les noves
incorporacions que provenien del món local prioritzaven el seu caràcter de
testimoni d’una revolució productiva que havia marcat profundament la seva
localitat i els seus habitants; en aquest sentit li conferien un valor més
etnològic. Si el patrimoni cultural es defineix com tot allò que hem heretat,
que percebem que té un valor i que volem conservar per a les futures genera-
cions, és natural que tota aquesta gent volgués preservar aquells llocs que
havien modelat el seu territori.

El moviment per la preservació del patrimoni industrial es va estendre des
del Regne Unit cap a altres països: el 1971 es fundà als EUA la Society of
Industrial Archeology; el CILAC el 1974. Però va ser sobretot en els anys vui-
tanta quan el moviment agafà cos en els països més industrialitzats (Europa,
Amèrica del Nord i Japó). A partir dels noranta fins ara s’hi han afegit els paï-
sos de l’Europa de l’Est, el països sud-americans més importants i alguns
d’Àsia i Àfrica.
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A Espanya el moviment prengué força en els anys vuitanta i s’inicià amb
el “I Congreso para la Conservación del Patrimonio Industrial”, celebrat a
Bilbao i organitzat pels governs català i basc, encara que el primer llibre sobre
el tema fou Arqueologia industrial a Alcoi, escrit pel professor Aracil.

1. QUÈ ÉS EL PATRIMONI INDUSTRIAL?

El Patrimoni industrial, en sentit estricte, està compost per aquells béns
que estan relacionats amb el nou tipus de producció que implantà el “sistema
de fàbrica”. Aquest es caracteritzà, entre altres factors, per la concentració de
les produccions (màquines i treballadors) en un indret, per l’especialització
del treball, per la necessitat de capital, per la utilització d’energies externes a
la força muscular, per la mecanització i per l’expansió de la venda dels seus
productes a altres mercats. En la pràctica, però, el límit entre la societat indus-
trial i l’anterior no és clar i també s’inclouen dins del concepte de Patrimoni
industrial aquells indrets pre-industrials que optaren per un mercat molt més
ampli que el de la seva ciutat o comarca i deixaren de treballar per a un sis-
tema autàrquic.

A l’inici, els edificis eren l’objectiu prioritari, però el fet que molts d’aquests
s’haguessin utilitzat fins feia poc temps i que en alguns encara hi restessin els
objectes de treball i d’ús quotidià, portà al convenciment que s’havia de tre-
ballar sobre totes les peces. Estudiant el conjunt  de tots els elements i aju-
dats per les dades obtingudes en les excavacions i en la història oral, explica-
da pels seus protagonistes, s’obtenien dades qualitatives de les formes de tre-
ball i de vida que difícilment les fonts escrites utilitzades pels historiadors
podien donar. Es va veure que el contingut i el continent no es podien sepa-
rar i que quan s’extreien objectes d’un lloc per posar-los, per exemple, en un
museu o en una col·lecció, juntament amb altres de la mateixa temàtica, es
descontextualitzaven i perdien part de la seva dimensió conceptual. Així
aparegueren el que els francesos van anomenar “musée site” en el qual l’im-
portant era el conjunt d’objectes mobles i immobles, ja que explicaven una
forma de vida i/o una forma de treball en contraposició als museus on l’ex-
posició de l’objecte per l’objecte era el seu motiu d’existència.

El concepte de museu no es va aturar amb la integració d’edificis i d’ob-
jectes en un sol conjunt, sinó que es va estendre als territoris. La lògica era
evident. Si l’arqueologia clàssica estudiava indrets isolats perquè el temps
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havia esborrat els lligams entre les diverses parts de la urbanització del seu
temps, l’arqueologia industrial tenia a la vista els diferents elements que
havien conformat una societat industrial que s’havia caracteritzat, en contra-
posició a les societats anteriors, per la seva complexitat. Per aquest motiu no
solament es van incloure dins del camp d’interès del patrimoni industrial els
elements relacionats amb la producció, sinó tots aquells que definien la societat
del temps. Els mitjans de comunicació, en especial els ferroviaris i els canals,
els habitatges obrers i el dels patrons, els magatzems etc... perquè l’existència
de cada un d’aquests no es comprenia plenament sense conèixer els altres. La
visió global del territori també feia comprendre les relacions entre les diverses
indústries i aquestes amb els poblaments. De manera que el concepte de
museu va anar derivant cap a diverses concepcions territorials, com la dels
ecomuseus, en què es pretenia que, a més, la població fos part del conjunt
museístic, de manera que el conjunt fos viu. És curiós que els dos primers
museus industrials que van tenir un gran èxit van ser el Museu d’Ironbridge
a Anglaterra, que fou el lloc on es realitzà la primera fosa de ferro amb carbó
mineral, i el de L’Ecomusée de Le Creusot, lloc miner i metal·lúrgic de
França, que van ser concebuts com museus territori. Després altres museus
van seguir aquest exemple, com el de Bergslagen a Suècia o el de Lowell al
Estats Units i, finalment, el Museu de la Ciència i de la Tècnica a Catalunya i
el Museu de Renània.

La concepció de museu territori amb la integració d’edificis i construccions
no podia implicar la museïtzació clàssica de cada un d’aquests, i per aquest
motiu la preservació d’un edifici no va passar solament per la seva reconver-
sió en museu sinó que es va considerar la possibilitat de reutilitzar-lo per a
qualsevol tasca mentre se’n conservés l’estructura i el seu aspecte físic. De fet
el concepte de reutilització és fonamental per a emprendre una política de
preservació del patrimoni industrial.

Un segon concepte fou el de la selecció. Els productes del món industrial
són repetitius i alguns d’aquests no tenen prou valor per a ser conservats.
Tampoc no es pot conservar tot; per tant, nosaltres som els que hem de
decidir quins testimonis d’aquesta època industrial hem de deixar per a les
futures generacions, perquè comprenguin el paisatge on viuen o que visiten.
Alcoi és un cas exemplar: la ciutat, igual que Terrassa, on hi ha el museu que
dirigeixo, deu la seva actual configuració al fet singular de ser una de les qua-
tre ciutats llaneres d’Espanya (Alcoi, Béjar, Terrassa i Sabadell). Sense la
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industrialització hauria estat un poble rural com tants altres. I la industrialització
a gran escala i que creà una mentalitat moderna i industrial solament es va
produir en certs llocs d’Europa. El gran problema és que som la primera
generació que hem de conservar edificis i objectes que nosaltres hem vist
funcionar i, de vegades, crear. Com he esmentat abans, el concepte de
Patrimoni Cultural va lligat als valors d’obra d’art i a antiguitat que no té el
Patrimoni Industrial.

Finalment, el patrimoni industrial ha de ser interpretat, ja que no és un
patrimoni per a ser contemplat. En aquest sentit és un patrimoni didàctic. Un
edifici reutilitzat no transmet la seva funció anterior perquè és complexa i no
tothom sap, per exemple, que és i com funciona una fàbrica tèxtil.

2. TÉ FUTUR EL PATRIMONI INDUSTRIAL?

Un dels grans problemes del patrimoni industrial és la seva no adscripció
al món universitari. Com s’ha dit abans, en els estudis hi participen una gran
quantitat de disciplines: l’arqueologia, l’arquitectura, l’enginyeria, les ciències
socials, l’etnologia... És un coneixement multidisciplinari i no interdisciplinari.
És a dir, el patrimoni industrial és un conjunt de capes de matèries de
diferents disciplines que no tenen un llenguatge comú, que és el que confor-
ma la interdisciplinaritat. La manca d’estudis d’aquesta matèria a la
Universitat en general —ja que sí que hi ha unes certes universitats on n’hi ha
uns cursos específics—, fa que la defensa d’aquest patrimoni es realitzi des
d’associacions veïnals o per persones individuals. Encara que sempre es
necessita el suport de l’entorn i que s’ha aconseguit salvar molts llocs patri-
monials, el reconeixement per part de la Universitat li dóna una legitimació
científica que ningú no gosa discutir-la.

En certs ambients del nord d’Europa es tem que al patrimoni industrial li
passi una cosa similar al patrimoni rural que, en els anys seixanta, va despertar un
gran interès i que ara ningú no en parla una vegada jubilats els seus promotors.

Per sort, el coneixement del patrimoni industrial està emergint en diver-
sos països que no són de l’Europa dita abans occidental, on hi ha un nou
impuls per part de noves generacions, i la TICCIH està promovent uns semi-
naris per a estudiar la situació amb la finalitat que, a través del seu web,
tothom sàpiga on el pot estudiar i quins són els models d’estudis, per si es vol
implementar en altres universitats.
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El tema dels orígens i de les causes de la industrialització deu ser un dels
que més han fascinat els historiadors, que, en el seu esforç per arribar a enten-
dre els mecanismes que han transformat el món en què vivim, produeixen
cada any noves investigacions i noves hipòtesis. Jo voldria fer un repàs molt
ràpid, i necessàriament parcial, limitat només a les que em sembla que són les
línies més interessants, de l’evolució que han tingut aquestes interpretacions
en els darrers vint anys, per veure en quina mesura ens serveixen per ajudar-
nos a entendre el nostre propi context.

Les idees establertes sobre el que s’anomenaria la revolució industrial
tenen el seu origen en un llibre publicat el 1837, la Història de l’economia políti-
ca a Europa, d’Adolphe Blanqui, que ens en donava la descripció en un text
que començava dient: “Mentre que la Revolució Francesa feia les seves grans
experiències socials sobre un volcà, l’Anglaterra començava les seves en el
terreny de la indústria”. Ell va ser, doncs, qui va inventar l’associació dels ter-
mes revolució i indústria, i també qui va donar a la tecnologia el paper de
causa i de motor, en afegir: “dues màquines (...), la màquina de vapor i la
màquina de filar, transformaven el vell sistema comercial i feien néixer, gaire-
bé simultàniament, productes materials i qüestions socials desconegudes pels
nostres pares”1.
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Des d’aleshores l’èxit econòmic d’Anglaterra seria usat per a una inter-
pretació canònica que s’ensenyaria a les escoles i a les universitats com a
veritat indiscutible, i que avui sabem que era insuficient, i que, en alguns
aspectes, estava totalment equivocada. Començant, per exemple, amb la idea
mateixa, exposada per Blanqui, del paper decisiu de les màquines i de la pri-
macia del cotó i de la siderúrgia. Maxine Berg ha demostrat que els protago-
nistes del creixement econòmic britànic en el temps que assignem conven-
cionalment a la primera revolució industrial han estat branques més tradi-
cionals i més modestes que el cotó i la siderúrgia, en les quals, a més, no
s’havien experimentat grans canvis tecnològics, com eren les dels teixits de
llana, la construcció i la pell, que aportaven el 1770 més d’un 60 per cent del
valor afegit de la producció industrial total, mentre el cotó i la siderúrgia no
arribaven al 10 per cent. I que el 1831 encara, quan se suposa que el procés
de la revolució industrial ha arribat ja a la seva plenitud, aquestes tres
sumaven un 46 per cent, contra menys d’un 29 per cent del cotó i del ferro.
D’ací que titulés el seu llibre “l’era de les manufactures”. Les primeres
màquines que van transformar la producció, afegiria, eren artefactes senzills,
ideats per afavorir la producció domèstica, com la “spinning Jenny” de
Hargreaves, que porta el nom de la dona de l’inventor, a la qual anava desti-
nada. Un dels elements definidors d’aquesta etapa seria justament el de treure
ple partit del treball familiar, i en especial del de nens i dones, subestimat
habitualment, gràcies a que la màquina simplificava les operacions i les feia acces-
sibles per a tots. Per la seva banda Von Tunzelman desmitificava, en un treball
d’història quantitativa, el que havia significat l’aportació de la màquina de vapor2.

De considerar les màquines es va passar, en canvi, a fixar l’atenció en
l’energia que les movia. Les societats anteriors a la industrialització eren
“orgàniques” i depenien fonamentalment de la terra, tant pel que fa als ali-
ments com a les matèries primeres utilitzades i a l’obtenció d’energia, que era
essencialment animal (d’homes i cavalls) o procedia de la llenya com a com-
bustible. En aquestes condicions el progrés econòmic, sobre tot en termes de
producte per persona, tenia uns límits fixats per la disponibilitat de terres de
cultiu i pel lent augment dels rendiments i de la productivitat agrícoles. Els
boscos no haurien bastat per a l’expansió de la siderúrgia (de fet els
d’Anglaterra estaven gairebé exhaurits com a conseqüència de la producció
de ferro) i no hi hauria hagut prou terres per a produir aliments per a un
nombre molt més gran de cavalls —és a dir, per a més energia—, sense posar
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en perill l’alimentació humana. El salt endavant de la producció va ésser pos-
sible per la substitució de productes orgànics per altres d’origen mineral
—ceràmica, totxos, vidre, ferro i acer— i de la força animal, o la de la com-
bustió de la llenya, per l’obtinguda del carbó mineral. Es passaria així d’una
economia orgànica avançada a una economia d’energia de base mineral3. Altra
cosa és, com comencen avui a prendre en compte els historiadors, que aquest
sigui també el començament del procés que ha portat a l’escalfament global del
planeta. Però aquesta és una altra història.

El segon mite combatut seria el que definia Anglaterra com de “la fàbrica
del món” i lligava la seva expansió industrial al comerç exterior, als intercan-
vis amb les colònies i als beneficis de la llibertat de comerç. Paul Bairoch va
destrossar, per una banda, l’associació del creixement industrial amb el lliure
canvi, demostrant que els majors creixements s’havien produït a Europa en
moments de mercats protegits i que els beneficis de les colònies per a les
economies de les metròpolis, considerades globalment, havien estat escassos
(altra cosa es que haguessin estat importants, en canvi, per a sectors i indi-
vidus concrets). Tres historiadors britànics, reprenent el tema, observarien
que en realitat l’actitud britànica respecte del comerç exterior no havia estat
sistemàticament “lliurecanvista”, sinó “pragmàtica”, protegint-se quan i en
allò que els convenia i reclamant llibertat de comerç només quan podien
imposar-se als seus competidors4.

El paper de gran impulsor del creixement britànic passaria ara a atribuir-
se al comerç exterior, però no com a instrument per la venda dels seus pro-
ductes industrials, sinó en un sentit més ample, lligat a l’imperialisme. El pro-
tagonisme en termes humans se’ls arrabassava també als industrials per
donar-lo a la col·laboració d’un grup de terratinents —“que combinava, a la
manera dels samurais japonesos, el prestigi d’una posició social heretada amb
ambicions progressives, orientades cap al mercat”— amb els “nous homes”
del sector dels serveis, les innovacions dels quals en les finances, la distribu-
ció i les activitats professionals engendraven riquesa i els van guanyar
reconeixement social. Per contra “el sector manufacturer (industrial) era
menys dinàmic del que s’acostuma a suposar i als seus representants els man-
cava el prestigi i l’accés als cercles selectes en què es formulava la política”.
Aquest seria, segons Cain i Hopkins, el “gentlemanly capitalism”, el “capi-
talisme dels cavallers”, que hauria protagonitzat l’expansió de l’economia
britànica, deixant els industrials i els seus interessos de banda.
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Fins cap al voltant del 1850 l’aristocràcia terratinent va ésser dominant en
els terrenys de la fortuna i de la influencia política. Cap a 1850 el lliure canvi
va començar a minar el vell colonialisme i, amb ell, la fortuna aristocràtica.
Però en aquests moments havia prosperat el sector dels serveis i les finances,
que havia crescut associat als terratinents i que ara guanyaria, aliat a ells, la
batalla política. Quan a finals del segle XIX la política del lliure canvi posava
en perill la indústria britànica, que no podia competir als mercats mundials i
anava perdent el seu propi mercat interior, els interessos de la City de
Londres (que eren els del lliure canvi i del nou imperialisme econòmic lligat
a les enormes exportacions de capitals dins del sistema del patró or) s’im-
posarien als de la indústria del nord d’Anglaterra. La balança comercial era
fortament desfavorable, però era compensada per la de capitals.

Hi havia hagut qui ho havia vist a temps: un grup d’economistes neomer-
cantilistes que proposaven salvar la indústria sacrificant el lliure canvi, però
no era el que convenia als grups financers de la City, que eren més propers al
govern, de manera que un home com Thorold Rogers va perdre la seva càtedra
a Oxford per mostrar-se crític amb la política econòmica seguida. Anglaterra
havia renunciat a ser “la fàbrica del món” per a convertir-se en “el banc del
món” i començava a deixar que s’arruïnés la seva pròpia indústria en un marc
de llibertat de comerç que era el que convenia als financers5.

La vella mitologia, però, es mantindria encara en molts terrenys fins al
1960, quan Walt Rostow publicava la seva visió de les etapes del creixement
econòmic com a base teòrica per la campanya de l’“Aliança per al progrés”
de Kennedy, amb una finalitat política clarament explicitada pel subtítol del
llibre: “un manifest no comunista”6.

Vint anys més tard, però, tot aquell model tan rodó de Rostow que expli-
cava com una acceleració sobtada havia conduït al “take-off ”, a l’envol cap a
una etapa de creixement autosostingut, i afirmava que això havia estat possi-
ble en unes condicions de liberalisme polític i econòmic, se n’anava a l’aigua
davant les investigacions especialitzades que descobrien, per començar, que
no hi havia hagut aquest sobtat augment dels ritmes entre les darreres
dècades del segle XVIII i les primeres del XIX, sinó que el fenomen d’aquest
creixement era de molt més llarga durada.

En 1984 Williamson publicava un article titulat provocativament “Per què
el creixement britànic va ésser tan lent durant la revolució industrial?”, on
deia que aquesta lentitud havia estat deguda a una baixa formació de capital

ENTORN DELS ORÍGENS DE LA INDUSTRIALITZACIÓ

42



en termes de l’ingrés nacional com a conseqüència de les grans emissions de
deute públic que s’havien fet per finançar la guerra contra França, que hau-
rien absorbit l’acumulació civil, inhibint el creixement7.

Paral·lelament Crafts i Harley revisaven les xifres i negaven que hi hagués
hagut les taxes espectaculars que Rostow sostenia que s’havien donat en els
anys del “take-off ”, del gran salt endavant: el creixement britànic en els anys
del 1780 al 1831 havia estat molt més lent del que es pensava. També assegu-
raven, contràriament a l’ortodòxia admesa fins aleshores, que els avenços tec-
nològics en el cotó i la siderúrgia no van influir decisivament en el conjunt de
la indústria i que les exportacions industrials no van significar una aportació
decisiva en l’augment del producte nacional8.

Un pas aparentment més radical el donaria el 1994 Graeme Donald
Snook en un llibre col·lectiu que duia un títol tan escandalós com Va ésser
necessària la revolució industrial?, on venia a sostenir que la revolució era un mite,
ja que, per Anglaterra al menys, el creixement datava de feia mil anys. Segons
Snook no hi hauria hagut res d’excepcional en els temps de la revolució
industrial en termes de taxes de creixement, que haurien estat molt més ele-
vades, per exemple, en la primera meitat del segle XVI, quan van arribar a triplicar
la dimensió de les que s’atribuïen al suposat “take-off ” de finals del segle
XVIII i començaments del XIX. El que calia, deia, era considerar el creixement
a llarg termini, no solament com una funció de la industrialització, ja que de
l’any 1000 al 1300, per exemple, la major part del creixement va sorgir de millores
en l’agricultura i el transport que van fer aparèixer mercats pel capital i el tre-
ball i van ampliar els de les mercaderies, reduint d’aquesta manera els costos
de transacció9.

El que això significava era que el procés de la industrialització es reinter-
pretava en termes d’una visió a llarg termini. En aquesta línia es van obrir
noves perspectives amb un article innovador de Franklin Mendels, aparegut el
1972, que va donar nou interès a l’estudi del “putting out” i, en general, a tot
el que feia referència a la indústria “abans de la industrialització”, plantejant el
model del que ell anomenaria la “protoindustrialització”: un sistema de pro-
ducció de base rural en què els treballadors eren menestrals–camperols que
combinaven el filat o el teixit amb el cultiu de la terra, i que venien els seus
productes, normalment en un mercat llunyà, per mediació d’empresaris que
els comercialitzaven. El desenvolupament d’aquestes activitats industrials hau-
ria estimulat en les zones properes el d’una producció agrícola per a vendre
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aliments a aquests pagesos–menestrals que no collien prou per al seu con-
sum, i hauria afavorit d’aquesta manera el desenvolupament del mercat local10.

El resultat d’aquesta línia de recerca ha estat el de fer-nos adonar que la
vella tipologia de formes diverses —rural i urbana, gremial i domèstica— de
la indústria abans de la industrialització era enganyadora. No es tractava de
formes d’activitat que es desenvolupessin per separat, sinó que eren en molts
sentits complementàries. L’element unificador fonamental eren justament els
comerciants o els paraires, que no solament encarregaven feina al camp, sinó
també a la ciutat, i que eren els que organitzaven la producció. L’esplèndid lli-
bre que Jaume Torras ha dedicat recentment als Torelló, “fabricants sense
fàbrica” d’Igualada, mostra com poden ser d’importants aquests enfocaments
per a fer-nos entendre l’inici dels nostres processos industrials11.

Partint d’aquestes idees sobre la protoindustrialització, Sidney Pollard
proposava el 1981 una visió “regional” del desenvolupament industrial. Quan
en una zona apareixen unes indústries que produeixen per a un mercat ampli,
que impliquen una certa especialització, acostuma a produir-se una major
demanda d’aliments que sovint fomenta la dedicació agrícola de les zones
veïnes i pot contribuir a desindustrialitzar-les. La industrialització no és un
fenomen global d’avenç general d’un país, sinó que té unes dimensions de
polarització i regionalització. Això implica que cal entendre el fenomen
globalment, com una suma de progressos i minves, de creixement i desin-
dustrialització, cosa que fa que les xifres globals de producció a escala
nacional siguin insuficients per entendre la complexitat real del procés, ja
que poden no ser significatives12.

Aquest esquema ens ajuda a entendre, per exemple, allò en què Vilar ens
va fer fixar en el cas de Catalunya: que en el transcurs del segle XVIII els page-
sos de les zones on la producció de cereals era menys rendible, van anar dedi-
cant-se a d’altres cultius i a d’altres treballs, estant com estaven integrats en un
mercat on sabien que podien adquirir en contrapartida del que venien el blat
que els faltava. De fet hi ha una dita castellana d’aquell temps en què es creia
que la laboriositat dels catalans era la causa de la seva prosperitat —un tema
al qual tornaré— que deia: “El labriego catalán de las peñas saca pan”. No
entenien res; el que treia de les pedres no era pa, sinó vi, que, convertit en
aiguardent, li servia per comprar a canvi el pa que no produïa.

Aquestes interpretacions, per altra banda, ens apartaven de veure com
a protagonista del creixement industrial, al menys en la seva fase inicial,
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l’expansió als mercats exteriors i ens duia a cercar-lo, per contra, al mercat
interior, en l’anomenada “revolució del consum”. Obsessionats pel mite de
les exportacions industrials de Gran Bretanya, ens havien passat per alt fenò-
mens tan reveladors com el de que en les darreres dècades del segle XVIII fos-
sin més importants a Anglaterra les inversions en carreteres de peatge
(“turpike roads”) i en canals, que les que es feien en fàbriques, la qual cosa
hauria estat inexplicable si no hi hagués hagut amb anterioritat una multipli-
cació dels tràfics i dels intercanvis interiors que les fes rendibles.

La idea d’una revolució prèvia del consum la va exposar el 1983
McKendrick, que sostenia que el desenvolupament del mercat interior hauria
anat creixent fins que va arribar a tenir proporcions revolucionàries al tercer
quart del segle XVIII, abans de la data tradicional d’engegament del take-off i
molt abans de l’era de la fàbrica. El procés s’hauria iniciat de manera poc
espectacular, en branques d’indústria de les quals es parla poc o gens a les
històries tradicionals de la industrialització, productores d’elements de con-
sum domèstic de massa; amb l’entrada a les llars populars d’objectes de con-
sum modestos i molt diversos: claus, botons, ganivets, canelobres, ceràmica,
mobles, vaixella, les navalles d’afaitar. Però el gran motor hauria estat la moda,
la imitació dels vestits de les classes altes que va impulsar un elevat consum
de teixits nous, com els estampats de cotó, que feien per al consumidor de
baix nivell el paper que la seda de la Xina per a les classes altes. Maxine Berg
insistirà en la importància que va tenir l’aparició de nous articles encaminats
a aconseguir la imitació dels productes reservats abans als rics, “que van fer
dels béns de consum britànics les alternatives distintives modernes als ante-
riors objectes de luxe d’Àsia i d’Europa”. Hi ha hagut en els darrers anys un
autèntic floriment dels estudis sobre el creixement del consum, que estan
renovant per complet, no solament la nostra percepció de la producció i dels
mercats interiors, sinó la de les formes de vida del conjunt de la societat, en
uns estudis que apareixen estretament lligats als dels nivells de vida13.

En aquesta línia Jan De Vries proposava el 1994 el concepte de la “indus-
trious revolution”, que hauria donat lloc a què les famílies, desitjoses
d’adquirir els nous productes de consum, intensifiquessin el treball dedicat a
produir per al mercat, cosa que serviria, de passada, per explicar la paradoxa
que els salaris reals haguessin baixat a Europa entre 1500 i 1800, mentre els
inventaris domèstics mostraven un augment de la riquesa de l’equipament de
les famílies14.
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Amb el qual hem arribat a un punt on ens és necessari d’introduir una
dimensió social per considerar el tema de l’evolució del nivell de vida del con-
junt de la població. Quina relació podíem establir entre un major consum i
l’evolució del nivell de vida de la gent? Tema, aquest darrer, que ha vist també
grans canvis, que van des la consideració de l’impacte d’uns medis urbans
degradats a la mesura de la millora o empitjorament de les condicions de vida
a través de l’evolució de les estatures. Que les observacions antropomètriques
mostrin evolucions negatives entre 1500 i 1800 tant per Anglaterra, com per
Holanda i pels Estats Units, sembla coincidir amb les estimacions igualment
negatives que es fan en l’actualitat de l’evolució dels salaris reals i que porten
Van Zanden a concloure que de començaments del segle XVI a finals del XVIII

hi va haver “una relació inversa entre desenvolupament i nivell de vida”, cosa
que obliga a pensar que “amples sectors de la població d’Europa no van
treure gaire profit del progrés econòmic” que s’estava realitzant15.

Utilitzant enginyosament les dades sobre la vida quotidiana que proporcio-
nen els processos, Hans-Joachim Voth ha pogut mostrar que la revolució
industrial va comportar un augment considerable de la càrrega dels treballadors
britànics, que van haver d’aportar moltes més hores a les seves tasques,
traient-les dels seus dies de festa i de descans. La revolució industrial hauria
estat un exemple més del que Paul Krugman ha anomenat, referint-se al
creixement dels nous països industrials asiàtics en la segona meitat del segle
XX, un “creixement estalinista”. O, si ho voleu dit en altres termes, que la
revolució britànica va ser menys “industrial”, en el sentit tradicional que
atribueix un paper fonamental a la tecnologia, que “industriosa”, basada en
l’augment de l’esforç humà16.

Estic seguint el que em sembla que és una línia d’evolució coherent, triant
el més significatiu de les noves aportacions. Però això no impedeix que tot
sovint aparegui gent amb visions radicalment diferents que pretenen de sacse-
jar-ho tot amb interpretacions insensates, que, afortunadament, cauen en
l’oblit en uns pocs anys. La més recent ens arriba en un llibre acabat de
publicar als Estats Units, amb un títol pintoresc, A farewell to alms, és a dir
“Adéu a les almoines, a la caritat”, que, com veieu, estrafà el de la novel·la de
Hemingway A farewell to arms, és a dir “Adéu a les armes”. Gregory Clark sosté
en aquest llibre que el creixement econòmic britànic de cap a 1800 es va deure
a un canvi en la naturalesa de la població humana, que va desenvolupar
els valors, propis de les classes mitges, —diu ell— de la no violència,
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l’alfabetització, les llargues hores de treball i la voluntat d’estalvi. La causa hau-
ria estat que, vivint la població britànica als límits de la supervivència malthu-
siana, es va donar la conseqüència evolutiva que, generació darrera generació, els
rics tenien més fills que sobrevivien que els pobres. D’aquesta manera, a mesura
que morien els pobres, els fills dels rics anaven ocupant els seus llocs, baixant en
l’escala social, amb la conseqüència que la societat era cada vegada més integra-
da pels descendents de les classes altes que portaven amb ells els valors de més
propensió a treballar, més alfabetització i menys violència interpersonal.

“Estalvi, prudència, negociació i treball dur van esdevenir gradualment
valors per a comunitats que prèviament havien estat malgastadores, impul-
sives, violentes i donades a l’oci”. Aquestes noves generacions haurien estat
les que van fer possible l’augment de productivitat que va permetre de tren-
car la trampa maltusiana. Per Clark, segons sembla, els canvis polítics, socials
i institucionals que es van produir al mateix temps a Gran Bretanya, des de la
“glorious revolution” ençà, i en general a l’occident europeu, no tenen
importància, de manera que es pot permetre d’afegir, comparativament, que
si aquesta revolució no es va produir abans a països com Xina i Japó es va
deure a què les seves classes superiors eren molt menys fèrtils, tenien menys
fills, i no van poder generar la mena de mobilitat social cap avall que va can-
viar la societat britànica.

Com si no hi hagués altres elements que la fertilitat de les classes altes que
expliquin les diferències entre Gran Bretanya i Xina en aquests anys, i passant
per alt un fet tan important com que Japó va entrar per les vies de la indus-
trialització com a conseqüència dels canvis polítics i socials del que
anomenem la revolució Meiji, del 1868, que van comportar canvis tan impor-
tants com la fi del feudalisme, en un període de temps molt curt en què era
impossible que es donés el gran canvi demogràfic que postula17.

Aquest Gregory Clark és el mateix que fins ara havia publicat estudis
minuciosos sobre la renda de la terra, els salaris i el nivell de vida dels tre-
balladors rurals i urbans18, sense aportar massa novetats ni fer massa soroll.
Ara, en canvi, aquesta simplificació, que sona a innovadora, li ha valgut ser
publicat per la Universitat de Princeton i fruir d’una fama que potser durarà
un parell d’anys, abans de caure en el mateix oblit en què van a parar les elu-
cubracions d’aquesta mena.

Tornem, però, a les bases socials de la industrialització i, més en concret,
a la fàbrica, que abans havia estat la protagonista del relat i ara semblava
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desaparèixer d’aquesta història renovada que posava l’accent en la manufac-
tura. Un economista radical nord-americà, Stephen Marglin, va revisar la seva
funció a What do bosses do? Marglin sostenia que la fàbrica no es va potenciar
per raons d’eficàcia tecnològica, sinó per a assegurar al patró el control sobre
la força de treball i facilitar-li l’obtenció d’un excedent més gran. No va néixer
de la màquina, perquè, en la forma de manufactura centralitzada, la fàbrica
era en realitat anterior a la màquina i perquè el seu model de control del tre-
ball s’assemblava sobretot al de la plantació esclavista americana, que sembla
ser el lloc on s’han donat els primers desenvolupaments del taylorisme, de la
fragmentació del treball, o a la “workhouse” britànica on es tancava els
pobres i se’ls forçava a treballs inútils. Un cop associades la màquina i la fàbri-
ca, els empresaris estimularien un tipus de desenvolupament tecnològic que
fos només compatible amb l’organització fabril, en exigir fortes inversions de
capital, i que els assegurés la superioritat sobre la petita producció. La fàbri-
ca no seria un instrument de progrés econòmic sinó de control social. La
màquina, ideada inicialment com un ajut per augmentar la productivitat del
treball humà per tal de millorar els ingressos del treballador domèstic i dis-
minuir els preus del productes industrials, potenciant la capacitat de consum
de la població, només va realitzar el segon d’aquests objectius un cop intro-
duïda a la fàbrica i subjecta a l’empresari, que va poder desviar cap al seu
profit la part que hauria servit per a millorar els ingressos del treballador19.

Seguint en aquesta línia, Sabel i Zeitlin van mostrar en 1985 que hi havia
diverses vies de progrés industrial que no passaven necessàriament per la
fàbrica. Aquestes idees les van completar i desenvolupar en un llibre de 1997
en què pretenien reemplaçar el vell relat que contraposava un antic règim de
control gremial i producció manual domèstica a una modernitat marcada per
la llibertat del mercat, la mecanització i la fàbrica, proposant un relat alter-
natiu que defineix l’etapa final de l’Antic règim com una de “modernitat de
la tradició”, que estava fent possible la mecanització i el progrés tecnològic
dins del marc institucional vigent. Aquesta va ésser reemplaçada, de mitjans
del segle XIX a la primera guerra mundial, per una etapa de “batalla dels sis-
temes”, que veuria la coexistència d’una industrialització de fàbrica amb
empreses integrades verticalment que utilitzaven els seus costosos equipa-
ments per a produir objectes estandarditzats i una altra d’unitats menors,
capaces de cooperar entre elles en un marc d’institucions i regles que assegu-
raven la col·laboració, orientada cap a una especialització flexible (com la
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seda de Lyon, els ganivets de Solingen, els rellotges suïssos...). La tercera
etapa d’aquest procés, que aniria de 1920 a 1970, hauria estat la del triomf de
la producció de massa, però la crisi dels anys setantes, sostenien, ha obert una
“nova batalla dels sistemes”, com a conseqüència de l’estancament dels cen-
tres clàssics de producció de massa, bloquejats pel seu tradicionalisme. Això
venia a escriure’s pels mateixos temps en que el model cooperatiu de
Mondragón es posava de moda i es publicaven a Anglaterra i els Estats Units
llibres dedicats a estudiar-lo.

El plantejament de Sabel i Zeitlin té la virtut de reemplaçar la vella visió
simplista que ho interpretava tot en funció del progrés tecnològic, per una
altra completament oberta, en què els homes tenen l’opció de seguir camins
diferents i prenen decisions, optant per un o altre dels diversos “futurs pos-
sibles”. Pel general, ens diuen, l’opció de la producció fabril estandarditzada
es pren quan una economia és estable, mentre que quan l’entorn és “volàtil”
resulta molt millor organitzar cada etapa de la producció com una empresa
independent, col·laborant en un marc en què uns acords institucionals ade-
quats garanteixen la seguretat dels tractes, per a realitzar una producció flexi-
ble que farà possible sobreviure als canvis desfavorables de l’entorn20.

D’alguna manera aquest esquema ens ajudaria a entendre el cas del País
Basc, on mentre la gran indústria tradicional de Biscaia ha acabat envellint i
enfonsant-se, la indústria de Guipúzcoa, de menors dimensions i més diver-
sificada, ha demostrat ser més flexible i ha pogut canviar i adaptar-se.

Amb aquesta revisió a fons dels orígens i la naturalesa de la industrialització
hem arribat a un punt en què, esvaït el mite de la revolució industrial britàni-
ca, el següent que correspon analitzar és un altre, indissociablement unit a
aquest, el de la superioritat d’occident, un terme que s’acostuma a usar per
designar el món de l’Atlàntic nord i que s’entén com una contraposició a
orient.

Mentre les síntesis tradicionals segueixen postulant la primacia tecnològi-
ca i cultural d’occident21, el recent trasbalsament que ha dut al creixement
espectacular dels països de l’extrem orient —només cal que sortiu al carrer
per veure la proporció d’automòbils japonesos i coreans que hi circulen, als
quals s’uniran en uns pocs anys els produïts a Xina— ha dut a revisar les nos-
tres idees en aquest terreny. Potser quan pensàvem que tot plegat depenia del
vapor i la màquina de filar, i que la industrialització s’havia desenvolupat en
trenta o quaranta anys podíem seguir sostenint la primacia occidental, però
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un cop ho hem transformat en un procés de llarga durada ens cal revisar les
comparacions a escala global.

Va ser Paul Bairoch el primer que va intentar mesurar les diferències entre
el producte nacional brut dels actuals països desenvolupats i els del que
anomenem del tercer món, per comprovar que cap a 1800 les diferències eren
encara petites i que no anaven més enllà d’un 20 o 30 per cent22 (en l’actuali-
tat la diferència entre un país avançat com Noruega o els Estats Units i
Malawi o el Congo, és de l’ordre de 1 a 300), de manera que aquestes diferèn-
cies es van produir sobre tot en el transcurs dels segles XIX i XX, i segueixen
creixent en el XXI. Un pas endavant, inspirat per treballs com els de
Pommeranz sobre Xina, s’ha donat en un estudi col·lectiu sobre els nivells de
vida en el passat que fa una comparació entre la realitat del benestar a Europa
i Àsia23, i arriba a la conclusió, contra les idees establertes, que els nivells de
vida a Xina, Japó o l’Índia eren fins a 1800 similars als europeus i que on es
trobaven les grans diferències era dintre mateix de cada un d’aquests dos
grans agrupaments de comunitats que anomenem Orient i Occident, o
Europa i Àsia: és a dir, entre diversos països d’una mateixa àrea (i entre
diverses regions d’aquests països).

Les coses van canviar al segle XIX, tant per raons naturals, per exemple
l’agudització de les oscil·lacions del fenomen que coneixem com “el Niño”24,
com per l’impacte de l’imperialisme. De tot plegat, però, en resulta una visió
molt més prudent i limitada, que insisteix en la naturalesa contingent del pro-
grés que ha nascut de la industrialització. La conclusió que en treu Robert B.
Marks és que “potser en reflexionar sobre la naturalesa contingent del món
en què vivim puguem prendre decisions i actuar a fi de garantir un futur
sostenible per al conjunt de tota la humanitat”25.

Què podríem treure com a síntesi d’aquesta revisió que he intentat fer del
que em sembla que són els punts principals d’aquesta renovació que ens
serveixi per entendre la naturalesa i la gènesi de la nostra pròpia industrialit-
zació? Jo diria que dues de les idees bàsiques de què he parlat: que la indus-
trialització no és un fenomen explosiu, a l’estil del que proposava Rostow
amb el “take-off ”, sinó el resultat d’una evolució llarga en el temps, i que no
és possible d’entendre-la sense una consideració prèvia del context social que
ha de servir de base per a l’aparició d’un teixit d’interrelacions que és el que
anomenem, equívocament, un mercat, sense el qual no és possible que el
procés industrialitzador tingui èxit.
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Donem una ullada a la industrialització espanyola per veure el que vull dir.
D’acord amb les velles interpretacions canòniques de la revolució industrial
veiem els llocs on hauria estat lògic que apareguessin els primers nuclis indus-
trials. Un dels punts més probables hauria d’haver estat Andalusia, on es
donava la màxima concentració de capitals de la Península a finals del segle
XVIII, sumant els dels que participaven en el tràfec colonial i els dels major
propietaris feudals de la península, com els Medinaceli, que rebien la major
part de les rendes feudals de Catalunya, o els Almodóvar, que eren potser els
majors perceptors de les valencianes. O bé hauria d’haver estat al País basc o
a Astúries, per la disponibilitat de carbó. O, potser encara amb més motiu, a
l’entorn de la cort, on la monarquia havia patrocinat, invertint-hi recursos
molt considerables, la instal·lació de manufactures reials que, a finals del segle
XVIII, comptaven amb la maquinària més moderna que podia trobar-se a
Europa, com a Guadalajara, o en aquella fàbrica de teixits de cotó d’Àvila,
equipada amb màquines de vapor dels darrers models.

No va ser així. A Andalusia el focus industrial malagueny no va poder
acabar de quallar; al País basc, la industrialització trigaria un segle a produir-
se i les manufactures reials castellanes van resultar un fracàs des del primer
moment.

Què pot explicar, en canvi, l’èxit del focus català? Per entendre-ho cal
anar, com a mínim, fins a la segona meitat del segle XVII, quan s’inicien els
processos d’articulació d’un mercat que crea una xarxa d’interrelacions molt
estreta entre els productors de vi, que s’exporta en forma d’aiguardent, les
fargues que obtenen el ferro necessari per fer les eines agrícoles que usen
aquests vinyataires, les dones i les filles dels pagesos que filen per als produc-
tors de draps de llana, els fabricants d’indianes de cotó, els traginers que
porten els teixits Espanya endins amb els seus carros... Una interdependèn-
cia que té com a conseqüència que tothom treballa en unes activitats que
estan enllaçades entre si. Quan els il·lustrats com Nifo o Larruga es sorpre-
nen de la prosperitat catalana i l’atribueixen a l’esperit de treball dels habi-
tants, contraposant-lo a l’oci d’altres zones, s’equivoquen. El que realment
compta no és la voluntat de treball, sinó el fet que tenen unes oportunitats de
treball que no es donen en altres bandes. Les dones filen, però ho fan perquè
hi ha uns paraires que els porten la llana i els paguen la feina. Campomanes
hauria volgut que fessin el mateix totes les dones castellanes; però on eren els
empresaris que els havien de portar la llana i comprar el filat? 
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D’acord amb Campomanes, per altra banda, no n’hi haurien hagut mai,
perquè abominava la industrialització a la manera d’Anglaterra, tal com s’es-
tava produint a Catalunya, perquè treia braços del camp —i minvava amb
això les rendes feudals que ell mateix cobrava— i posava el control de la pro-
ducció en una mena d’empresaris aliens al seu model de societat: “el dueño
de la fábrica —escriu— es un paseante que vive de la industria ajena”. Els
membres de l’Audiència de Catalunya assenyalarien, a més, el perill que repre-
sentava l’acumulació a les ciutats de proletaris que treballaven a les fàbriques
i condemnava els seus empresaris: “Cualquiera providencia que les parezca,
se oponen a ella, la reclaman al instante con inaguantable altivez, sin que haya
un dique suficiente para contener el orgullo que da a las gentes comunes el
dinero”. De fet, com he tractat d’explicar en una altra banda, els polítics
espanyols es mostrarien contraris a la industrialització fins a dates molt
avançades del segle XIX, perquè l’associaven a una mena de canvis socials que
els feien por.

Els feien por perquè temien que podia comportar una amenaça pel con-
trol que exercien sobre la societat. Barcelona, en primer lloc, els terroritzava.
I temien que el model pogués repetir-se a d’altres bandes. Recordo, per exem-
ple, el pànic absurd amb què el governador civil de Màlaga parlava cap a 1861
d’Antequera, on hi havia uns rudiments d’associacionisme de treballadors i
menestrals, dient que era “un pequeño Barcelona (...), un pueblo fabril donde
siempre germinan más las ideas avanzadas en política”.

El mateix terror els produïa Alcoi. Els devia espantar que, en mig del con-
formisme entusiasta, però socialment inofensiu, amb què es va desenvolupar
a la major part d’Espanya la revolució de 1868, la Junta d’Alcoi fos de les
poques que plantejaven alguna cosa més, quan sostenia que haver enderrocat
les institucions borbòniques no era més que un primer pas i que “hemos de
andar mucho aún, hemos de crear las nuevas costumbres, la nueva vida, el
nuevo modo de ser de esta sociedad gangrenada por la esclavitud, la
degradación y la miseria”.

Era també això la conseqüència de tractar-se d’“un pueblo fabril”? La força
que va adquirir la Primera internacional a Alcoi i els esdeveniments revolu-
cionaris de 1873 semblarien demostrar-ho. Però fer lectures simplistes
d’aquesta mena no serveix per a res. Per començar, la proclama de la Junta
del 1868 no representava pas les aspiracions dels treballadors alcoians, sinó la
d’un sector del republicanisme que el 1873, després d’haver estat demanant a
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les classes populars que s’esperessin a fer reclamacions socials fins a haver
assentat el nou règim polític, va prendre un altre camí i va acabar arruïnant
les possibilitats de la Primera república. Les coses acostumen a ser sempre
molt més complicades del que semblen en les pors dels defensors de l’ordre
establert. Ahir i avui.

Us deia que necessitàvem d’estudiar el teixit social per tal d’entendre la gène-
si de la industrialització. A la inversa, a través de l’estudi de la industrialització
ens podem aproximar també a entendre millor la societat en què apareix.
Estant com estan lligades les dues coses és lògic que sigui així. Estic segur que
prosseguint en l’estudi del desigual creixement industrial valencià, i d’aquest
fenomen fascinant que és el cas d’Alcoi, en la línia en què fins avui ho heu
anat fent, i en la forma en que prometen de contribuir-hi les aportacions
anunciades al programa d’aquesta reunió, ens ajudareu a comprendre millor,
no solament la trajectòria industrial d’aquestes terres, sinó també la com-
plexitat d’aquesta societat valenciana i a recuperar, potser, el record i el tes-
timoni de la seva tradició republicana.

Vivim en una societat on avui és més necessari que mai trobar camins
nous cap al futur, però aquests camins només poden bastir-se a partir de les
experiències humanes, és a dir, a partir del coneixement del passat. Un
coneixement que haurà d’integrar tant l’estudi de les fàbriques com el dels
treballadors, que haurà d’escoltar les veus dels homes i les dones del passat,
amb les seves aspiracions, els seus somnis i les seves frustracions, per tal de
proporcionar-nos les bases que han de servir per construir els programes del
futur. Poder contribuir a una tasca com aquesta és el que dóna sentit a aquest
treball nostre d’historiadors.
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1. SOBRE LA INDUSTRIA

1.1. ORÍGENES

El diccionario Latino-Español, en su 19.ª edición define la voz “industria”
como actividad, aplicación, asiduidad, diligencia. Según el diccionario de la
lengua española, “Industria” es el conjunto de operaciones materiales ejecu-
tadas para la obtención, transformación o transporte de uno o varios produc-
tos naturales.

A través del tiempo, la industria asume un sentido profundo acompañado
de una actividad que ensaya o acepta un patrimonio creciente de innovacio-
nes que, una vez perfeccionadas, son olvidadas, rehechas y vueltas a olvidar.
La destreza adquirida en las operaciones de la producción, se dirigen al per-
feccionamiento de los procedimientos con el fin de obtener una disminución
de la fatiga y aumentar la precisión en el  trabajo. Así progresó la idea de la
industria hasta el siglo XVIII, ligada a la experiencia artesanal que se basa en la
búsqueda del perfeccionamiento a través de la variación de operaciones
manuales tal como ocurrió con los Lutiers cremonenses y como sucedía en
los talleres menestrales del valle de L’Alcoià antes de adoptar el modelo de
manufactura textil y papelera en la misma hoya.
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1.2 EL TERRITORIO DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

La nueva era que se acuña con el signo de la industria surge de un orden
demográfico post-maltusiano, y en el caso que nos ocupa, debemos tener en
cuenta que el valle de L’Alcoià tiene, en las mismas fechas, más población que
Tasmania, según anota Darwin en su diario del viaje alrededor del mundo.

Un orden empeñado
en el conocimiento cientí-
fico necesariamente pasa-
ba por reconocer y aplicar
las ventajas técnicas de las
cuales la primera era regu-
lar las fuerzas naturales,
como la hidráulica, apro-
vechando las ventajas de
su potencial gravitacional
y la segunda consistía en
mejorar sus estructuras
viarias, como los trazados
de los caminos y su pavi-
mentación a través de las

técnicas difundidas por el escocés MacAdam, lo cual facilitó y organizó el
transporte, acortando y mejorando los recorridos.

Para que este nuevo orden se diera, era necesario compartir el esfuerzo
mediante el desarrollo práctico del principio de cooperación; así se alumbran
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fuentes, se construyen azudes, canales, partidores, acueductos, caminos,
puentes, etc.

Toda esa tarea colectiva produjo el suficiente trabajo acumulado capaz de
construir el corpus de unas verdaderas condiciones generales para la produc-
ción, necesarias según los tratadistas clásicos, para generar un eficiente des-
pegue industrial.

1.3 LA ADOPCIÓN DE LA MÁQUINA

El siglo XVIII es de alguna manera un siglo germinal; una nueva sensibili-
dad se sembró en una centuria que se caracteriza por una generación de hom-
bres de talento apasionados por la educación: moralistas y pragmáticos con
cuyo armazón intelectual se erigió todo lo que hoy, torpe, inconsciente y neu-
róticamente se pretende demoler.

De entre los ilustrados del siglo XVIII, seguramente Diderot representa
dentro de su postura socrática, el papel de un gran educador. La ilustración
como movimiento colectivo, canaliza a  través de la ambiciosa  edición de la
Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts, et des Métiers, la difu-
sión de las artes aplicadas y sus procedimientos recopilando la información
disponible para proponer el proyecto de una sociedad basada en la necesidad
del esfuerzo colectivo como forma de evolución. Los enciclopedistas siste-
matizaron el mundo del trabajo; anónimos obradores inspiraron láminas idí-
licas, que no representan la realidad de la dureza que el trabajo manual supo-
nía a los artesanos, pero indudablemente contribuyeron a rehabilitar el traba-
jo de las manos que emanaba a su vez de una mente ordenada y con iniciati-
va para ir reduciendo el esfuerzo físico y aumentar la producción.
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Se necesitaba ese siglo de preparación para trasformar un sentimiento de
fatalidad ligado al trabajo sometido y aceptar bajo una nueva visión un fondo
de nobleza en la refinada elaboración de productos cada vez más perfectos y
realizados con menor esfuerzo.

Al ir ganando el trabajo cierta estima social y adquirir el artesano un esta-
tus más elevado, la sociedad se sensibilizó para aceptar la máquina como aho-
rradora de fatiga. Una nueva sensibilidad propició la puesta en marcha de un
estado de maquinización creciente mediante la difusión de los ingenios más
elementales que nos legó el Imperio Romano y que los hombres del
Renacimiento investigaron y perfeccionaron. Entre estas máquinas, el moli-
no de agua fue extensamente documentado en las láminas de las enciclope-
distas, con el espíritu que emana de la Ilustración y que la sociedad del siglo
XIX aplica y desarrolla.

Es a partir del siglo XIX

cuando se cierra el antiguo
ciclo que descansa sobre el
esfuerzo personal del artesa-
no en el obrador menestral,
donde la mano humana vin-
culada al cerebro sigue los
movimientos que este le indi-
ca pero no está bien dotada
para repetir exactamente un
movimiento simple.

Otro ciclo se abre con
objeto de ahorrar fatiga mus-
cular y aumentar los rendi-
mientos, pero esto obliga a
cambiar la relación manual,
pues la mano puede ser adies-
trada hasta un cierto grado de

facilidad automática, pero tiene negada una facultad, la de permanecer activa
de una manera constante e invariable. No puede seguir un movimiento en
rotación incesante, y esto es lo que precisamente caracteriza a la mecaniza-
ción; para ello se introducen las máquinas que proporcionan un movimiento
circular constante que se trasmite a lo largo de las salas de producción
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mediante un eje continuo que atraviesa longitudinalmente las naves de traba-
jo y obliga a los hombres a compartir con la máquina un lugar y un ritmo.
Esta experiencia arranca con la puesta al día, por los hábiles artesanos loca-
les, de los molinos de agua que sirven para proporcionar la fuerza que mueve
las máquinas servidas por distintos operarios. Con este proceder surge una
nueva forma de elaboración de las mercancías mediante la suma discontinua
de operaciones parciales dentro de un mismo edificio, compartiendo su espa-
cio y su tiempo.

Los procesos artesanales continuos quedan para aquellos trabajos que no
pueden ser fraccionados en operaciones elementales. El resultado de esta
gran transformación cambió la estructura productiva y social. Esta etapa his-
tórica la conocemos como Revolución Industrial.

2. EL PAISAJE DE LA INDUSTRIA

Se ha escrito mucho sobre la Fuente del Molinar desde Cavanilles en el
1797, y se han utilizado sus sabias observaciones para dar carta de naturale-
za a los escritos posteriores, como el de D. Pascual Madoz en el año 1843 y
los trabajos de los investigadores del siglo XX.

Estos escritos
de las tres centu-
rias anteriores nos
acercan a una rea-
lidad actual, cuya
presencia en la
ciudad está bajo el
estigma de margi-
nalidad, de aquello
que ha sido aban-
donado y no es
reconocido, ni
codiciado, pues su

recuerdo hace retornar imágenes de penuria que sólo en un pensamiento sóli-
do se es capaz de asumir. Dentro de un ciclo expansivo histórico, no se es
capaz de valorar en la modestia de la escala de los restos materiales, las
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dimensiones históricas del cambio que transformó el mundo. El inicio de la
revolución industrial puede percibirse si se valora el esfuerzo que se dedicó
para su la construcción de los primeros lugares para el trabajo colectivo. Una
atmósfera de olvido envuelve uno de los paisajes más reveladores de la iden-
tidad de un pueblo que asumió su carta de naturaleza vinculando su historia
y su destino a la revolución industrial.

Hace un cuarto de siglo
escribí un ensayo que deno-
miné a la manera pirandelia-
na “Seis fábricas en un pai-
saje”. Eran edificios en
busca de autores anónimos
que  habían podido intuir la
unidad territorial e incluir
las obras dentro de un espa-
cio acotado que representa-
ba la esencia de un país más
amplio haciendo honor a
una cultura paisajista que en
realidad no existía más allá
del espíritu del tiempo.

El paisaje de la industria
incorpora las transformaciones geomorfológicas que se produjeron durante la
Revolución Industrial; una nueva mirada aporta en la actualidad una nueva
sensibilidad que se desliga de los modelos contemplativos anteriores e incor-
pora el sentido que en la cultura actual se le da a la voz Paisaje, acuñada a par-
tir de la raíz francesa “pays”, vinculada a la esencia de un lugar geográfico rela-
cionado con la geología, botánica, hidrología, etc. asumiendo su herencia
topográfica de donde los edificios toman la escala y disposición en relación
con sus fuentes, barrancos y perfiles. No obstante el paso del tiempo, que en
francés se asocia a la palabra “age”, nos ofrece la prudente extensión de los
cambios morfológicos que se asumen como consecuencia de las aportaciones
que los trabajos y los días depositan sobre el país, introduciendo en la narra-
ción la propuesta de nuevas miradas que observan un orden cambiado donde
la transformación se acepta como producto de una decisión sostenible o bien
se rechaza como la denuncia de una situación que nos acerca al colapso.
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La fracción de las luces y sombras de lo que existió en una etapa pretéri-
ta es el testigo de la transformación que de tiempo en tiempo, nos ofrece una
nueva saécula a la que sustituirá otra que, absorbiendo también parte de las
luces y sombras propias de su época, generará e incorporará una nueva ver-
sión cuidada y mejorada o abandonada y destruida.

Podemos asumir que la emo-
ción sobre el paisaje es instantánea
porque absorbe el potencial de
inteligencia necesario para la
supervivencia y aparta la codicia
como una amenaza que en una
postura sostenible va siempre aso-
ciada al error.

El paisaje de la industria está
asociado a la edad de la revolución
industrial, donde se transforma el
paisaje rural asumiendo una infil-
tración sin violencia que posiciona

los nuevos ingenios y  sirve al despegue de una sociedad nueva que se iden-
tifica con la organización industrial asumiendo contradicciones y luchas por

la emancipación del individuo respecto a
los ciclos naturales, sometiéndolo a su vez
a los ciclos económicos y productivos.

Los anónimos pobladores de L’Alcoià
mantuvieron unas relaciones con su entor-
no contradictorias, pues por una parte se
liberaban de la arbitrariedad de los ciclos
naturales y por otra se entregaban al deve-
nir de los ciclos económico y sociales de
distinta duración pero no de menor dure-
za, aceptando la vivienda colectiva como
forma específica de habitar en la ciudad
industrial.
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3. DE LA FUENTE AL AZUD

Desde la cabecera de la fuente donde nace el río Molinar hasta el primer
partidor que desvía un noveno del caudal por la galería de agua potable que
alimenta la ciudad, no existe ningún artefacto, sólo obra hidráulica. A partir
de este lugar la ribera izquierda hasta el azud que configura la cascada, se con-
vierte en protagonista del paisaje industrial donde se disponen las primeras
construcciones industriales. A partir de los restos materiales de estas cons-
trucciones que denominamos fábricas de primera agua se propone introducir
algo de luz en las sombras heredadas pues la acumulación de trabajo pretéri-
to muestra una sociedad empeñada en su transformación desde dentro, asu-
miendo retos fuera de lo común.
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4. EL MOLINAR REVISITADO

Las fábricas del inicio del curso del Molinar, revisitadas un cuarto de siglo
después, miradas con los mismos ojos que suplen su cansancio con el adies-
tramiento, nos ofrecen una puesta al día de la prueba más sutil que es inter-
pretar en  la duración y merma de los restos materiales de la etapa de despe-
gue de la civilización industrial. La interpretación de estos restos nos propor-
ciona un tiempo pasado que nos puede ilustrar sobre su esplendor y ruina.

Sin pretender apropiarse de la emo-
ción romántica de la ruina y más allá de
la colección de antigüedades con la que
lógicamente nos encontramos. Entre
los restos de artefactos y las permanen-
cias de las fábricas que todavía desafían
el efecto del tiempo sometido a la ley de
gravedad, escrutamos los conocimien-
tos aplicados en su construcción como
hechos relevantes de la inteligencia,
como una demanda cultural que

siguiendo las tendencias contemporáneas “como la que Carl Axel Morberg
impulsó alrededor de los años sesenta”, todavía permanece vigente.

5. CONJUNTO DE FÁBRICAS DE PRIMERA AGUA

En la cabecera del río Molinar, en el
espacio que llanea en su ribera izquierda,
acotado entre el malecón inicial y el azud
de desvío que configura la cascada, se
inicia un recorrido visual apoyado en el
muro de contención de la ladera, remata-
do con el canal de recogida y conducción
de agua. Sobre este canal aguas arriba se
encuentra el conjunto de las fábricas de
primera agua, formado por el Molí Nou
del Ferro, el Molí Vell del Ferro o
Romualdet y la fábrica de Els Solers.
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5.1 TRES FÁBRICAS

La disposición de las tres fábricas de primera agua forma un conjunto,
cuyo acierto en el posicionamiento relativo de sus piezas, descansa en la con-
gruencia entre la topografía y la lógica de sus conducciones de agua a través
de los canales en mina que suministran fuerza motriz a las ruedas hidráulicas
que, situadas en los intersticios de los muros del callejón de la energía que
separa y sirve a dos fábricas, testimonian la ley oculta que muestra la raciona-
lidad de su disposición y donde se apoya la base formal que atravesando el
tiempo nos informa del rigor que acompaña a la necesidad como una anóni-
ma búsqueda de la belleza a través de la disminución de la imperfección.

5.2 MOLÍ NOU DEL FERRO

Las fábricas de primera agua for-
man un conjunto donde lo que queda
del Molí Nou del Ferro es una caja
abierta al norte, con sus muros del
este y oeste perforados por la fenes-
tración lateral y el alzado sur que
muestra el testero fachada de tres
plantas y dos ventanas por planta.
Esos restos de la edificación configu-
ran una imagen de vacío metafísico

necesario para poder entender la fuerza de un destino elegido como es la
aventura industrial. La imagen dentro de la pequeña cuenca del río Molinar
muestra la modestia del inicio de la revolución industrial y al mismo tiempo
la grandeza de la apuesta por una nueva civilización.

La escala de una construcción de doble crujía y la esbeltez de su forma
muestra también el refuerzo sobre valor el visual de la garganta donde están
situadas las fábricas de primera agua. Creo que su conservación es de obliga-
da solidaridad para poder mirar sin ira nuestro pasado reciente, pues en su
ruina queda patente la estabilidad de su forma como un desafío que inicia una
narración que se afirma por la manera de atravesar el tiempo, ya que la gar-
ganta de la cuenca donde se inicia la construcción en la ribera izquierda es, en
sí, una afirmación de la sensibilidad para la disposición de la figura en un pai-
saje y una verificación de la inteligencia que aunaba utilidad, sentido práctico
y solidez formal.
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5.3 MOLÍ VELL DEL

FERRO

El Molí Vell del Ferro,
“Romualdet”, permanece como
una prueba del empeño en no
sucumbir ante el inclemente
tiempo, sus vestigios han sido
rescatados y estudiados por los
arqueólogos, limpiados con
esmero y saqueados por manos
innobles sin aprecio ni inteli-
gencia, cegados por lo antiguo
sin tener en cuenta que estos
restos son la herencia del cono-

cimiento que los antecesores legan como un saber útil que les permite apro-
vechar la fuerza motriz del agua que hace girar los ingenios mecánicos como
el árbol de levas que mueve los excéntricas que desplazan verticalmente los
picas que aprovechan la gravedad para moler la celulosa dentro de los mor-
teros de caliza en el proceso de la fabricación de papel, de una forma similar
a la representada en la plancha 563 de la Enciclopedia.
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Las bóvedas por arista y
una bóveda de cañón siguen
manteniendo la estabilidad
de su primera planta y en ella
se encuentra la base para
conservar los muros que gra-
cias a sus plegaduras han
podido salir dañados pero
erguidas de los incendios,
que siguiendo un ritual de
exterminio encuentra en la
pasividad un cómplice para
que se cumpla su destino de
ruina.

5.4. LA FÁBRICA DE PRIMERA AGUA O DE “ELS SOLERS”

La fábrica que cierra
el conjunto de primera
agua es un edificio de
planta rectangular de tres
crujías, limitadas en su
cerramiento al sur por
un muro de tres palmos
de espesor que forma el
callejón con el muro
norte del Molí Vell del
Ferro de dieciséis palmos
de anchura, donde están
situados los ingenios
hidráulicos (una rueda de
ocho varas de salto útil
de agua y una turbina
Kaplan posteriormente

insertada), cuyos canales de desagüe atraviesan las tres crujías y vierten sobre
el canal situado sobre el muro del norte que conduce el agua del azud.

72

Molí Vell del Ferro

Alzado al valle de la Fábrica de Els Solers

EL MOLINAR REVISITADO



El primer nivel de servicio de la fábrica descansa sobre el estrato de terre-
no que contiene la obra de fábrica del canal del azud y las tres bóvedas pri-
meras que recaen al este están pavimentadas con losas, con lo que el resto de
planta baja deberá ser descubierto de su capa de mortero a través de las téc-
nicas de prospección arqueológica para poder escrutar los elementos fabriles
que esperan sin catalogación, pues se adivina la existencia en el subsuelo de
una galería para suministrar el carbón que, desde la carbonera exterior, ali-
mentaba la máquina de vapor instalada con posterioridad a los ingenios
hidráulicos junto al callejón de la energía, cuestión que testimonia la chime-
nea existente de ladrillo y sección cuadrada.

El suelo de la
primera planta o
segundo nivel está
formado por una
estructura de bóve-
da por arista, for-
mada por dos ros-
cas de ladrillo maci-
zo de tres centíme-
tros de espesor

cuyas resultantes se descargan sobre arcos fajones de piedra, de dos palmos
de anchura por medio palmo de espesor, que apoyados en las pilastras de tres
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por cuatro palmos forman una planta ortótropa que posee la condición de un
plano tierra capaz de absorber grandes cargas distribuidas. La planta descrita
mantiene la condición de plano a media ladera pues sirve de  contención de
los empujes que el terreno de la ladera oeste ejerce sobre el cuerpo de bóve-
das.

El suelo de la segunda planta, o tercer nivel mantiene una condición
mixta; pues si al oeste está formado por bóvedas por arista en sus cuatro últi-
mas crujías, el resto de las plantas está formado por una estructura flectada
de jácenas en la dirección este–oeste y viguetas de madera en la dirección
norte–sur. Esta estructura de refuerzo mediante el procedimiento denomina-
do en el argot de l’Alcoià, de “anguilado”, consiste en superponer en el intra-
dós del forjado, una estructura de vigas y carreras de acero en el sentido per-
pendicular a la estructura de madera, es decir, jácenas en el sentido norte–sur
y “anguilado” con perfiles menores en la dirección este-oeste.

Esta operación de refuerzo alargó la vida de la fábrica y evitó su colapso
cuando prendió en la misma un incendio, pues se mantuvo su entidad geo-
métrica  y el arriostramiento transversal y longitudinal mantuvo las ligazones
necesarias para evitar su deformación. El refuerzo seguramente se realizó
para aumentar la capacidad portante de una planta bajo cubierta y transfor-
marla en una planta apta para recibir las grandes máquinas lineales de hilar
como la spinning jenny o selfacting-mule ya que para ello se tenía que obtener una
planta libre en el único lugar posible que es bajo cubierta.
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Para transformar la última planta en una planta libre a la manera de la hila-
turas de Bolton se necesitaba una operación adicional que consistía en elimi-
nar los dos pilares intermedios en el sentido transversal y cubrir las luces de
12 metros mediante las cerchas trianguladas que los manuales de construc-
ción ofrecían en sus dibujos. Una vez que los técnicos eran capaces de calcu-
lar los esfuerzos por la mecánica gráfica elemental difundida por la escuela de
Cremona utilizada y puesta al día por Polonceau y Ritter, los nudos y articu-
laciones teóricos, susceptibles de interpretación, eran materializados por los
oficios de los talleres de construcción que proponían soluciones sui generis.
La interpretación que se hacía de los sistemas constructivos transformaban el
aspecto de las construcciones y añadían la utilidad buscada por los fabrican-
tes que podían así recibir y montar sin impedimentos las grandes máquinas
lineales y continuas de hilar.
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La cubrición se realiza con armazones triangulares mixtos formados por
pares con escuadrías de madera de 20x25 cm y tirantes de acero con diáme-
tros de 25 mm para las barras estiradas y de 32 mm para las comprimidas,
ensamblándose mediante nudos de fundición austenítica y bulones de acero.
Sobre este armazón se realiza una cobertura de teja sobre tablero de madera
clavado a un entrevigado de madera que se apoya sobre los cuchillos triangu-
lares descritos.

En la transformación que la planta libre produce en la disciplina producti-
va y en el conocimiento experimental de los técnicos y artesanos del valle de
L’Alcoià interviene la difusión de los manuales técnicos y la consulta obligada
de los mismos, cuestión ésta que resulta verdaderamente fascinante, pues
muestra el paso de una primera transformación tipológica que se realiza de una
manera gradual, como una evolución técnica al incorporar los procedimientos
de cálculo gráfico para resolver las demandas de transformación de las luces de
los edificios fabriles que se daban en el plano de la industria, heredados de las
plantas agrarias tradicionales. Una disposición pragmática vinculada a la utili-
dad favoreció la apertura para recibir técnicas nuevas con una natural disposi-
ción al perfeccionamiento e interpretación del estado de la técnica en la
Europa de la Revolución Industrial, como muestra la incorporación de la tur-
bina de caudal que se encuentra a los pies de la rueda hidráulica y desagua en
el canal de la fachada norte.
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Verdaderamente este ejemplo de la fábri-
ca de Els Solers está en proceso de ser recu-
perado de su destino aciago, como era des-
aparecer en breve tiempo, y restituirlo en un
estado que puede no haberse dado anterior-
mente, pero que muestra con precisión y cru-
deza que su valor no solo se debe a su anti-
güedad sino que ofrece una muestra relevan-
te de la inteligencia de los pobladores de
L’Alcoià dedicados a la industria.

En la composición de fachadas apenas se
percibe la influencia de la planta libre poste-
rior al cuerpo de la fábrica sobre el que se
asienta, pues su técnica de construcción es

miscible con la que se construyó la base que a su vez descansa sobre el gran
muro de contención del canal del azud.

La fábrica de Els Solers revisitada ofrece un ejemplo de heterodoxia y nos
aporta claridad sobre la forma de entender la implantación de un artefacto en
el valle pues ambos salen reforzados de la experiencia. Un cuerpo de fábrica
neutro que pertenece al muro del canal del azud se superpone la fábrica
fenestrada de las dos primeras plantas con un orden de huecos dispersos en
el muro. Una ligera acumulación en el cuerpo del oeste muestra la ley topo-
gráfica de la ladera. La composición de los ventanales de la sala libre introdu-
ce una tensión de deslizamiento hacia el oeste aumentando la superficie de las
ventanas en una proporción del doble de la anchura que las ventanas de las
bóvedas, aportando ligereza, luminosidad y horizontalidad, consolidándose
como ventanas al valle que han permanecido así desde hace más de un siglo
y permanecerán después de la restauración reciente, testimoniando una socie-
dad y unos personajes que, anónimos pobladores, ofrecieron sus construccio-
nes como muestra del progreso donde se muestra una sociedad que desde su
modestia no se resiste a ser olvidada pues sus restos materiales la avalan.

5.5. DESDE EL AZUD

Las tres fábricas están contenidas por un muro de fábrica de sillar que
sirve de contención de ladera y forma el azud que capta un plus de agua en
las estaciones lluviosas y sirve a las fábricas aguas abajo, añadiendo su caudal

LA SOCIETAT INDUSTRIAL VALENCIANA

77



al propio de la fuente que después de haber movido los ingenios mecánicos
de la primera agua vierte al canal cuyo muro que contiene la fábrica de Els
Solers transporta el agua hasta el partidor de la fábrica de Tort.

La situación y la forma de las fábricas de primera agua son tributarias de
esta infraestructura básica imprescindible para poder explicar los episodios
que siguen aguas abajo.

La planta y sección del recorrido del río Molinar muestra cómo la estrati-
ficación de ocho varas, o sea 7’2 metros, es el reparto del potencial hidráuli-
co que es capaz de ordenar la disposición de los artefactos hidráulicos vincu-
lados a un solar disponible y a un recorrido hidráulico. Esta forma de actuar
sobre el territorio conforma un paisaje de la industria cuya coherencia está
más allá de las intenciones de una planificación académica, pues la verdadera
componente paisajística que apreciamos desde nuestra actual sensibilidad es
en si el resultado de una sostenibilidad conseguida a través de la aceptación
de un estado de necesidad, donde el pragmatismo no está reñido con el orden
visual.

Una sociedad asentada sobre la confortabilidad de la vida doméstica no
desdeña extender ésta al orden visual paisajístico como una afirmación de la
existencia, donde la conjunción entre territorio y arquitectura se produce sin
rechazo.
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INTRODUCCIÓ

El territori sobre el qual s’assenta el terme municipal d’Alcoi és una àrea
marcadament continental, amb forts pendents, amb un aïllament de les zones
de costa pròximes poc menys que tradicional, salvat gràcies a una idiosin-
cràsia pròpia que va saber obviar les dificultats que el medi l’imposava —que
encara l’imposa—, i que va traure un màxim partit del seus escassos recursos
naturals. Encara que tot açò siga cert, no deixa de haver-hi un poc de tòpic,
fins i tot de mite, en la capacitat de la gent d’aquestes terres per a superar les
dificultats que els imposa el seu entorn, que no deixen, per altra banda,
d’hipotecar el seu desenvolupament futur.

ELS CONDICIONAMENTS GEOGRÀFICS I LA

INDUSTRIALITZACIÓ PASSADA

Es tracta de caracteritzar els principals elements físics que actuen com a
substrat del territori analitzat i l’individualitzen d’altres pròxims. Sense obviar
les caracteritzacions clàssiques en estudis de geografia regional d’aquests
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condicionants, com a aspectes a tenir en compte en el desenvolupament
econòmic i demogràfic de les regions geogràfiques, àmpliament conegudes
en l’àrea analitzada, s’hauria d’anar més enllà en la consideració d’implica-
cions menys evidents d’aquest peculiar medi físic. Les indiscutibles limita-
cions que aquest medi imposa en el desenvolupament de determinades activi-
tats (agricultura intensiva, comunicacions, creixement urbà racional, sòl urbà
i industrial, etc.) poden ser analitzades, des de l’altre costat, com a potencials
factors de desenvolupament d’un altre tipus de fets (agricultura extensiva de
qualitat ambiental, riquesa patrimonial, millor preservació de valors naturals i
culturals, aïllament “positiu”, turisme rural, relativa riquesa hidrològica, etc.).
D’altra banda, molts dels problemes que eixe medi imposava tradicionalment
són superats en l’actualitat, en distinta mesura, comptant amb el desenvolu-
pament tecnològic.

Les alineacions muntanyoses més destacades per altitud i extensió super-
ficial que afecten en tot o en part el terme municipal són el Menejador (1.352
m), els Plans (1.330 m), Mariola (1.131 m en el sector de Talecons), i la
Serreta (l’Ull del Moro, amb 1.051 m). Hi ha una clara vinculació entre cada
una d’aquestes serres i la preservació de determinats valors “naturals”, espe-
cialment visible en la declaració per la Generalitat Valenciana dels dos parcs
naturals que afecten territorialment Alcoi: el Carrascal de la Font Roja a la
serra del Menejador i el de la Serra de Mariola.

Les valls intramuntanyenques intercalades són Polop, Barxell, Riquer,
Molinar i el mateix Serpis, amb amplituds en les seues zones més planes mai
no superiors als 2 km (certs trams de la Canal d’Alcoi o de la Vall del Polop),
i quasi sempre per davall dels 1.000 metres. Tota eixa alternança en una super-
fície de poc més de 130 km2 determina un predomini absolut dels forts pen-
dents en la pràctica totalitat del municipi. Només queden per davall d’un 7%
uns pocs fons de vall, hi ha un predomini de pendents entre el 7-15% i el 15-
30% en piemonts (glacis) i vessants intermedis, i encara hi ha un bon per-
centatge del territori amb una inclinació per damunt del 30% en la part cul-
minant de les serres i en zones escorrancades. És el pendent, en molta major
mesura que l’altitud, modesta en la majoria dels casos, en comparació amb
altres espais de muntanya espanyols i fins i tot valencians, el que dóna el
caràcter de muntanyós a aquest sector de la província d’Alacant.

El relleu muntanyós incideix decisivament en la falta de disponibilitat de sòl
fàcilment urbanitzable. Ja en el seu moment aquestes dificultats orogràfiques
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unides a la presència de pluges torrencials que generaven i generen enormes
arrossegaments de sòl fèrtil, van obligar a l’aterrassament de vessants per a
l’exercici de l’activitat agrària. L’expansió urbana i industrial d’Alcoi va
entropessar amb aquesta dificultat i s’hi va adaptar com va poder. Aquest
problema, més o menys suportat en dates anteriors, amb complexos aterras-
saments i ocupació de riberes fluvials i espais mixtos urbanoindustrials, poc
sostenibles ara com ara, està en l’actualitat en una situació pròxima al
col·lapse. Encara que l’expansió demogràfica de la ciutat està francament
estancada, encara que amb lleugera tendència a la recuperació en els últims
anys, i hi ha encara disponibilitat d’habitatge en àrees urbanes interiors actual-
ment abandonades o subpoblades, l’expansió industrial té un greu problema
de falta de sòl adequat per a aquest ús. Les poques àrees que, en un terme
municipal relativament extens, permeten, des d’un punt de vista topogràfic,
la construcció de nous polígons industrials (Canal d’Alcoi o Vall de Polop)
ofereixen dificultats d’índole essencialment ambiental que impossibiliten que
aquesta es duga a terme. S’estableix, doncs, un conflicte cada vegada més fre-
qüent entre desenvolupament econòmic i conservació del medi.

Els grans “beneficiats” d’aquestes dificultats són els municipis de
Cocentaina i Muro, i també, en certa manera, l’Alqueria, Benimarfull,
Benilloba, Alcosser o Gaianes, amb gran disponibilitat de sòl, gràcies al fet
que tenen uns pendents menors respecte al territori analitzat, i que es troben
pròxims i ben comunicats amb Alcoi. El relleu exerceix una influència clara-
ment negativa en el desenvolupament de les comunicacions, ja que aquestes
valls, a diferència sobretot del Vinalopó, no estan ben comunicades amb la
costa i no actuen com a corredor d’unió entre les terres interiors i les del
litoral. Fins i tot a nivell intern, la Vall del Serpis només actua d’unió entre els
municipis d’Alcoi, Cocentaina i Muro i altres xicotets municipis pròxims, amb
la transcendència territorial i econòmica que això suposa. En el seu costat
positiu més visible el relleu actua com a pantalla receptora d’humitat de cara
als vents humits del nord-est (1r. quadrant) i sud-est (2n. quadrant), fet que
genera nombrosos climes locals d’acord amb l’exposició a sobrevent (cara al
vent) i sotavent (d’esquena al vent) enfront d’aquests. Gràcies a la litologia
predominantment calcària de les elevacions, es constitueix com una autènti-
ca reserva d’aigua en els seus aqüífers subterranis, generalment ben assortits
quantitativament i qualitativament, en els quals s’acumula precipitació exce-
dent d’alguns anys necessària en anys deficitaris. Cal reconéixer que açò últim
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també és possible en gran manera gràcies a la menor demanda d’aigua de l’agri-
cultura d’aquesta zona, predominantment de secà. D’altra banda, són cada vega-
da majors els problemes de sobreexplotació d’aqüífers amb ús essencialment
urbà i industrial, encara que queden lluny dels d’altres àrees de la província.

També en la seua part positiva eixe caràcter de receptor d’humitat li per-
met tenir una major presència d’àrees de vegetació més densa, que van ser
aprofitades al seu dia per a llenyes, única font d’energia fins al segle XIX, i que
es constitueixen hui com a autèntiques reserves ambientals de determinats
tipus de bosc mediterrani, especialment ben conservat en el parc natural del
Carrascal de la Font Roja, i, en menor grau, en el de Mariola. El desenvolu-
pament altitudinal que s’aconsegueix en alguns punts permet l’acumulació de
modestíssimes quantitats de neu durant l’hivern, però prou importants al seu
dia, sobretot durant la Xicoteta Edat del Gel en els segles XVII i XVIII, com
per a possibilitar el seu comerç, i que ofereixen hui, amb gran irregularitat
interanual, cridaneres estampes hivernals.

Les litologies predominants només es configuren en l’actualitat com a
recurs econòmic visible, moltes vegades en procés de total abandó, en
algunes pedreres que exploten les calcàries mesozoiques (era secundària) com
a material de construcció, amb un fort impacte visual o alguna explotació per
a la construcció de rajoles (el teular ubicat en les proximitats de la Venda
Saltera, el Teular del Llonganisser), que aprofiten la poca estesa presència de
les argiles del Keuper (material acumulat en el període triàsic de l’era
secundària en els fons marins, però que aflora mercé a injeccions generades
per moviments orogènics posteriors). També es conserven restes d’alguns
antics forns d’algeps.

L’alternança de les permeables calcàries secundàries en els sectors elevats
amb les impermeables i trencadisses margues i altres materials blans terciaris
i quaternaris en els sectors més deprimits, on arriben a assolir grossàries molt
importants, unida a la presència de fortes i irregulars precipitacions, determi-
na l’abundància d’espectaculars escorrancs i solsides. Aquestes últimes han de
ser tingudes molt en compte a l’hora de qualsevol tipus d’instal·lació estable
(polígons industrials, urbanitzacions, comunicacions, equipaments, etc.), ja
que en aquest sector es constitueixen com el principal risc geomorfològic,
tant amb motiu de pluges torrencials com de temporals de pluja prolongats.

Els recursos hídrics disponibles en aquest municipi estan més destinats a
atendre les demandes urbana i industrial que l’agrícola ja que, com s’ha vist,

86

ELS CONDICIONAMENTS GEOGRÀFICS I LA INDÚSTRIA A ALCOI



les condicions físiques predominants no són generalment les més propícies
per a la pràctica de l’agricultura intensiva de regadiu. La disponibilitat hídrica
que ofereixen els xicotets cursos d’aigua que s’uneixen per a donar lloc al
Serpis i el mateix col·lector principal resulta determinant per a explicar el
desenvolupament industrial d’Alcoi i la posterior expansió a nuclis pròxims.
A pesar del seu xicotet cabal, oferien la suficient regularitat al llarg de l’any
per a servir com a força hidràulica que moguera la incipient maquinària de la
indústria alcoiana, encara que no falten referències als problemes ocasionats
per les sequeres quan es depenia d’aquesta font d’energia.

Els problemes amb la quantitat i qualitat d’aigua disponible són distints
quantitativament i qualitativament als d’altres sectors. A diferència del que
succeeix en altres zones de la província, l’agricultura no és la gran consumido-
ra d’aigua en clara competència amb uns altres usos, ben al contrari, l’agricul-
tura resulta damnificada davant de l’ús urbà i, sobretot, davant de les irregulars
extraccions de l’activitat industrial en l’eix Alcoi–Cocentaina–Muro. La utilització
de l’aigua per a regadius i, per consegüent, la seua qualitat mediambiental
també resulten perjudicades, sobretot en aigües superficials, per la contami-
nació provocada pels processos industrials, sobretot aigües davall de l’entorn
de l’eix urbanoindustrial citat, on les dos grans depuradores existents (Algars i
Font de la Pedra) resulten insuficients per a determinat tipus de residus.
Aquesta contaminació d’origen essencialment urbanoindustrial, clarament visi-
ble des d’Alcoi, resulta especialment palpable en un punt on l’aigua es veu
embassada, al pantà de Beniarrés, sobretot en èpoques de sequera. S’estan
posant en marxa iniciatives de reutilització d’aigües residuals industrials a par-
tir de millores en les mateixes empreses i en les depuradores ja existents, encara
en fase d’estudi. Cal destacar en el mateix sentit la canalització i urbanització
del Riquer, com un intent d’integrar aquest curs fluvial en l’entramat urbà sense
les connotacions negatives que tradicionalment ha portat implícit.

En una província com la d’Alacant, on en tot el sector occidental i sud els
aqüífers apareixen a molta profunditat i la circulació epigea només destaca amb
motiu de pluges torrencials, la presència de cursos d’aigua més o menys discon-
tinus, brolladors que brollen sense cap tipus d’ajuda artificial i amb una quali-
tat considerable, resulta especialment destacable. Tant per al manteniment dels
usos tradicionals de l’aigua com dels més “nous” resulta imprescindible una
conscienciació en el control de la quantitat i la qualitat de l’aigua disponible,
que evite els problemes que han aparegut en altres sectors provincials. Hi ha
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una preocupació creixent pel descens del nivell dels pous, que segueixen en
nivells molt superiors als d’altres àrees de la província, atribuït incorrectament
més a una teòricament creixent escassetat de pluges que a un imparable
creixement del consum per a usos urbans i industrials, moltes vegades mal
comptabilitzats.

A partir de tot el que s’ha comentat prèviament, cal dir que els factors
geogràfics de localització industrial tradicionals sempre han sigut la proximi-
tat a alguna font d’energia i/o primera matèria, unes bones vies de comuni-
cació per a importar eixes primeres matèries o fonts d’energia i per a comer-
cialitzar els productes acabats, i una topografia més o menys plana que facilite
la disponibilitat de sòl industrial fàcil d’urbanitzar i, per tant, barat.

Comptant amb tot açò, la industrialització d’Alcoi sempre ha sigut con-
siderada per tots els autors com un autèntic desafiament a la geografia, perquè
l’incompliment dels factors anteriors és quasi total. El de la font d’energia
pròxima (la hidràulica), gràcies als petits però relativament regulars (regulars
per a ser estrictament mediterranis) cursos d’aigua mediterranis alcoians i als
forts pendents, és quasi l’únic factor positiu amb el que podia comptar la
primera indústria alcoiana, però amb moltes dificultats, provocades pels estiatges
i les sequeres de més llarga durada, tan propis del clima mediterrani. Per a alguns
investigadors (no hi ha un complet acord en aquest sentit) la falta dels altres fac-
tors a la mateixa ciutat i a l’entorn rural (vinculat a aquesta pel treball a domicili)
pot haver actuat com a estímul per al desenvolupament de les manufactures,
primerament, i de la indústria, després, en no ser possibles o veure’s molt limi-
tats uns altres tipus d’activitats més productives, com ara les agràries intensives
d’alt valor afegit. Malgrat tot, es va produir un desenvolupament industrial
condicionat a tots aquests factors anteriors.

ELS CONDICIONAMENTS GEOGRÀFICS

I LA INDÚSTRIA EN EL SEGLE XX

Els condicionants actuals han variat de manera significativa, ja que ha per-
dut força la proximitat a les fonts d’energia i les primeres matèries, i l’han
guanyat de forma significativa la facilitat de transport i la planitud del terreny
que permet oferir sòl barat i amb facilitats constructives. Això explica la
deslocalització geogràfica vers la zona de la Vall d’Albaida, el corredor
Cocentaina–Muro i la Foia de Castalla.
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Per altra banda, l’aparició de condicionants actuals, com la preservació del
medi ambient i de la salut de la població (no considerats en les primeres
etapes de la industrialització i poc presents fins fa vint anys), han afegit més
problemes a la industrialització alcoiana. Bons exemples d’aquests nous
problemes són la prevista àrea industrial a la Canal d’Alcoi o els brots de
legionel·la vinculats a les instal·lacions de les fàbriques més cèntriques i
urbanes.

A vegades certs fenòmens climàtics extrems han agreujat conjuntural-
ment aquests fets estructurals (nevades, riuades, moviments de terra,
sequeres). Per assenyalar les més significatives, es pot fer menció de les
nevades de 1926 i 1980 o la riuada de setembre de 1986. Les petites o mode-
rades nevades afegeixen un factor més d’inseguretat a la tradicional incomu-
nicació d’Alcoi, la qual cosa afecta un element propi de la geografia de la per-
cepció com puga ser la reticència empresarial a instal·lar-se en aquesta zona.

En aquest sentit pot resultar d’especial interés citar algunes informacions
periodístiques aparegudes en la premsa local, en què es fa referència als pro-
blemes patits, tant directament per les indústries, a causa d’aquests esdeveni-
ments històrics, com indirectament, per afectar les comunicacions.

El 29 de desembre de 1926, després de la gran nevada coneguda com “la
Grossa” que va deixar un metre llarg d’alçària a Alcoi i 2,16 m al Santuari de
la Font Roja, apareix la següent referència en La Gaceta de Levante: “Los servi-
cios públicos... El día 28, por encontrarse obstruida la línea férrea, el tren no
pudo llegar hasta nuestra ciudad, refugiándose en la vecina estación de Agres.”

Destaca la incomunicació a través d’un mitjà de transport bàsic en aquests
moments, el ferrocarril, davant de l’escassa importància aleshores del trans-
port per carretera. La nevada, aquesta sobretot, però, en general, qualsevol de
les produïdes amb diversa intensitat en totes les èpoques, ens serveix com a
símbol del tradicional problema de comunicació amb l’exterior de la foia patit
per aquesta població. La dificultat imposada pels distints relleus que circum-
den aquesta foia, amb escassos passos per a salvar-los en condicions meteo-
rològiques normals, s’eleva fins a l’infranquejable davant d’una circumstància
extraordinària, però de cap manera insòlita, com és el d’una nevada. Fins i tot
amb el desenvolupament en les comunicacions, propi dels nostres dies, insu-
ficient en aquesta comarca, aquesta circumstància continua originant greus
problemes, encara que menors i de duració més breu, com podem veure amb
nevades molt més recents.

LA SOCIETAT INDUSTRIAL VALENCIANA

89



En el mateix exemplar apareix la citació següent, que fa especial referèn-
cia a l’abastiment urbà, però que pot ser vàlida també per a les indústries:
“También ordenó el señor Alcalde que los establecimientos que expenden
artículos de comer, beber y arder permanezcan abiertas las horas convenien-
tes para el abastecimiento público”.

Encara que no deixa de ser una concisa referència indirecta a un possible
problema d’abastiment davant del bloqueig de la ciutat, ens pot servir per a
mencionar un tret autènticament paradigmàtic i singular, de cap manera
exclusiu, en la idiosincràsia dels alcoians: la por al desabastiment davant del
bloqueig imposat per una nevada. No hi ha cap referència directa i clara en la
premsa d’un greu problema d’abastiment ocasionat per un bloqueig que va
durar, això sí que ho sabem, un bon nombre de dies. No obstant això, ateses
les dificultats en el transport en general i en especial el de determinats ali-
ments, els problemes físics i tècnics en el seu emmagatzemament tant en els
domicilis com en els comerços de l’època, cal suposar que aquests degueren
existir, especialment en les cases dels més desfavorits. Açò últim sí que es pot
deduir de les conversacions orals amb alguns que van viure eixa nevada.

Convé apuntar que nevades molt menors en altres moments històrics van
poder ocasionar també aquest problema, encara que no afectaren directament
el nucli urbà però sí els relleus circumdants i els escassos passos anteriorment
apuntats. La nevada de 1942, en plena postguerra, important però menor que
la de 1926, degué tenir, potser, conseqüències més greus en sumar-s’hi els
problemes propis d’eixe moment històric i el del bloqueig imposat per la
nevada. D’altra banda, la població, més previnguda potser davant d’aquest
tipus de successos i en un mercat més tancat i d’autoconsum que el nostre,
podria estar relativament més preparada per a aquesta contingència. També
resulta interessant la referència a articles de cremar, petroli i carbó, essencials
sempre en una societat sense gas butà ni corrent elèctric amb la potència i ús
amb què l’entenem hui en dia, més necessaris davant de les baixes tempera-
tures que es deriven d’aquest fenomen meteorològic. En definitiva, sense
atrevir-nos a afirmar que eixe tret psicològic de molts alcoians, transmés de
pares a fills, siga conseqüència directa de la nevada de 1926 (més aïna ho seria
de totes les succeïdes en els moments històrics en què aquest succés meteo-
rològic agreujava una situació crònica d’aïllament i males comunicacions, en
gran manera resolta), sí que en pot ser un símbol. Açò faria que molts ciu-
tadans, especialment els de més edat, advertisquen, fins i tot en l’actualitat, de
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la necessitat de fer arreplega de determinats aliments bàsics (llet, farina,
creïlles, ous, etc.) davant de la menor perspectiva o anunci a través dels mit-
jans de comunicació d’una possible nevada. Encara que en les dos o tres
últimes dècades podem quasi assegurar, a pesar de la persistència d’algunes
dificultats de comunicació i el poc costum d’una població com aquesta davant
aquest tipus de fenòmens, que és quasi impossible que una situació d’aquest
tipus es puga prolongar —la nevada de 1980, amb gruixos superiors als
cinquanta centímetres en molts casos, no va mantenir la incomunicació de la
ciutat per carretera més enllà de les 20 hores i determinats casos mèdics
urgents van poder solucionar-se ràpidament per mitjà de l’ús d’helicòpters,
segons el Ciudad de Alcoy—, es continua percebent en els comerços eixa “psi-
cosi” d’acumulació de determinats aliments davant de la menor perspectiva
de nevada. Tot açò no vol dir que nevades més actuals no hagen representat
un altre tipus de greus problemes per a la zona.

El 29 de desembre de 1926 apareix en La Gaceta de Levante una informa-
ció vinculada de forma molt més directa amb els danys patits per la indústria:

“A pesar de las prevenciones nos llegan noticias de algunos
derrumbamientos, especialmente en las afueras de la población. En la
fábrica de don Amadeo Arañó se desprendió parte del edificio, sin
consecuencias; en el almacén de trapos de don José Aura se hundió el
techo; los edificios de don Francisco Raduán, enclavado en la calle de
Amalio Gimeno, donde tienen su almacén de trapos don Francisco
Payá, de hijos de don Roque Monllor, almacén, la de telares de los
señores Hijos de Anselmo Aracil, en la calle de San Jorge se hundie-
ron los tejados. Además han sufrido desperfectos los edificios de los
señores Rodes Hermanos; Viuda de Santiago Pérez; Hijos de Salvador
García; Rafael Aracil tres naves del almacén, don Desiderio Mataix, la
nave donde trabajan las mujeres, una carpintería instalada en la parte
de levante del paseo Amalio Gimeno, la biblioteca de verano y clara-
boya del vestíbulo del Círculo Industrial; también se ha derrumbado
la techumbre de una de las casas que el señor Barón de la Uxola tiene
en aquel término.

También se hundió un tejado del “Garaje Ford”; y algunos desper-
fectos que hacen vislumbrar peligro; en las claraboyas del Banco
Hispano Americano.”

Interessant enumeració dels danys produïts en habitatges, indústries i
comerços, mal preparats per a suportar el pes d’aquesta quantitat de neu, en
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gran manera també per a gruixos prou menors. La ruïna econòmica que com-
porta aquest desastre, en especial sobre la indústria, és molt destacable, digna
de comparar amb la produïda en altres llocs per les avingudes fluvials. Podem
contrastar-la amb la produïda per la nevada de 1980, a pesar de ser d’un
grossària menor i d’un major desenvolupament tècnic que facilitaria la
reconstrucció, xifrada en uns mil milions de pessetes, amb una declaració de
zona catastròfica, o les pluges torrencials de setembre-octubre de 1986. Sobre
açò cal preguntar-se sobre la possibilitat de repetició d’aquest tipus de fenò-
mens, amb una recurrència temporal major o menor, però ineludible, i la poca
preparació de bona part de les construccions i infraestructures urbanes que
segueixen sense disposar de les condicions adequades, fins i tot menors en
alguns aspectes que les de 1926 (sostres de materials febles i estructures de
naus industrials poc sòlides), a pesar de tractar-se d’un fenomen extraordinari
però en absolut insòlit.

En el mateix sentit, el 31 de desembre de 1926 apareix al mateix periòdic
la notícia següent:

“Efectos del temporal de nieve. Además de los edificios que
sufrieron daños de los que ya dimos cuenta con oportunidad a nues-
tros lectores, se van conociendo otros detalles que confirman la mag-
nitud por la fuerza del temporal.

El edificio de modernísima construcción, dedicado a la fabricación
de géneros de punto y propiedad de don José Ferrándiz Belda, sufrió
considerables daños, a causa de haberse caído uno de los caballetes,
que determinaron el derrumbamiento de la techumbre, cubriendo los
escombros parte de la maquinaria dedicada a esta manufactura.

No hubieron desgracias personales.
Las claraboyas del Garaje “La Alcoyana” se rompieron; parte del

tejado de los Hermanos Maristas, hundido, y la claraboya del edificio
de Las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, no ocurriendo desgra-
cia personal alguna”.

S’afegeixen als anteriorment comentats l’enumeració de nous danys, espe-
cialment en les teulades que, a pesar de les precaucions preses, no van poder
suportar l’enorme pes de la neu. En destaca especialment l’afonament de les
claraboies de certs edificis. Si tenim en compte que en el periòdic es
degueren citar especialment els danys en els edificis més destacats, haurem
de considerar que els danys en moltes de les construccions de la ciutat
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degueren ser considerables. Cal destacar la citació de l’edifici, llavors modernís-
sim, de José Ferrándiz Belda, indústria que va tancar en els vuitanta, i que hui
ha sigut rehabilitada, completament absorbida per la urbanització de la ciutat,
per a l’Escola Universitària d’Alcoi de la Politècnica de València.

El 9 de gener de 1927 apareix en La Gaceta de Levante la notícia següent:
“Talleres de construcción ‘EL VULCANO’ de los señores Rodes

Hermanos. Efectos del temporal de nieves.– Derrumbamiento de las
techumbres de los locales de Ajuste, Fundición, Taller de bronce y
Carpintería”.

Pasados los momentos de verdadera angustia, que acrecentaban la
sañuda tenacidad del tiempo empeñado al parecer, en cubrirnos total-
mente de nieve y la noticia de los derrumbamientos de algunos edifi-
cios sólidos y de moderna construcción; despejado el tiempo por
completo, renacida la calma en los ánimos deprimidos por la magni-
tud de las pérdidas, y casi normalizado el tránsito, un vivo y natural
deseo nos aguijoneaba, la curiosidad por presenciar de visu los destro-
zos sufridos por los muchos edificios. Al efecto dirigimos nuestros
pasos al Taller de Construcción de los Señores Rodes Hermanos, edi-
ficio que merece la preferencia en el orden de nuestras visitas por ser
el que, con mayores proporciones, ha sufrido la saña destructora del
tiempo.

Efectivamente, para poder estimar con toda su integridad la
importancia de los desperfectos, se necesita tiempo, reflexión y visitar
sin prisas, todas las secciones que han sido víctimas de la furia de los
elementos.

Imponente es el espectáculo del grandioso edificio, de naves
soberbias, privadas de sus hermosas techumbres. Intimida el ánimo, la
presencia de anchurosos edificios sin cubierta, que convertida en
escombros cubre ahora máquinas operadoras y maquinarias dispues-
tas para la venta, destrozadas e inutilizadas y que antes preservaba de
los rigores de la intemperie.

Un confuso montón de escombros, del que sobresalen lamenta-
blemente ángulos y viguetas de hierro, terriblemente retorcidas, son
el único vestigio de la belleza de estos soberbios edificios. Debajo,
máquinas forjadoras, de innumerables aparatos para la industria y la
agricultura, que han enmudecido su himno al trabajo, por la carga y
pesadumbre que sobre ellas pesa, formada por el mixto y abigarrado
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conjunto de nieve salpicada de negruras, maderas, hierros, ladrillos,
piedras y materiales diversos en terrible confusión.

La airosa nave de la sección de ajuste, está completamente des-
mantelada: ni un solo caballete ha podido resistir el peso de la nieve.
No hay indicio alguno de que antes hubo techumbre.

Igualmente ocurre en el piso 1º, de los locales destinados a las sec-
ciones Fundición y Taller de bronce y la de Carpintería; cubriendo los
escombros (en todas estas secciones) casi la totalidad de la maquina-
ria operadora y numerosos aparatos en construcción: algunos de ellos
dispuestos para el transporte.

En el local de fundición de hierro, se derrumbó la techumbre de
una de las naves, con la agravante de que todos los moldes que cubría
la mencionada nave estaban preparados para la fundición, quedando
destrozados y completamente inútiles por el choque terrible de los
escombros: como igualmente uno de los hornos instalado en el mismo
local y que ha quedado inútil para el servicio de fundición.

Al derrumbarse la cubierta del local Taller arrastró consigo la cor-
nisa, chocando violentamente con la techumbre del despacho que se
hundió aplastando todos los útiles, como máquinas de escribir, mobi-
liario, instalaciones, etc. y demás efectos propios de oficina, quedando
a salvo únicamente la sección de Archivo y Contabilidad.

El taller El Vulcano de los señores Rodes Hermanos, ha sido uno
de los edificios más perjudicados, alcanzando los destrozos el grado de
verdadera hecatombe; aunque en medio de los escombros flota la satis-
facción de no haber tenido que lamentar ninguna desgracia personal.

Todo han sido pérdidas materiales; y estas se calculan en un creci-
do puñado de millares de pesetas.

A la hora que escribimos estas líneas informativas, El Vulcano ya
tiene aspecto muy distinto al de días pasados. El cariz siniestro que
semejaba ruinas ha sido sustituido por ese ambiente simpático de ale-
gre actividad que flota en toda empresa donde se trabaja febrilmente.

Una colmena de hombres, semejando un reguero de hormigas tra-
baja afanosamente para que en el plazo más corto posible, los talleres
El Vulcano puedan reanudar su producción con toda la integridad y
cantidad de que son capaces estos inmensos talleres, cuando se traba-
ja en franca normalidad.

Así será y lo celebramos en bien de patronos y obreros y de la
industria alcoyana.”
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Èpica però representativa descripció del que representen les destrosses de
la nevada en una de les indústries més potents de la ciutat i el ràpid inici de
la reconstrucció. Pareix triar-se com a mostra per a tota la indústria alcoiana
del desastre ocasionat per la nevada, unit a la tenacitat en la reconstrucció
posada en els treballadors. En suma, aquest article té molt d’arenga als
alcoians perquè es posen mans a l’obra en la reconstrucció de les indústries.
Interessa la vaga però significativa referència al grapat de milers de pessetes
en què es quantifiquen els danys, xifra espectacular tenint en compte que
estem en 1926.

La nevada del 13 de gener de 1980, a pesar de ser menor quant al gruix
aconseguit que la de 1926, tot i que va ultrapassar clarament els 50 centíme-
tres, va representar la pèrdua de, almenys, 500 llocs de treball, danys avaluats
en mil milions de pessetes i va ser mereixedora de la declaració de zona catastrò-
fica, en el consell de ministres del 25 de gener.

A banda de les nevades, cal parlar també dels temporals de pluges.
Indubtablement l’episodi més destacat de tot el segle XX, com a temporal torren-
cial a la Muntanya d’Alacant, és el succeït entre el 29 de setembre i l’1 d’octubre
de 1986. Una peculiaritat d’aquest temporal és que va aconseguir la seua major
intensitat no en el litoral o prelitoral de la Marina Alta i la Safor, com és més
habitual, sinó en el sector occidental de la Muntanya d’Alacant, amb quantitats
que es van acostar a 700 mm en tres dies, i va arribar als 400 només el dia 29.
Per si això fóra poc, entre el 16 i el 17 de novembre un nou temporal deixava
més de 200 mm, fet que va agreujar tots els problemes causats per l’anterior i
trencava qualsevol teoria estadística que pretenguera fixar uns períodes de
retorn per a aquests successos. Els danys més severs es van produir en les
infraestructures viàries i en els nuclis urbans, molt especialment en la indústria,
principal sector econòmic de la comarca. Un bon exemple de perill de conta-
minació, desencadenat per aquest fet natural, és el fet que un total de quaranta
bidons de vint-i-cinc quilograms i amb contingut altament tòxic van ser
arrossegats per les pujades dels rius Serpis i Barxell, al seu pas per Alcoi.

La confluència dels rius Barxell i Molinar, en el nucli antic de la ciutat, era
un dels punts més conflictius, ja que ambdós rius baixaven arrossegant tot
tipus de materials. El vent se sumava al desastre i la carretera nacional 340 va
ser tallada al seu pas per Alcoi, a la zona de la Beniata i a l’altura del Pont de
Maria Cristina. Els danys més acusats van ser en multitud d’indústries, ja que
moltes naus van ser negades per l’al·luvió del riu.
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La força de l’aigua en els enormes pendents de la muntanya alcoiana ofe-
ria un aspecte dantesc, en xicotetes cascades que provocaven constantment
avingudes de pedres que dificultaven encara més el trànsit. Va ser qualificat
com “el major desastre en cinquanta anys”. La riuada va cobrar major espec-
tacularitat justament a l’eixida de la ciutat, a la Rambla Baixa i als Algars. Allí
el Serpis ho va arrasar tot, murs de contenció, el pont de la carretera i fins i
tot més de cinquanta metres d’un camí que porta fins a Cocentaina, junta-
ment amb l’antiga factoria de Papereres. Es va enrunar la part posterior de la
indústria Maquinària Ceres, al carrer d’Alacant, per l’afonament d’un mur de
contenció. Va cedir la part de la cooperativa de Sant Josep, situada al final del
carrer del Bisbe Orberà; així com el pontó que hi havia davall del pont de
Sant Jordi, que es trobava parcialment tapat, així com la zona de l’antiga fàbri-
ca d’Escaló. En el polígon industrial de Sant Benet hi havia un gran perill que
caigueren dos pedres colossals, preparades per al pont de Fernando Reig.

COM SALVAR ELS CONDICIONANTS

GEOGRÀFICS DE CARA AL FUTUR?

Quant a les perspectives de futur, cal assenyalar la realització definitiva de
l’Autovia Central que posarà fi a un dels més greus i tradicionals problemes
que ha presentat la industrialització alcoiana, l’aïllament. No obstant això,
continuarà constituint un problema la falta de sòl industrial, ja que les dues
zones amb més possibilitats topogràfiques d’instal·lació d’espai industrial, la
Vall de Polop i la Canal, presenten greus problemes ambientals en estar amb-
dues en la zona de preparc dels parcs naturals de la Font Roja i Mariola, i al
mateix temps en la conca de recepció de dos dels principals aqüífers d’Alcoi,
especialment en el cas del Molinar i la Canal.

Podem incidir de forma un tant més concreta en l’exemple anteriorment
exposat. Estem davant d’un municipi (Alcoi) amb relleu muntanyós, de llarga
tradició industrial, afligit per un greu problema de deslocalització cap a
municipis pròxims (Cocentaina, Muro, Ibi, Onil, Castalla, Ontinyent), per
falta de sòl industrial en qualitat i quantitat, deslocalització que comporta
importants pèrdues demogràfiques i, sobretot, una mena de “depressió
col·lectiva” i de crisi de confiança, fins i tot superior al justificable amb cri-
teris objectius, de la quasi totalitat dels seus habitants. En eixe context, la
pressió social i política de bona part de la població sobre els seus dirigents
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polítics arriba a ser molt intensa. D’aquesta manera, davant de la localització
d’un emplaçament idoni per ser una gran superfície topogràficament plana
(Canal d’Alcoi) i per la proximitat a una autovia en construcció, que es pre-
sumeix clau com a nus de comunicacions (Autovia Central Valenciana), els
plantejaments estrictament econòmics, polítics i socials prevalen per complet
a l’hora de decidir-se per ubicar allí no ja un polígon industrial més, sinó el
polígon industrial per excel·lència que “tots” reclamen com a símbol de la
recuperació socioeconòmica del municipi. Enfront d’això, “uns pocs”, des de
posicions ecologistes, i fins i tot amb plantejaments basats en la hidrogeolo-
gia, s’oposen a eixa instal·lació a causa dels valors naturals del paratge, la seua
proximitat a un parc natural i, sobretot, pel perill de contaminació pel fet de
ser la conca receptora del principal aqüífer abastidor d’aigua potable al
municipi (el Molinar), i d’altres aqüífers que assorteixen municipis pròxims.

Entre ambdues postures pot haver-hi multitud de posicions intermèdies
però no hi ha l’equidistància absoluta. La funció d’un geògraf dedicat al
desenvolupament local, enfrontat a eixe dilema, hauria de ser la d’integrar
totes les visions sobre el tema, oblidant-se de si són o no les majoritàries, i
aportar solucions pràctiques i realistes que siguen capaces de comprendre la
pressió socioeconòmica per a promoure sòl industrial, sense oblidar-se del
greu perill que poden córrer no tan sols el medi ambient en el seu conjunt
sinó un recurs natural i econòmic tan vital com l’aigua potable. Aquestes
solucions poden anar, segons els casos, des d’acceptar l’emplaçament pro-
posat amb totes les limitacions i garanties d’un ús correcte i respectuós amb
el medi, fins a proposar la ubicació de polígons més xicotets en altres llocs
menys problemàtics del municipi, passant, fins i tot, per la promoció d’un
polígon mancomunat en un municipi veí amb disponibilitat de sòl abundant
i amb menys conflictes d’ús. El que no ha de succeir en cap cas és que el tèc-
nic encarregat de fer l’estudi es limite a descriure i plantejar els conflictes o a
denegar o acceptar sense més l’emplaçament previst, sense aportar alterna-
tives clares i viables. És un defecte freqüent entre molts geògrafs limitar-se a
plantejar totes les contradiccions presents en la resolució d’aquests problemes
sense anar més enllà, sense proposar solucions concretes, pràctiques i, fins i
tot, políticament assumibles. No hem d’oblidar que, en totes aquestes qües-
tions, no ja el geògraf, sinó qualsevol tècnic en desenvolupament local, no és
l’encarregat d’executar les accions sinó de proposar-les, però sí que ha de
saber “vendre-li-les” al polític el millor possible perquè les assumisca.
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Una altra possibilitat, la de consolidar espais industrials ja construïts, com
l’opció denominada Sud al voltant del Polígon Santiago Payà, ha de tenir
present la proximitat a la Font Roja i els greus problemes de solsides que està
suportant des de la seua construcció per la mala previsió de l’Estudi
d’Impacte Ambiental. La urbanització d’aquest polígon industrial amb una
planta comarcal de reciclatge de brossa inclosa, a la zona de preparc de la
Font Roja, ens pot indicar la necessitat d’arbitrar-se adequadament sobre els
usos en zones d’esmorteïment molt pròximes al Parc Natural. Aquest polí-
gon es va promoure abans d’unes eleccions municipals, davant de la deman-
da apressant de sòl industrial a Alcoi, amb un estudi d’impacte ambiental que
no va preveure mesures correctores als seus impactes i en una àrea amb greu
risc de solsides.

Problemes semblants però menors, perquè presenta més facilitats d’expan-
sió, té el Polígon Cotes Baixes. Uns altres xicotets espais industrials o són
massa prop de les zones urbanes i han de tendir a eliminar-se en la majoria
dels casos, per raons de salubritat (legionel·la i altres), o purament tècniques
(trànsit, proximitat als rius) o perquè tenen poques possibilitats de creixement.

L’única opció nova de sòl industrial, més enllà de la que alguns partits
polítics han proposat a la partida de Pagos, podria ser aprofitar la mateixa
esplanació de l’Autovia Central per a situar, allà on siga possible, a ambdós
costats, una línia de poca profunditat d’instal·lacions fabrils i zones comer-
cials, mancomunades amb els nuclis veïns de Cocentaina i Muro. Aquesta
opció, sense ser cap solució universal, té clars avantatges com són, entre d’al-
tres: que no suposa cap “subordinació” d’un municipi cap a un altre, ja que
tots estarien territorialment implicats; aprofita l’impacte visual i ambiental
creat ja per l’Autovia Central i no en crea un de nou; està molt ben comuni-
cada; és més econòmica per aprofitar en part les obres d’esplanació de l’au-
tovia, i no crea problemes de trànsit als nuclis urbans. El gran problema que
té és, sobretot, la dificultat de posar d’acord les diferents administracions
municipals, autonòmiques i centrals i els partits polítics que les integren, a
més del que comportaria donar per oblidades algunes de les opcions (Canal
d’Alcoi) que han sigut i són emblemàtiques per a alguns partits polítics.
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Quan parlem del procés d’industrialització d’Alcoi cal no oblidar, però, dos
circumstàncies; la primera és que la nostra ciutat no serà una població industrial
fins a finals del segle XVIII i la segona és que, de no haver sigut nomenada Alcoi
vila reial pel rei Alfons el Magnànim en 1447, aquest procés no haguera tingut
lloc. Com ja és sabut, Alcoi va nàixer de la voluntat colonitzadora del rei Jaume
I en 1256 i pocs anys després, en 1263, trobem la denominació aragonesa “río
de los Mollinos”1 a l’actual riu Molinar. És ben evident que ens indica l’existèn-
cia de molins ja des del mateix moment de la fundació d’Alcoi. Però es tracta de
molins fariners que formaven part del monopoli senyorial.

Segons els “Capítols i Ordenacions de l’Ofici de peraires de la vila d’Alcoi
decretades per lo Governador de València”, en la junta del 2 de juny de l’any
1562 es diu que la fabricació de draps no sols existia ja en 1278 sinó que for-
mava ja aleshores una respectable Corporació que aqueix mateix any va
nomenar patró seu l’Arcàngel sant Miquel, segons escriptura signada davant
l’escrivà Bernat Carreres2. A pesar que, efectivament, el primer altar, a
banda del major, que hi havia a l’església d’Alcoi era el de sant Miquel, no
hi ha cap evidència documental que avale allò afirmat en aquest document.
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Ja en les primeres notícies documentals que tenim d’Alcoi veiem que, de
quan en quan, apareixen personatges que són teixidors i drapers però no
tenim constància de cap molí draper que ens indique que tot el procés de la
producció tèxtil es realitzara a la nostra ciutat3. Són notícies escasses i disperses
dins d’un món documental majoritàriament informant del treball agrari.

No serà fins els temps del senyoriu de Margarida de Llúria i del seu home
Nicolau de Jamvilla, comte de Terranova, quan trobem el primer molí draper,
que formava part d’algun molí fariner ja existent. La seua situació exacta era
en la unió dels dos rius, el Molinar i el Riquer, o siga, al naixement del riu
Serpis o riu d’Alcoi. Aquest molí draper tenia el mateix aspecte que un molí
fariner i funcionava com aquest: el riu feia girar la roda, però en lloc de moles,
tenia dos immensos martells de fusta instal·lats sobre una roda de trinquet
que batien el teixit de forma continua. Alcoi tenia tot el necessari per a posar
en marxa un molí draper: aigua i instal·lacions. En ser un monopoli senyo-
rial calia el permís de la senyoria per a la seua construcció. Autorització que
va donar l’esmentada Margarida de Llúria i el seu espòs. Això sí, el capital a
invertir era particular, i ells sols rebien l’arrendament. El 1345, el fuster Joan
Català, Pere Tapioles i el veí de Xàtiva Ferrer Pujol acordaren construir un
molí draper damunt d’un fariner que el Tapioles tenia al riu Molinar4. El 1361,
Alcoi posseïa ja tres molins drapers. L’activitat tèxtil era ja el suficientment
important per a què els paraires tingueren ja una certa organització lluny,
però, de la que feia referència el document de la Fàbrica de Draps esmentat
abans. A eixa organització pertanyien una sèrie de “veedors” encarregats que
el procés tèxtil discorreguera normalment, aquests “veedors”, però, eren
nomenats per les autoritats locals. Sembla que en eixe mateix any del 1361 els
encarregats dels molins drapers, que ocupaven les mateixes instal·lacions que
els fariners, primaven a aquests darrers sobre els altres, la qual cosa va oca-
sionar l’actuació del procurador general del comte de Terranova, Guillem
Colom, qui va obligar els moliners que atengueren els paraires quan duien els
draps a batanar5.

Per a què el procés tèxtil fóra complet sols faltava tenir un tint. L’any
1332, Alcoi encara no en posseïa cap; el justícia de Xàtiva, Bernat Fort, feia
saber al d’Alcoi que Berenguer de Fluvià havia construït un tint a la dita ciu-
tat de Xàtiva. El justícia alcoià ho féu saber als alcoians a través d’una crida
pública6. Tanmateix, no trigaria la vila d’Alcoi en construir-ne un. En efecte,
tenim constància que, l’any 1340, i degut a unes intenses pluges, el tint va
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rebre prous danys. Estava situat “prop lo riu que discorre de la Font del
Molinar e engrana en lo riu que detalla de Barchell e de Polop [o siga al naixe-
ment del riu Serpis o riu d’Alcoi], confrontant ab camí que passa davall dels
tiradors [que estava en la part baixa de l’actual Alcassares] e ab molí draper
de Pere Ferrer [el primer molí draper construït a Alcoi]”7. El 1444, un segle
després, es va crear un greu problema a Alcoi ja que aquest únic tint estava
totalment assolat i tots els que tenien draps per a tenyir havien de marxar a
Cocentaina amb el perjudici econòmic que açò suposava. Davant esta cir-
cumstància, els jurats requeriren al lloctinent del batle, Galcerà Guerau,
perquè a través del manobre Ponç Soler hi fera les obres pertinents per a què
tornara a funcionar, ja que, a més, hi havia tres persones que volien exercir
l’ofici de tintorer.

Deixant de banda esta circumstància parcial de la destrucció del tint
d’Alcoi, podem assegurar que, a mitjans del segle XIV, ja es podia realitzar ací
tot el llarg procés de producció de draps. En primer lloc calia la matèria
primera, la llana, que era obtinguda dels ramats locals bàsicament.
Posteriorment, i després d’un bany, pentinaven la llana; és a dir, se li treien les
impureses. A continuació filaven la llana, estirant-la i retorcent-la amb un fus.
D’esta manera la llana es convertia en els fils preparats per a ser teixits.
Seguidament els teixidors, a la seua casa o obrador, iniciaven un dels passos
més importants de la producció: el tissatge, mitjançant el qual s’unien els
diferents fils.

Però el teixit acabat d’eixir del teler encara era inutilitzable. La llana estava
plena de brutícia i impureses. Aleshores, el següent pas era feina de l’abaixador
als molins drapers: aquest xafava el teixit en brut en aigua i a poc a poc el
teixit s’encollia i tensava, i tota la brutícia que restava en la llana es desprenia.
Després el teixit es deixava eixugar sobre uns marcs d’estendre. Això era el
tirador de draps, que estava situat a la part baixa d’Alcassares, a l’anomenat
pla de sant Miquel. Ja sols faltava el tintat. El tintorer bullia els teixits a l’in-
terior de grans olles amb aigua, juntament amb els tints. Se n’usaven de diver-
sos tipus depenent del color desitjat; la majoria procedien de plantes com el
pastell, la grana o la galda. Els colors més usuals eren el negre, el blau, el ver-
mell i el groc.

Ja únicament faltava que el color s’impregnara als teixits amb l’ajuda d’un
mordent, gràcies a minerals com l’alum o la potassa. Posteriorment es raspava
el teixit i ja es podia posar el drap al mercat, a punt per a la venda. La figura
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essencial en aquest sistema era la del paraire o peraire: comprava la llana i la
donava a treballar a teixidors, tintorers i abaixadors. Després venia el drap al
draper per a que aquest el comercialitzara.

Ja hem assenyalat que tot aquest procés ja es realitzava a Alcoi des de mit-
jans del segle XIV, a excepció d’alguns anys de principi del segle XV quan la
inutilitat del tint feia impossible realitzar esta funció a Alcoi.

Segons un inventari de les rendes reials d’Alcoi en 1472 (vore nota
número 7) en aqueix any Alcoi posseïa quatre molins drapers i dos tints. A
finals del segle i, sobretot, al segle següent, el XVI, l’activitat tèxtil alcoiana
augmentarà en importància. Lentament, fins aplegar a finals del segle XVIII,
quan Alcoi esdevindrà una verdadera ciutat industrial.

NOTES

1 Al full 21v del volum Esborrany de la Cort del Justícia dels anys 1263-65 que es troba a l’Arxiu
Municipal d’Alcoi trobem dit topònim. Vegeu BAÑÓ ARMIÑANA, Ricard (1996) Esborrany de la
Cort del Justícia d’ Alcoi dels anys 1263-65. Estudi i transcripció, Alcoi: Ajuntament, Institut de
Cultura Juan Gil-Albert, p. 88.

2 Arxiu de Ca La Bolla (AFD), “Capítols de la Fàbrica de l’any 1562 i Consells fins 1590”.
3 Hi havia alguns alcoians que es dedicaven a teixir en casa pròpia i tenim constància de

certs importants i rics comerciants de draps a principis del XIV com Pasqual Calp, Simó Sa Pera
i Esteve Guardiola però es dedicaven a vendre draps confeccionats en altres poblacions.

4 AMA, Notal 1343-46, fol. 59 v.
5 AMA, Llibre de la Cort de Guillem Colom, 1359-62, s.f., data del 30 d’abril del 1361.
6 AMA, Cort del Justícia 1331, s.f. La data és del 4 de gener del 1332.
7 AMA, Protocol notarial de Pere Martí, 1472, s.f. Data del 19 de març.
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El procés d’industrialització que es va observar a Alcoi des de mitjan segle
XVIII i fins al primer terç del segle XX, va originar una gran demanda de mate-
rials per a la construcció d’infraestructures, edificis industrials i habitatges. A
nivell de la localitat, l’explotació de primeres matèries d’origen mineral (pedra
calcària, algeps i argila), i la seua transformació en materials de construcció,
va donar feina a molts pedrapiquers, calciners, teulers, etc., activitats de les
quals encara avui es reconeixen estructures i restes materials, com les pedreres,
els forns de calç i les restes d’algun teular, que són testimonis molt singulars
del món del treball, i que han de ser considerats béns immobles de la indus-
trialització de les nostres comarques.

Durant la dècada de 1920, al nostre àmbit comença a utilitzar-se el ciment
per a les construccions de formigó armat, tècnica que va ser introduïda a
València a partir de 1917, i que arriba a Alcoi amb ocasió de realitzar-se obres
públiques com el pont de Sant Jordi, els túnels i els ponts del ferrocarril
Alcoi–Alacant, i també en edificis com el de l’antic Hotel de la Font Roja. En
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aquestes obres de la dècada de 1920 —i segons la documentació que hem tro-
bat a l’Arxiu Municipal d’Alcoi—, es va utilitzar gran quantitat de ciment negre
i ciment pòrtland que subministraven proveïdors que tenien magatzems a
Alcoi i Cocentaina.

La primera factoria productora de ciment del País Valencià fou la de
Bunyol, en 1922, i en 1927 va obrir la factoria de Sant Vicent del Raspeig. És
molt probable que una considerable quantitat de ciment que s’emprava en les
obres d’Alcoi es transportara amb el ferrocarril Xàtiva-Alcoi, segurament
procedent de les cimenteres de Bunyol (Carreras, 1993; Cerdá–García
Bonafé, 1995).

LA PRODUCCIÓ DE CIMENT A L’ALCOIÀ

Però no tot el ciment que s’emprava en les obres de l’àrea d’Alcoi venia
de les grans indústries cimenteres. Hem constatat que en determinats
municipis del nostre àmbit van sorgir iniciatives industrials que es dedicaren
a l’obtenció de ciment, mitjançant la transformació de pedra anomenada
“tap” que era sotmesa a cocció en forns cilíndrics construïts expressament,
dels quals es conserven exemples a Alcoi i a Benifallim.

Per al cas d’Alcoi, es coneixen les restes d’un conjunt de tres forns de
ciment en el talús del marge dret del barranc Fondo, també anomenat ba-
rranc de la Mina, en terrenys de la masia de Gormaget (partida de Cotes
Altes).

A Benifallim es localitzen les restes de dos forns petits a la partida de
l’Estudiant (també coneguda com el Forn de Ciment), situats a la vora de la
carretera que comunica la Torre de les Maçanes i Benifallim, i que enllaça
amb el camí a Penàguila i a Alcoi. Un altre forn de ciment, i les restes d’un de
menors dimensions, els trobem a la partida dels Horts, a la vora de la carretera
que uneix Benifallim amb Alcoi.1

La localització dels forns de ciment ve determinada per la naturalesa dels
terrenys, que per al cas dels forns d’Alcoi i de Benifallim es tracta de margues
blanques o “tap” del miocé,2 que constitueixen la primera matèria que té
components de tipus calcari i argila, que en cremar-los barrejats amb car-
bonissa (carbó vegetal) es transformen en ciment negre. Un altre factor deter-
minant en l’emplaçament dels forns és la proximitat dels nuclis urbans indus-
trials on es necessitava el ciment per a la construcció.
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MORFOLOGIA CONSTRUCTIVA DELS FORNS

Si bé trobem unes característiques generals en la construcció de tots els
forns, cada un d’aquests és diferent. L’obra dels forns és de maçoneria regu-
lar travada amb morter, i per a la seua construcció aprofiten la caiguda d’un
marge o d’un vessant per tal d’estalviar feina en l’alçat dels murs i facilitar
l’abocament de les matèries emprades en la transformació de la pedra en
ciment. Un cos quadrangular incorpora al seu interior un pou vertical amb les
parets revestides de rajoles refractàries. La boca del forn amb volta de rajoles
massisses s’obri en la part inferior, i en la base del cilindre es disposa una
graella de ferro per separar les pedres de tap del foc que s’encenia al cul del
forn. La boca és el lloc on es feia el primer foc i on, posteriorment, es treia
el tap cremat.

Els tres forns de la partida de Cotes
Altes a Alcoi es troben agrupats en un
sol cos rectangular de 9,30 m de llarg per
7,00 m d’alçada, i amb les tres obertures
o boques en una mateixa cara de la fàbri-
ca que mira al barranc. Les dimensions
dels cilindres són d’1’20, 1’90 i 1’95 m de
diàmetre.

Al terme de Benifallim, els forns que
trobem a la partida de l’Estudiant tenen
1,40 m de diàmetre i 3 m d’alçada, i l’ex-
plotació conserva l’enllosat i el rutlo per
a moldre el ciment.3 En un primer
moment fou construït un sol forn, i pos-
teriorment s’hi afegí un altre cos quadran-
gular que allotjava el segon forn. La
informació oral que vam obtenir l’any
1998 ens informa que els forns de
l’Estudiant estaven en plena explotació a
començament dels anys 1920, data aques-
ta que ha estat corroborada amb el docu-

ment de constitució d’una societat per a l’explotació de ciment, datat el 10
d’abril de 1921, que estava formada per quatre veïns de Benifallim, un dels
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Conjunt de forns de ciment de Gormaget
(Alcoi).



Forns de ciment de la partida de l’Estudiant (Benifallim).
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Planta i secció dels forns de ciment de la partida de l’Estudiant (Benifallim).
Dibuix dels autors.
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quals era el propietari dels terrenys.4 Els forns dels Horts són una mica pos-
teriors; el més gran i de millor factura té 2’10 m de diàmetre per 4’85 m
d’alçària; al costat del forn existeix una casa que feia les funcions de molí i
magatzem. Les bigues d’aquesta edificació foren extretes pels soldats italians
durant la Guerra Civil i, pel que sembla, el forn va deixar d’utilitzar-se en
aquests moments.

El treball de camp per a la documentació d’aquests forns de ciment va ser
realitzat per nosaltres en diferents visites al llarg dels anys 1998 i 1999, i com a
resultat d’aquell treball se’n va presentar un pòster a les jornades “Viure a la
muntanya. Viure de la muntanya”, celebrades a Alcoi en 1999. Posteriorment
ha estat objecte d’estudi per part de J. Moratalla Jávega (2006), que documen-
ta el forn de ciment de la partida de l’Estudiant en l’informe d’una prospecció
arqueològica realitzada en 2005, prèvia a les obres de la carretera de Benifallim
a la Torre de les Maçanes. La informació patrimonial d’aquest forn es recull en
una fitxa de l’inventari de béns immobles etnològics de la Direcció General de
Patrimoni Cultural Valencià (www.cult.gva.es/dgpa).
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Forn 1 i edificació annexa a la partida dels Horts (Benifallim).



Vista superior dels forns 1 i 2 de la partida dels Horts (Benifallim).
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LA FABRICACIÓ DEL CIMENT

Les dades que seguidament s’exposen són testimonis de dues persones,
naturals de Benifallim, que vam documentar l’any 1998.5

En el procés d’extracció de la pedra de tap s’utilitzaven barrines i dinami-
ta. El tap superficial no era bo, calia treure el dur, situat a les capes interiors,
que eixia en blocs grans que s’havien de trossejar sobre el terreny o posar-los
dins de cossiols per picar-los millor. Aquesta primera matèria, la pedra de tap,
s’introduïa al forn barrejada per tongades amb una quantitat suficient de car-
bonissa o carbons menuts per a afavorir la cuita de la pedra. En la base o cul
del forn es cremaven argelagues i remulla, també brosseta, però no branques
grosses ni llenya, i s’abocava més carbonissa per dalt del pou. Perquè la com-
bustió fóra més fàcil, des de dalt podia remenar-se amb vares i així els mate-
rials es barrejaven i cremaven millor. El tap estava cremant-se durant dies,
lentament i contínuament, i no calia estar vigilant sempre si cremava. A
mesura que el tap estava torrat es treia per la part inferior, on es disposava
una graella de ferro; amb uns ganxos i uns ralls es treia el mineral ja cremat i
es portava a moldre, bé a una era de lloses pròxima on ja estaven el “burret”
o el “matxo” i el rugló amanits (cas documentat als forns de l’Estudiant) o a
un molí, com és el cas del ciment que es feia al forn dels Horts, on feia servir
un motoret per moldre’l. Si amb la mòlta el tap no quedava fi s’havia de gar-
bellar i tornar a moldre els fragments més grans; finalment el ciment s’ensaca-
va i es comercialitzava, principalment a Alcoi.

Sembla que la fabricació de ciment fou una activitat minoritària i de curta
duració que, suposem, no degué tenir massa rendibilitat econòmica. Un fet
que pot ratificar açò és que poca gent del municipi de Benifallim recorda
aquesta activitat i alguns ni n’han sentit a parlar, i els que hi treballaren als
forns encara no tenien 20 anys quan va deixar de fer-se ciment. Per al cas
d’Alcoi no hem pogut trobar cap informador ni document que ens parle dels
forns de ciment de Gormaget.

Pel que fa a la constitució d’una societat al poble de Benifallim per a
emprendre un negoci d’explotació dels recursos naturals de l’entorn, el docu-
ment que hem localitzat és un valuós testimoni que confirma la informació
oral obtinguda. La societat es constitueix, o més aviat es formalitza el 10
d’abril de 1921, i la formen quatre veïns de la població de Benifallim amb l’ob-
jectiu d’explotar una “fabricación” de ciment. Poca cosa sabem de la situació
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econòmica i laboral de les persones implicades en la constitució de la societat;
sí que sabem que un d’ells era jornaler i, a més, propietari de les terres.

Segurament, aquesta explotació, situada a la partida de l’Estudiant, fun-
cionava abans de formar-se la societat. Sembla evident que la ubicació a la
vora de la carretera que comunica Benifallim amb la Torre de les Maçanes no
ha sigut casual, sinó que mira d’utilitzar aquest accés que en facilita la càrre-
ga i el transport. Per altra banda, pensem s’intueix que els socis no veien espe-
cialment prometedor el negoci, ja que es preveu com s’hauria de dissoldre la
societat. Així, si la construcció l’havien pagada els quatre a parts iguals, les
condicions són que, mentre estiga en ús, la propietat serà dels quatre i, si la
societat es dissol, el terreny serà venut a preu de compra al propietari origi-
nal, també membre de la societat. La curta vida que van tenir aquestes
explotacions demostra que no anaven molt errats en les seues perspectives.

Els forns de ciment foren un mitjà més per a l’explotació mineral del medi
en un temps en el qual s’aprofitaven i es buscaven totes les formes per trau-
re beneficis del sòl en qualsevol època de l’any. L’objectiu era obtenir unes
rendes complementàries provinents de la venda del ciment i, d’aqueixa manera,
augmentaven els ingressos de l’agricultura, activitat aquesta a què es dedicaven
en general els cimenters.

L’obtenció de ciment pòrtland per sistemes industrials i a gran escala va
posar termini a aquesta activitat que a l’Alcoià es documenta —per testimo-
nis orals— entre els anys 1920 i mitjan dècada de 1940. A la comarca del
Comtat, es conserven forns de ciment al terme de Muro, als voltants del riu
d’Agres, els quals van estar en explotació entre els anys 1930 i 1947. La mòlta
del mineral es feia en un antic molí fariner (hidràulic) que hi ha a les proximi-
tats de l’ermita de Sant Antoni de Muro, i també al Molí de Baix de Setla de
Nunyes (Centre d’Estudis Contestans, 2007).
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NOTES

1 L’edició Toponímia dels pobles valencians. Benifallim, L’Alcoià, València: Acadèmia de Cultura
Valenciana, 2004, refereix els topònims de “Molí de Ciment” i “Molí de Ciment dels Horts”
dins la categoria d’hidrònims. No obstant això, nosaltres hem arreplegat el testimoni oral de
diferents informadors que sempre anomenen “forns” a aquestes construccions.

2 Mapa Geológico de España, Hoja 821 (29-32) Alcoy. Instituto Tecnológico GeoMinero de
España, Madrid, 1995.

3 En 2007, la propietat dels terrenys on es troben els forns de l’Estudiant va depositar el
rutlo en un magatzem del poble, davant el risc que aquest element fóra furtat.

4 Una còpia del document de constitució d’aquesta societat l’ha conservat la família
propietària dels terrenys on es localitzen els forns de la partida de l’Estudiant. Un dels socis,
Miguel Barrachina Ivorra, fou el besavi matern de la coautora d’aquest treball. La transcrip-
ció del document és aquesta:

“En Benifallim a diez de abril de mil novecientos veintiuno, reunidos:
Miguel Barrachina Ivorra casado, de treinta y cinco años de edad, vecino de

esta villa.
Antonio P. Aznar Valor, casado, de cuarenta y seis años de edad, de esta vecindad.
Miguel Anduig Aznar, casado, de cuarenta y dos años de edad, de la propia

vecindad, y Tomás Satorre Aznar, casado, de sesenta y cuatro años de edad, y de
la misma vecindad.

Dichos comparecientes, de común acuerdo hacen constar:
1º- Que se proponen explotar una fabricación de cemento a cuyo efecto se

constituyen en sociedad.
2º- Que previamente han edificado la fábrica de cemento para dicha explota-

ción en un trozo de tierra de la propiedad compareciente Miguel Barrachina Ivorra
situado en este término municipal partida denominada Estudiant, entre el kilóme-
tro ocho y nueve de la carretera de Torremanzanas a Benifallim, consteada (sic)
dicha fábrica por los cuatro comparecientes, a partes iguales.
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3º- El Barrachina, vende a cada uno de los restantes comparecientes, la cuar-
ta parte del expresado trozo de tierra, por precio de sesenta y dos pesetas, cincuen-
ta céntimos, que tiene recibidos de cada uno de los otros tres comparecientes,
antes de este acto, con la condición de que si algún día se disuelve esta sociedad
dichos tres comparecientes que han adquirido a cada uno la cuarta parte del trozo
de tierra referido, vendrán obligados a venderla otra vez al Barrachina por la misma
cantidad que la han adquirido.

4º- De lo expuesto anteriormente resulta que la fábrica de cemento y el trozo
de tierra donde se halla enclavada, es de la propiedad de los cuatro comparecien-
tes en partes iguales.

Fueron testigos presenciales Tomás García Pérez y José Serra Catalá, mayores
de edad, quienes firman este documento que se extiende cuadruplicado, con los
comparecientes Aznar, Anduig y Barrachina y no el Satorre por no saber a cuyos
ruegos lo hace su hijo Francisco.”

5 Les informacions orals sobre els forns i el procés d’obtenció de ciment a Benifallim ens
van ser facilitades l’any 1998 per la senyora Consuelo Barrachina Cabrera, de 80 anys d’edat, i
pel senyor José García Vicens, de 79 anys d’edat, ambdós veïns de Benifallim.
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El treball que ara presentem pretén ser l’inici en l’estudi de la xarxa de
telegrafia òptica instal·lada al País Valencià a mitjan segle XIX, pocs anys abans
que la introducció de la telegrafia elèctrica deixara obsolet aquest sistema de
comunicació a llarga distància. En aquesta comunicació, fem un recorregut pel
tram valencià de la línia que des de Madrid arribava fins a la ciutat de València,
tot vorejant l’antiga carretera N-III. Gran part de les deu torres que formaven
aquesta línia han resistit el pas del temps, especialment les destruccions
humanes, i ara han esdevingut uns elements d’alt valor històric i patrimonial
que, potser, no ha estat massa estudiat ni és prou conegut.

Aquesta línia de telegrafia òptica continuaria després cap al nord, en direc-
ció a Barcelona i la Jonquera, resseguint aproximadament el mateix traçat per
on discorre la carretera N-340. L’estudi d’aquest tram hem d’abordar-lo en
treballs posteriors.

La primera part d’aquesta comunicació, que presenta de forma ben sin-
tètica la història i les peculiaritats d’aquest sistema de transmissió, està basa-
da en els treballs realitzats per Sebastián Olivé Roig, Historia de la telegrafia ópti-
ca en España (1990), i en menor mesura, en altres estudis com ara La telegrafia
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òptica a Catalunya (2004) de Len i Perarnau i altres articles i treballs que bé han
abordat el tema de manera més restringida, bé se n’han centrat en un aspecte
més concret.

LA TELEGRAFIA ÒPTICA A L’ESTAT

ESPANYOL FINS AL 1844

Aquest sistema de comunicació, amb uns orígens que podrien remuntar-
se a l’antiguitat, va fonamentar el seu desenvolupament modern en els desco-
briments i avenços tècnics de l’Europa del segle XVIII, amb uns precedents
que es poden situar en la darreria del segle XVII.1

Va ser la convulsa França de la fi del segle XVIII, immersa en un procés
revolucionari, amb revoltes i conflictes interns i en guerra amb els estats
veïns, el primer estat a crear i implantar un sistema de telegrafia òptica. La
primera línia instal·lada va unir París amb Lilla mitjançant 22 torres alineades
al llarg dels 230 quilòmetres que separaven ambdues ciutats. Aquesta primera
línia, així com la resta de les nombroses instal·lacions de telegrafia òptica
realitzades a França van utilitzar el sistema dissenyat per C. Chappe. Mètode
molt distint al que anys després va ser instal·lat a les torres que funcionaren
en terres valencianes.

Els bons resultats obtinguts en aquestes primeres instal·lacions pro-
mogueren l’aparició de la telegrafia òptica en altres països, com ara
Anglaterra, Prússia o els Estats Units; tot i que mai tingueren l’extensió i la
importància de la xarxa francesa.

També en aquells moments es van produir a l’estat espanyol diverses ini-
ciatives que culminen en l’autorització i construcció d’un tram de telegrafia
òptica entre Madrid i Aranjuez, una línia d’ús molt restringit que va funcionar
a partir de maig de 1799.2 El sistema utilitzat havia estat dissenyat per l’enginyer
Agustín Betancourt, científic canari que coneixia de primera mà els invents i
avenços aconseguits en la telegrafia òptica gràcies a les relacions que mante-
nia amb A. L. Bernet3 així com per les seus estades a París i Anglaterra a la
darreria del segle XVIII. De fet, Betancourt va crear un sistema de senyals, amb
la col·laboració de Bernet, que adaptava i millorava el sistema de Chappe.

Entre les diverses propostes i sistemes sorgits en aquells moments a l’es-
tat espanyol, va reeixir el presentat per Francisco Hurtado, militar del cos
d’enginyers, que va dissenyar un sistema de telegrafia òptica de tipus
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semafòric, que fou instal·lat a Cadis amb quatre línies que comunicaven aquesta
ciutat andalusa amb punts no molt allunyats d’aquesta. Aquestes línies, d’u-
tilització i funció exclusivament militar, estigueren en ús entre 1805 i 1820.

Després de quasi trenta anys d’aturada, la nova situació política i econòmi-
ca de l’estat va fer possible la represa dels projectes per a la creació de noves
línies telegràfiques. L’any 1831 l’estat va encarregar a Juan José Lerena —mili-
tar de la marina exiliat durant el període absolutista— la construcció d’una
línia entre Madrid i Aranjuez. L’any següent, el 1832, es va crear una nova

línia fins a San Ildefonso i l’any 1834 s’eixamplaren amb tres nous enllaços les
dues línies anteriors. El 1835 Lerena va proposar la creació d’una línia fins a
Burgos, iniciativa que va ser aprovada i dotada econòmicament en un primer
moment, però que pocs mesos després va ser desestimada i abandonada pel
Govern.

En aquests anys es va realitzar un projecte de telegrafia òptica d’ús i finali-
tat militar que se centrava en l’àrea de Lizarra, un dels escenaris de la 1a Guerra
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Retrat de José Maria Mathé Aragua
(tret de S. Olivé, 1990).

Gravat d’una torre de telegrafia òptica amb
l’aparell dissenyat per Mathé. Les torres valen-

cianes devien ser semblants a la representada en
el gravat (tret de S. Olivé, 1990).



Carlina. Fou obra del general Manuel Santa Cruz i va estar en funcionament
entre 1836 i 1841.

Molts anys després, quan ja havia deixat de funcionar la telegrafia òpti-
ca civil, el general Salamanca va establir una nova xarxa de telegrafia òptica
d’ús militar que utilitzava un sistema i uns codis molt més senzills que els
dissenyats per Mathé. Sembla que aquesta xarxa fou establerta entre els anys
1863-1865 amb la intenció de controlar i actuar contra les tropes i els grups
carlins. Seguint Olivé (1990), al País Valencià s’hi establiren diverses línies: de
València al límit de la província de Conca (reutilitzant algunes de les aban-
donades torres de Mathé), de Xiva a Llíria, de Requena a la línia de Terol i de
Xiva al Xúquer. També al nord del País: arribava a Morella un ramal de la
xarxa de defensa de l’Ebre, amb una torre a la Pobleta (Cortés Borroy, 2005).

LA XARXA TELEGRÀFICA DE MATHÉ

Però fins al 1844 no es reprengué la construcció de noves línies. Aquests
nous projectes foren realitzats per José Maria Mathé Aragua, figura cabdal en
l’establiment i la consolidació de la telegrafia òptica i elèctrica a l’estat. També
en aquest període, la precarietat econòmica de la hisenda pública va reduir a
un nombre de tres les línies que a la fi foren bastides. Totes tres partien de
Madrid, centre absolut del poder polític i administratiu de l’estat, i comuni-
caven la capital amb Cadis, Irun i la Jonquera. La primera línia, la de Castella,
va ser enllestida a l’octubre de 1846 i disposava de 52 torres. La tercera, la
d’Andalusia, va començar a ser construïda l’any 1850 i es va acabar el 1853.
La segona línia va travessar el centre (de ponent a llevant) i la meitat septen-
trional (de sud a nord) del País Valencià. El primer tram d’aquesta línia, entre
Madrid i València, va estar en ús a partir de l’any 1849 tot comunicant amb-
dues ciutats a través de trenta torres. L’altre tram, que comunicaria València
amb Barcelona (perllongada després fins a la Jonquera, la frontera amb l’es-
tat francés) sembla que mai no va funcionar plenament. De fet, atesos els
estudis consultats, dins el País Valencià només va funcionar el segment entre
València i Castelló. Tanmateix, en una primera aproximació hem identificat
fins a hores d’ara quatre torres situades al nord de la capital de la Plana Alta.
A més, a l’Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares)4 es conser-
va un plànol de l’any 1852 denominat “Trazado de la parte de línea telegráfi-
ca comprendida entre Valencia y La Junquera”. En aquest document, tot i
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que de difícil lectura, apareix dibuixada tota la línia de telegrafia amb la indi-
cació de cadascuna de les torres que teòricament van ser construïdes.

LES TORRES I L’APARELL

Les torres de la telegrafia òptica conservades al País Valencià presenten
una estructura i unes característiques arquitectòniques molt semblants, ben
similars a aquelles bastides a les altres línies i prova clara de la seua pertinença
a un mateix projecte i impuls constructiu.

Són edificis de planta quadrada, amb tres altures o pisos. La planta baixa,
de majors dimensions a l’exterior —si fa no fa, uns 620 cm de costat—
s’assenta directament sobre el sòl natural, tot i que en algun cas apareix una
plataforma que devia servir per a regularitzar el terreny i permetre el correcte
assentament de la torre, tal com hem vist a la torre de Venta Mina. La plan-
ta baixa presenta a l’exterior un primer tram de mur d’uns 100 cm d’alçada a
partir del qual el mur va disminuint en gruix, i mostra un característic perfil
atalussat. Aquest segon tram, de poc més de 200 cm d’alçària, està rematat
per una motllura o faixa correguda que marca el nivell del sostre de la planta
baixa. Aquesta planta presenta en cadascun dels seus costats tres espitlleres
rectangulars i verticals que mostrem la típica secció atrompetada que li con-
fereixen un marcat aire militar a la construcció. Al primer pis se situa la porta
de la torre que s’orienta vers la torre anterior —amb l’única excepció de la
torre de Venta Mina— i una finestra situada a la paret oposada a la porta.
L’accés es devia realitzar mitjançant una escala mòbil facilitada des de l’inte-
rior de la torre. El pis superior té dues finestres contraposades situades sobre
els envans del primer pis. Tenen unes dimensions i característiques similars a
la finestra del primer pis.

L’edifici devia estar rematat per un terrat, sustentat per bigues, sobre el qual
devia anar instal·lat l’aparell de senyals, consistent en “...8 barras de hierro, 4
de ellas de 19 pies de altura y las otras de 21, plantadas verticalmente de 4 en
4 en los ángulos de los cuadrados, el uno exterior, cuyos lados son de 11 pies,
y el otro interior, paralelo, de 2-2/3 pies de lado. Dentro del espacio que for-
man las cuatro barras interiores, se mueve también en sentido vertical, por
medio de un sencillo mecanismo, un cilindro hueco, o corona, llamado indi-
cador, de 3 pies de diámetro y 18 pulgadas de altura, cuyas diversas posi-
ciones, con relación a 3 fajas que se proyectan horizontalmente sobre las
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barras exteriores y cubren sus espacios intermedios dividiendo entre claros o
secciones iguales, la altura de la máquina, suministran cuantos signos puedan
ser necesarios para la transmisión de toda clase de comunicaciones oficiales
y de servicio interior de la línea...”5.

A l’interior, les torres presenten una planta quadrada d’aproximadament
uns 430 cm de costat, dimensions que es mantenen a les tres plantes. La
comunicació amb el pis superior, on estava situada la politja per moure el
mecanisme de senyals, es feia des del primer pis mitjançant una escala que s’a-
dossava a les parets de l’angle esquerre de la porta. L’accés a la planta inferior
es devia realitzar per una escala situada a l’angle oposat.

Cap de les torres conserva els forjats originals. Possiblement van ser
destruïts intencionadament; això semblen suggerir els caps serrats de les
bigues que observem en algunes de les torres.

En tots aquests edificis s’observa una mateixa tècnica i disposició dels for-
jats, formats per una sèrie de bigues disposades de manera horitzontal (nou
generalment) que descansen sobre una biga encastada a la paret (una a cada
costat), que a l’hora descansen sobre tres o quatre cans, també de fusta. Sobre
les bigues es devien clavar una sèrie de taulons que formaven els trespols. Els
forjats del primer pis mostren sempre les bigues col·locades perpendicular-
ment a l’orientació de la porta, mentre que el forjat del pis superior presenta
la disposició contrària.

EL SISTEMA TELEGRÀFIC

Sebastián Olivé, l’investigador que millor coneix la telegrafia òptica a
l’Estat espanyol, fa una descripció d’aquest sistema telegràfic partint de dos
escrits d’època (S. Olivé, 1990): el primer tret del Dicccionario de Madoz (1848)
i l’altre publicat a la revista La Ilustración pel maig de 1851; ambdós treballs
bàsics per conèixer les característiques i el funcionament de la telegrafia òpti-
ca. A grans trets, l’aparell de senyals de Mathé tenia dotze posicions de
“l’indicador” —cilindre metàl·lic que era desplaçat per la bastida metàl·lica
instal·lada a la part superior de la torre—, més una tretzena que consistia a
amagar aquest “indicador”. Al costat de l’estructura central per on es
desplaçava l’indicador se situava una esfera metàl·lica que era desplaçada ver-
ticalment amb diverses posicions que donava “senyals de servei complemen-
tàries”; com ara la presència de boira a l’avantguarda, l’arribada d’un despatx
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de major categoria i d’altres. Cada posició d’aquest indicador corresponia a
un número codificat que era desxifrat i xifrat únicament pels comandants i
ajudants, per a la qual cosa havien de seguir un Diccionario fraseológico oficial.
Lògicament, les claus per desxifrar els missatges anaven variant periòdica-
ment.

Sembla que el ritme de transmissió era d’uns quatre signes per minut i la
velocitat de transmissió —en condicions òptimes— prou més ràpida del que
es podria pensar. Així, els missatges de “vigilància” que s’enviaven des de les
torres d’origen i destinació de la línia cada 30 minuts per tal de mantenir a
l’aguait als torrers tardaven només 30 minuts a recórrer les 30 torres de la
línia Madrid–València.

INVENTARI DE LES TORRES DEL TRAM VALENCIÀ

DE LA LÍNIA MADRID-VALÈNCIA

Tot seguit mostrem una descripció de cadascuna de les torres d’aquest
tram, que cobreixen uns 102 quilometres de longitud des de la torre de
Villargordo fins a la de València, tot salvant un fort desnivell que va dels
1.082 metres d’altitud sobre el nivell de la mar a la torre de Fuenterrobles, a
la sierra de la Bituerca, fins als només 13 metres d’altura de la torre de
València.
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NOM: TORRE DE VILLARGORDO DEL CABRIEL
NÚMERO: 21
Altura de la Paradilla. Serra del Romeroso                    
LOCALITZACIÓ: TERME DE VILLARGORDO DEL CABRIEL
ALTITUD S.N.M.: 923 m
COMARCA: PLANA DE UTIEL
UTM 631861.90 m / 4376104.41
Distància torre anterior: Torre de la Manchuela (Graja de

Iniesta), número 20.
Distància torre següent: Torre de Fuenterrobles, número: 22,

13.600 m.

Descripció

Edifici localitzat al nord-oest de la vila de Villargordo, a la part més alta
d’una lloma situada a pocs metres de l’antiga carretera general València-
Madrid, a uns 2.700 metres al sud-oest del poble, just a l’inici de la baixada
del port de Contreras. Des d’aquest punt, es divisa una àmplia i neta perspec-
tiva vers ponent, on es localitza i s’identifica amb claredat la torre número 20,
ja dins el territori estricte de la Manxa.

L’edifici repeteix l’esquema constructiu de la resta de torres: estructura de
planta quadrangular amb tres pisos, base més ampla que forma una mena de
sòcol d’un metre d’alçada i planta baixa de parets atalussades, amb tres
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espitlleres verticals sobre cadascuna de les quatre parets. Porta d’accés situa-
da al primer pis, orientada a l’W/SW, amb una finestra a la paret oposada ori-
entada vers l’E/NE, cap a la torre de Fuenterrobles. Al pis superior hi havia
dues finestres situades sobre la porta i la finestra del primer pis, de les quals
la de ponent ha desaparegut per la solsida de la part superior del mur.

Tots els envans mostren una llinda plana feta amb carreus de pedra. El
remat superior del mur de la torre conserva restes de l’ixent, format aquí per
filades de lloses planes de pedra. A l’interior de la torre (ara protegida per una
coberta metàl·lica situada al primer pis) s’observen les marques sobre la paret
de l’escala situada a l’angle SW, a la planta baixa.

La torre ha estat consolidada recentment, creant una mena de basament
o escaló que roda l’edifici, i rejuntant amb morter de pòrtland els paraments
de la planta baixa. Els paraments dels pisos superiors, han estat amarrats mit-
jançant dos tensors metàl·lics que pretenen evitar la solsida dels murs. Com
hem esmentat més amunt, l’interior de la torre ha estat protegit amb un sostre
metàl·lic que evita l’entrada d’aigua a la planta baixa.

Alçada: 7,65 m. aprox.
Dimensions base exterior: 6,28 x 6,28 m.
Dimensions  interior: 4,30x 4,30 m. Aproximadament.
Gruix mur a la base: 95 cm.
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Gruix mur: 70 cm. Aproximadament
Orientació porta: W/ SW, vers la torre anterior de la Manchuela,

a Graja de Iniesta.
Paraments: La torre presenta un paredat comú de pedra carejada

travada amb morter de calç. A la base de la torre, els paraments
mostren alguns blocs de dimensions majors. Les cantoneres, els encer-
clats dels envans i les motllures horitzontals estan fets amb carreuets
tallats de pedra calcària. També l’ixent de la cornisa (les restes conser-
vades) està fet amb llosetes planes de pedra que conserven restes del
morter que les cobria originàriament.

A penes si es conserven restes dels lluïts externs dels paraments
dels murs.

NOM: TORRE DE FUENTERROBLES       NÚMERO: 22
Cerro de la Bituerca
LOCALITZACIÓ: TERME DE FUENTERROBLES
ALTITUD S.N.M.: 1.082 m
COMARCA: PLANA DE UTIEL
UTM 643212.14 m. / 4383511.43 m.
Distància torre de rereguarda: Torre de Villargordo del Cabriel,

número 21, 13.600 m.
Distància torre d’avantguarda: Torre de San Antonio (Requena)

número: 23, 15.188 m.
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Descripció

Edifici localitzat a uns 2.675 m a llevant de la vila, sobre el vessant sud
d’un dels tossals de la serra de la Bituerca, ben a prop del seu cim, i a pocs
metres del camí rural que va a Las Cuevas.

La torre repeteix les característiques de la torre de Villargordo, tant pel
que fa a l’estructura –planta quadrangular i tres altures– com als altres ele-
ments, així com els materials i les tècniques constructives emprades: tres
espitlleres en cadascun dels quatre costats de la planta baixa, porta d’accés i
gran finestra oposades a la planta primera i dos finestres enfrontades al pis
superior, una de les quals, la del NE, tan sols es conserva parcialment.

El remat superior del mur conserva restes de l’ixent, format aquí per unes
tres filades de lloses planes de pedra. Es conserva alguna marca de l’escala
interior sobre el lluït de l’angle format pels murs SW i SE.

Es conserven restes de les arrancades dels forjats de fusta (canets i bigues)
del pis superior, així com les soletes de les dues finestres conservades.

Alçada: 8,50 m al costat sud-oest i 7,75 al costat nord-est
Dimensions base exterior: 6,17 x 6,20 m.
Dimensions interior: 4,30 x 4,30 m.
Gruix mur a la base: 95 cm aprox. Gruix mur: 70 cm.
Orientació porta: SW, vers la torre anterior de Villargordo del Cabriel.
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Paraments: La torre presenta un paredat comú de pedra calcaria
carejada travada amb morter de calç amb una disposició horitzontal.
A la base de la torre, els paraments mostren alguns blocs de dimen-
sions considerables, especialment al sòcol de la cara SW, que ha de
suportar gran part del pes de l’estructura. En aquesta torre, les can-
toneres, els encerclats dels envans i les motllures horitzontals estan
fetes amb carreus tallats de pedra viva. També l’ixent de la cornisa (les
restes conservades) està fet amb llosetes planes de pedra.

Només es conserven restes dels lluïts externs sobre els paraments
dels murs NE i SE. Els paraments interiors, també prou deteriorats,
mantenen restes dels lluïts.

NOM: TORRE DE SAN ANTONIO       NÚMERO: 23
Cerro de la Jedrea 
LOCALITZACIÓ: TERME DE REQUENA
ALTITUD S.N.M.: 734 m.
COMARCA: PLANA DE UTIEL
UTM  657336.95 m. / 4377923.70 m.
Distància torre anterior: Torre de Fuenterrobles, número

22. 15.188 m.
Distància torre següent: Torre de Requena número, 24

9.195 m.
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Descripció

La torre està situada a la part més alta d’un suau alteró, a uns 2.000 m al
nord-oest de San Antonio, i a poc més de 300 metres al nord de l’autovia de
Madrid (A-3).

Aquest edifici, prou ben conservat, manté les característiques de la resta
de les torres, ben especialment d’aquelles que se situen al tram de llevant. Té,
per tant, una planta quadrangular i tres altures, amb tres espitlleres en cadas-
cun dels quatre costats de l’atalussada planta baixa, una de les quals, la situa-
da a l’extrem sud de la frontera SE, ha estat eixamplada per a facilitar l’accés
a l’interior. Al primer pis se situa la porta d’accés i una finestra oposada i a la
planta superior dues finestres, més petites, oposades i en línia amb els envans
del primer pis. Com a tret singular, podríem apuntar els forats de la bastida
—sis en cadascuna de les cares de la torre— que van ser tapats amb un
morter d’algeps.

A l’interior de la torre, s’aprecien sobre el lluït les marques de l’escala,
situada a l’angle SW, que devia comunicar les dues plantes superiors i per-
metre l’accés al terrat.

Dels forjats, se’n conserven marques i restes dels canets, les bigues encas-
tades i les biguetes sobre les quals devien anar clavats els taulons que for-
maven el terra.
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Alçada: 8,50 m. aprox.
Dimensions base exterior: 6,15 x 6,15 m.
Dimensions  interior: 4,30 x 4,30 m aprox.
Gruix mur a la base: 95 cm aprox. Gruix mur: 70 cm. aprox.
Orientació porta: W/N-W, vers la torre anterior de Fuenterrobles.
Paraments: Paredat comú de blocs de pedra calcària carejats i tra-

vats amb morter de calç. La base mostra uns blocs de mòdul superior
als dels paraments superiors. Les cantoneres, la motllura de primer pis
i els encerclats dels envans, estan fets amb rajola massissa. Del ràfec,
es conserva l’estructura de llosetes planes de pedra disposades i
aparellades horitzontalment; ha desaparegut, però, el morter que les
devia cobrir externament formant una cornisa còncava.

NOM: TORRE DE  REQUENA       NÚMERO: 24
Cerro de la Atalaya 
LOCALITZACIÓ: TERME DE REQUENA
ALTITUD S.N.M.: 823 m
COMARCA: PLANA DE UTIEL
UTM 665810.74 m. / 4374355.91 m.
Distància torre anterior: Torre de San  Antonio (Requena),

número 23. 9.195 m.
Distància torre següent: Torre del Rebollar (Requena), número: 25.

9.525 m.
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Descripció

La torre de Requena se situa a uns 3.000 m al nord-est de la vila, i a uns
1.200 metres de la A-3, a la part alta i plana d’un suau tossal anomenat a la
cartografia cerro de la Atalaya.

Aquesta torre, tot i mantenir l’estructura i moltes de les característiques de
la resta d’aquests edificis; amb planta quadrangular i tres pisos, base eixam-
plada i atalussada amb espitlleres sobre les quatre parets, porta d’accés i gran
finestra oposades a la planta primera, orientades devers les torres anterior i
posterior, i dues finestres oposades a la planta superior, presenta una sèrie de
modificacions que foren conseqüència de la reutilització que va tenir posterior-
ment al seu ús. Externament, els canvis més significatius afecten a la façana
meridional, sobre la qual es va obrir una porta a la planta baixa (que anul·là
l’espitllera central d’aquest mur)  i dues finestres al primer i segon pis, respec-
tivament.

A l’interior, es conserva part del lluït de morter d’algeps que cobria els
paraments, així com clares marques dels quatre trams de l’escala que s’ados-
sava sobre l’angle sud-oest i que permetia l’accés des del primer pis a la plan-
ta superior. Just en aquest darrer pis, s’observen les marques de les caselles
quadrangulars que devien correspondre a un colomer.

Es conserven restes d’un sostre fet amb biguetes i rajoles, estructura que
no degué ser originària de la torre telegràfica.
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Alçada: 9,49 m. aprox.
Dimensions base exterior: 6,26 x 6,26 m.
Dimensions  interior: 4,20 x 4,23 m.
Gruix mur a la base: 100 cm. Gruix mur: 73 cm.
Orientació porta: A hores d’ara, hi ha una porta oberta vers a

Requena, si fa no fa cap al sud. La porta originària (esdevinguda fines-
tra arran de la transformació de la torre en colomer) s’orientava cap a
la torre anterior, la de San Antonio, situada a l’oest/nord-oest.

Paraments: Paredat comú de pedra carejada travada amb morter de
calç i cobert amb lluïts. La base mostra uns paraments més robustos,
amb blocs de majors dimensions, i pedres ben carejades i esquadrades.
Les cantoneres, els encerclats dels envans i les motllures horitzontals
estan fetes amb carreuets de pedra calcària, tot i que el lluït de morter
els cobreix i dissimula. La cornisa, conservada en gran part, està forma-
da per una motllura còncava feta amb morter blanquinós.

NOM: TORRE DEL REBOLLAR       NÚMERO: 25
Puntal de la Agudilla
LOCALITZACIÓ: TERME DE REQUENA
ALTITUD S.N.M.: 810 m.
COMARCA: PLANA DE UTIEL
UTM 674880.91 m. / 4371449.47 m.
Distància torre anterior: Torre de la Atalaya (Requena),

número 24. 9.525 m.
Distància torre següent: Venta Mina (Bunyol), número 26.

13.618 m.
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Descripció

Aquesta torre es troba sobre el vèrtex d’un tossalet situat a uns 3.750 m
al nord-est de la caseria del Rebollar i a uns 1.300 metres al nord de l’actual
autovia de Madrid (A-3).

La torre del Rebollar manté les característiques constructives de la resta
del conjunt de les torres de telegrafia òptica del tram estudiat: estructura de
planta quadrangular amb tres pisos, base lleugerament més ampla que forma
una mena de sòcol d’un metre d’alçada i primer pis de parets atalussades i
amb tres espitlleres verticals sobre cadascuna de les quatre parets. La porta
d’accés se situa al segon pis, i s’orienta vers el nord-oest, cap a la torre ante-
rior, amb una finestra a la paret oposada orientada vers el sud-est, cap a la
torre següent. Al pis superior hi ha dues finestres situades sobre la porta i la
finestra del segons pis, envans que sempre mostren una llinda plana. Del ter-
rat, absolutament perdut, sobreeixia un ràfec o ixent fet de llosetes planes de
pedra, que només es conserva parcialment sobre la coronació del mur
sud-oest.

L’accés a les diverses plantes des de l’interior es degué fer per una escala
de la qual es conserven restes de les marques sobre el lluït de l’angle format
entre els murs SW i NW.

El primer pis, on se situa la porta i la finestra principal, presenta també
espitlleres, ara de menors dimensions que les de la planta baixa i que no
segueixen la mateixa disposició. N’hi ha tres als murs sud-oest i nord-est i
dues als murs nord-oest i sud-est, que flanquegen respectivament, la porta i
la gran finestra oposada. Aquests elements defensius no formen part de l’o-
bra original, ja que es tracta d’una reforma posterior, tal com ho indiquen els
morters utilitzats als seus lluïts que se superposen als originals. Sembla que en
aquesta adaptació es va modificar la porta de NW i es va allargar la finestra
SE del primer pis, que ara s’utilitza també com a porta.

Dels forjats, només se’n conserven algunes restes de les biguetes i canets
sobre les parets.
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Alçada: 7,55 m.
Dimensions base exterior: 6,20 x 6,20 m.
Dimensions  interior: 4,35 x 4,33 m.
Gruix mur a la base: 92 cm. Gruix mur: 70 cm.
Orientació porta: NW.
Paraments: La torre presenta un paredat comú de pedra calcària

carejada, travada amb morter de calç, que a la base del mur presenten una
grandària més gran. Les cantoneres, els encerclats dels envans i les
motllures horitzontals de la part superior del sòcol i la base del segon pis,
són de rajola massissa. Les cantoneres de rajoles presenten una caracterís-
tica trava de “cremallera” amb els paraments de maçoneria del mur.

Els paraments exteriors han perdut els lluïts que la devien cobrir.
Sí que es conserven de manera parcial, però, els lluïts interiors amb
restes fins i tot de pintura blanca de calç a la planta baixa.

NOM: TORRE DE VENTA MINA       NÚMERO: 26
Alto de la Portilla 
LOCALITZACIÓ: TERME DE BUNYOL
ALTITUD S.N.M.: 688 m
COMARCA: PLANA DE UTIEL
UTM 688012.34m. / 4367842.38 m.
Distància torre anterior: Torre del Rebollar (Requena)

número: 25. 13.618 m.
Distància torre següent: Torre de Godelleta, número: 27. 9.818 m.
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Descripció

La torre òptica del Portillo de Bunyol es troba a uns 3.000 m al nord-oest
del poble, a uns 600 metres al NE de la A-3, sobre el vessant nord-oest de
l’Alto del Cuco, tossal de 739 m d’altitud.

Manté les característiques i l’esquema constructiu de la resta de les torres
de telegrafia amb planta quadrangular i tres altures, base lleugerament més
ampla que forma una mena de sòcol d’un metre d’alçada i parets atalussades,
amb tres espitlleres verticals sobre cadascuna de les quatre parets de la plan-
ta baixa. La porta d’accés se situa al primer pis i s’orienta vers la torre següent,
mentre que com hem vist en la resta de les torres, la porta mira sempre vers
la torre anterior. Al costat oposat, cap a l’oest/nord-oest, se situa una fines-
tra. Al pis superior es conserva només la finestra de llevant, car la part supe-
rior del mur ponentí de la torre ha solsit. Tots els envans mostren una llinda
plana de rajola massissa.

Es conserven restes del ràfec que coronava els murs, fet amb rajoles rec-
tangulars massisses disposades perpendicularment als paraments, del qual
sobreïxen uns 20 cm aproximadament.

Al costat nord de la torre es conserven les restes del basament d’una
plataforma i l’arrancada d’un mur que devien correspondre al plantejament
inicial de construcció de la torre6. L’orientació d’aquest basament presenta un
desplaçament de l’eix horitzontal de la torre (en el sentit de la porta i la fines-
tra), més marcadament cap al N-S (aproximadament a uns 248° nord).
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Alçada: 8,47 m.
Dimensions base exterior: 6,16 x 6,16 m.
Dimensions  interior: 4,30 x 4,30 m. aprox.
Gruix mur a la base: 95 cm. aprox. Gruix mur: 70 cm. aprox.
Orientació porta: E-SE, vers la torre posterior de Godelleta.
Paraments: La torre presenta un paredat comú de pedra calcària

carejada, travada amb morter de calç i disposada en tongades més o
menys horitzontals que a la base presenten majors dimensions. Les
cantoneres, els encerclats dels envans i les motllures horitzontals de la
part superior del sòcol i la base del segon pis, són de rajola massissa.
Les cantoneres mostren una característica trava de “cremallera” amb
els paraments de maçoneria del mur.

NOM: TORRE DE GODELLETA       NÚMERO: 27
Cerro del Herrero  
LOCALITZACIÓ: TERME DE GODELLETA
ALTITUD S.N.M.: 380 m
COMARCA: FOIA DE BUNYOL
UTM 697734.22m. / 4366470.59 m.
Distància torre anterior: Torre de Venta Mina (Bunyol),

número 26. 9.818 m.
Distància torre següent: Torre de la Muela de Xiva, número: 28.

7.950 m
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Descripció

La torre està situada sobre un tossalet allargassat d’orientació general SO-
NE, a uns 1.500 metres a ponent del nucli urbà de Godelleta, i a uns 200
metres al nord-est de la carretera CV-424 que uneix Bunyol amb Godelleta.

L’edifici, de propietat municipal, manté les característiques generals de
totes les torres de la línia, amb base quadrangular bastida amb blocs de pedra
calcària ben carejada i travats amb morter de calç i tres plantes. Tot i que no
ha estat possible accedir a l’interior, car la torre s’utilitza com a gàbia per a ani-
mals de cacera i s’hi ha obert una portella sobre la cara est que roman tanca-
da, per les espitlleres ha estat possible observar el bon estat general dels lluïts
interiors, així com les marques deixades sobre l’angle format entre les parets
sud i oest dels graons de l’escala que comunicava el primer pis amb la planta
superior.

La planta baixa manté les tres espitlleres en cadascun dels quatre costats,
porta d’accés i gran finestra oposades a la planta primera enfrontades a les
torres anterior i posterior, i dues finestres oposades a la planta superior
damunt dels dos envans de la primera planta.

S’observen els forats utilitzats per fixar la bastida durant la construcció de
l’edifici, forats que degueren ser tapats en un primer moment, però que
després han estat descoberts en alguns casos.

Alçada: 8,90 m. aproximadament
Dimensions base exterior: 6,20 x 6,20 m.
Dimensions  interior: desconegudes, aproximadament deuen ser de

4,30 x 4,30 m.
Gruix mur a la base: 95 cm. aprox.
Gruix mur: 70 cm. aprox.
Orientació porta: W, vers la torre anterior de Venta Mina

(Portillo de Bunyol).
Paraments: La torre presenta un paredat comú de pedra carejada

travada amb morter de calç i disposada en tongades aproximadament
horitzontals, amb les cantoneres, les bandes horitzontals i els envans
encerclats de rajoles massisses. A la torre de Godelleta les rajoles han
estat usades amb més profusió que a les altres torres, amb una gran
banda horitzontal que serveix per disposar-hi les espitlleres a la plan-
ta baixa. També, els encerclats de rajola de les finestres i la porta han
estat més acurats i mostren una senzilla motllura a la part superior.

Externament, la torre ha perdut pràcticament tots els lluïts que la
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devien cobrir. Només se’n conserven restes del lluït de morter d’al-
geps sobre la paret sud. Es conserven, parcialment, els lluïts interiors
amb restes fins i tot de pintura blanca de calç a la planta baixa.

NOM: TORRE DE  LA MUELA       NÚMERO: 28
La Muela de Pota o del Telégrafo 
LOCALITZACIÓ: TERME DE XIVA
ALTITUD S.N.M.: 250 / 253  m.
COMARCA: FOIA DE BUNYOL
UTM 704568.72 / 4370533.70
Distància torre anterior: Torre de Godelleta, número: 27. 7.950 m
Distància torre següent: Torre del Vedat (Torrent), número: 29.

12.085 m.

Descripció

La torre de Xiva7 està situada a la plataforma superior i plana d’una
allargassada mola d’orientació est-oest, a llevant de la població de Xiva i al
sud de la carretera general Madrid-València. Tota la mola correspon, a hores
d’ara, a una gran propietat agrícola, transformada i abancalada modernament
per al conreu de tarongers.

L’edifici, de propietat privada, té les característiques generals de la resta de
torres de la línia, i això a pesar d’haver estat lleugerament modificat i adaptat,
per a altres usos, com ara un magatzem agrícola i per a instal·lar una antena
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de comunicacions a la coberta. Així, sobre la cara sud i a la planta baixa, ha
estat oberta una porta mentre que el coronament superior de la torre ha estat
modificat, ja que n’ha desaparegut totalment la cornisa i s’ha construït un for-
jat de bigues de castella i blocs que fa funcions de sostre.

L’edifici manté totes les característiques de les torres de la línia, amb una
sòlida base quadrangular bastida amb blocs de pedra calcària carejada travats
amb morter de calç i l’ús de rajoles massisses a les cantoneres, a les motllures
i als encerclats dels envans. L’interior —al qual no ha estat possible accedir—
sembla haver estat repicat, i sobre la paret de ponent s’ha instal·lat una escala
metàl·lica per a pujar al sostre. Des dels forats de les espitlleres conservades
és possible apreciar com a penes es conserven restes dels lluïts originals ni de
les estructures interiors com els forjats o l’escala.

La planta baixa no conserva totes les espitlleres, n’han estat tapades dues
als murs nord i est respectivament, i una tercera, al mur sud, que ha estat
destruïda per la nova portella oberta. A la primera planta es conserven la
porta d’accés (a ponent) i la gran finestra oposades, ara però cegades amb un
paredat de pedres i pòrtland. A la planta superior es conserven les dues
finestres oposades a la planta superior damunt dels dos envans de la primera
planta.

Seguint S. Olivé (1990), la torre de Xiva va ser utilitzada com a Escola
Pràctica per a la formació i aprenentatge del personal de telegrafia de l’àrea de
València.

Alçada: 8,50 m. aproximadament
Dimensions base exterior: 6,20 x 6,20 m.
Dimensions interior: desconegudes, aproximadament deu ser de

4,30 x 4,30 m.
Gruix mur a la base: desconegudes, 95 cm. aprox.
Gruix mur: desconegudes 70 cm. aprox.
Orientació porta: W, vers la torre anterior de Godelleta.
Paraments: La torre presenta un paredat comú de pedra calcària

carejada travada amb morter de calç i disposada en tongades aproxi-
madament horitzontals, amb les cantoneres —en cremallera—, les
bandes horitzontals i els envans encerclats de rajoles massisses. Els
paraments externs conserven restes dels lluïts de morter que devien
cobrir originàriament la torre. Els encerclats de rajola de les finestres i
la porta mostren les mateixes característiques que a la veïna torre de
Godelleta.
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NOM: TORRE DEL VEDAT       NÚMERO: 29
Tossal del Vedat 
LOCALITZACIÓ: TERME DE TORRENT
ALTITUD S.N.M.: 120 m.
COMARCA: HORTA DE VALÈNCIA
UTM 716145.20 / 4367039.15
Distància torre anterior: Torre de Xiva, número: 28. 12.085 m.
Distància torre següent: Torre de Sant Francesc (Valencia),

número: 30. 11.000 m.

Descripció

Aquesta torre8 s’ubica al vessant nord de l’àrea del Vedat, a uns 2.800
metres al sud-oest del centre de la vila de Torrent. La torre està situada en una
zona intensament urbanitzada. La conservació d’aquest edifici, de propietat
privada, ha estat possible gràcies a la seua reutilització i integració dins de
noves construccions (actualment, la torre forma part d’un restaurant justa-
ment anomenat “La Torreta”). Els nous usos que va tenir l’edifici deuen ser
els responsables de l’ampliació de la torre, que va ser augmentada amb una
planta. Tot i així, encara manté alguns dels elements arquitectònics originals,
com ara les finestres oposades de la planta superior, així com la porta (ara ori-
entada al nord-oest, vers la torre de Xiva) i la finestra oposada. No ha estat
possible conèixer l’estat de la planta baixa ni altres detalls de l’edifici.
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Alçada: 11,50 m aproximadament
Dimensions base exterior: desconegudes.
Dimensions  interior: desconegudes.
Gruix mur a la base: desconegudes.
Gruix mur: desconegudes.
Tot que no ha estat possible mesurar les dimensions de la torre, les

seues característiques ens indiquen que manté els mateixos patrons de
la resta de les torres estudiades.

Orientació porta: nord-oest, vers la torre anterior de la Muela (Xiva).
Paraments: Ben segurament, la torre de Torrent seguirà les carac-

terístiques descrites a les torres pròximes, com ara la de Xiva, amb un
paredat comú de pedra calcària carejada i l’ús de rajoles a les can-
toneres i els encerclats dels envans. Les modificacions modernes han
provocat, a més de la incorporació d’una planta, esmentat més amunt,
l’obertura de noves finestres.

NOM: TORRE DE VALÈNCIA NÚMERO: 30
Campanar de l’església del convent de Sant Francesc
LOCALITZACIÓ: TERME DE VALÈNCIA
ALTITUD S.N.M.: 13 m
COMARCA: L’HORTA
UTM 725803.68 m. / 4372405.61 m.
Distància torre de rereguarda: Torre del Vedat, número 29.

11.000 m.
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de Sant Francesc de València devia ser similar a aquest (tret de S. Olivé, 1990).



Descripció

Torre desapareguda que estava i ocupava l’antic convent de Sant Francesc,
desafectat per la desamortització de 1836. Aquest convent, com algun altre
de la ciutat, va passar a ser quarter militar, però l’any 1891 fou enderrocat i el
seu solar va passar a ser l’actual plaça del País Valencià.

Potser, la idoneïtat d’aquest emplaçament va fer que també en aquest lloc
—a la vora— s’instal·lara l’edifici de telègrafs i correus, edifici i ús que encara
es manté.

Tanmateix, la proposta originària va ser instal·lar l’aparell de la telegrafia
òptica dalt del Miquelet, però sembla que el pes de l’opinió pública impedí
que s’utilitzara aquest lloc, tot i que teòricament era l’indret més adequat per
a instal·lar-hi l’aparell.

Si que sabem, però, que el Miquelet va disposar, segurament quan ja havia
deixat de funcionar la xarxa de telegrafia òptica de la línia
Madrid–València–Barcelona, d’un mecanisme amb boles de vaqueta i cables
que servia per a avisar de l’entrada i eixida dels vaixells al port.
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NOTES
1 Segons A. Aguilar i G. Martínez (2003), el 1684 Robert Hooke va exposar a la Royal

Society un sistema de telegrafia visual que mai, però, no va ser utilitzat.
2 Sembla que s’havia previst fer una línia entre Madrid i Cadis. D’aquell projecte, però,

només es va realitzar el tram Madrid–Aranjuez amb quatre torres.
3 A. L. Bernet havia estat col·laborador de Chappe i havia introduït algunes modificacions

als mecanismes dissenyats pel savi francés.
4 El nostre agraïment a Ana Castaño Lladró, que ens va fer arribar una còpia d’aquest document.
5 La Ilustración. Periódico Universal. Madrid. 3 de maig de 1851. Tret d’Oliver (1990).
6 Segons F. Blay, aquest basament correspondria a una torre anterior d’època napoleònica.
7 El nostre agraïment a José Luis de Madaria, inspector de la Conselleria de Cultura, amb

qui finalment vam poder accedir a l’entorn de la torre.
8 Li agraïm a Adrià Besòs, director del Museu de l’Horta de Sud de Torrent, les informa-

cions i imatges que ens va proporcionar sobre aquesta torre.
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SUMARI

La província d’Alacant proporciona excel·lents exemples de “tardana”
industrialització en el context espanyol de finals del segle XIX. En efecte, al
llarg de la segona meitat del segle XIX poblacions com Alcoi, Banyeres de
Mariola, Bocairent, Cocentaina i Ontinyent van executar models de creixe-
ment industrial, sobretot en manufactura tèxtil. Però va ser la ciutat d’Alcoi
la que va monopolitzar una gran part d’aquest protagonisme fabril, i ja desta-
cava a finals del segle XVIII amb un entramat de xicotets tallers artesans. En
tot cas, no va ser fins a l’últim terç del segle XIX i principis del XX quan aquest
desenvolupament productiu va experimentar un fort impuls. A partir d’aquest
context d’innegable desenvolupament econòmic, analitzarem què i quins van
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ser els efectes del creixement manufacturer sobre la població que va viure a
Alcoi entre 1840 i 1915; i com es va desenvolupar l’estat nutricional i les
condicions de vida dels alcoians durant el “boom fabril” de la segona meitat
del segle XIX. L’estatura mitjana dels mossos cridats a files a Alcoi entre 1860
i 1936 (cohorts de naixement de 1840-1915)  sondeja les relacions entre pro-
grés econòmic, mortalitat, estat nutricional i medi ambient. Encara que som
molt conseqüents que la industrialització va fomentar el progrés, l’ocupació i
el creixement econòmic, entre altres possibles externalitats, no és menys cert
que aquest avanç material va difondre moltes altres ombres que taquen la
“modèlica” trajectòria industrial. L’argument d’aquest treball és que a Alcoi el
boom de la indústria tèxtil i paperera operat durant la segona meitat del segle
XIX va causar una penalització fisiològica entre la població resident. Vegem-
ho analitzant les dades compilades.

1. PLANTEJAMENTS I OBJECTIUS DE L’ESTUDI

Fins a quin punt pot estimar-se, des de la perspectiva del benestar, que el
llegat de la industrialització alcoiana de la segona meitat del segle XIX va ser
progressista i positiva?

Els resultats que es presenten en aquest treball pretenen fer un balanç
sobre com va repercutir el desenvolupament industrial experimentat per la
ciutat d’Alcoi durant la segona meitat del segle XIX i primer quart del segle XX

(1840-1915), no en l’esfera econòmica, patent i ja estudiat, sinó en les condi-
cions i nivells de vida de la població resident en el districte fabril durant aquest
període. I és que, com ha exposat el recent i primer Atlas municipal de mortali-
dad por cáncer en España, realitzat pel Centre Nacional d’Epidemiologia de
l’Institut de Salut Carles III, que depén del Ministeri de Sanitat, si bé és
innegable que el desenvolupament industrial és progrés, ocupació i creixement
econòmic, també genera problemes de salut (és el que coneixem com la para-
doxa industrial) que ara comencem a conèixer i que hem d’estudiar més perquè
és la millor prevenció.2 Aquest estudi històric intenta contribuir a eixe interés.3

2. FONTS DE TREBALL, DADES I METODOLOGIA

Esbossat el tema d’estudi, els resultats que s’exhibeixen en esta investi-
gació són producte de l’ús interdisciplinari de dues matèries: la demografia i
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la que s’ha anomenat des de fa poc menys de tres dècades com a història
antropomètrica.4 En efecte, les dues disciplines al·ludides constitueixen dues
excel·lents ferramentes analítiques per a auscultar el benestar humà (estat de salut
i condició nutricional) de les persones i societats amb perspectiva històrica.

D’una banda, l’estudi de les variables que determinen l’evolució de la mor-
taldat es fa cada vegada més necessari per a comprendre les desigualtats que
incideixen tant en la malaltia com en la mort, ja que tenen relació amb les
estructures socials, econòmiques, culturals o ambientals específiques que
afecten una zona o territori.

Amb aquesta finalitat, s’han buidat les defuncions que van succeir a Alcoi
durant tres períodes quinquennals que comprenen el període d’estudi
analitzat (1875 a 1879, 1898 a 1902 i 1928 a 1932), on l’any central de cada
un d’aquests correspon a un any censal.

Però, l’estat de salut–malaltia, i per tant el seu estat final plasmat en les
causes de defunció, responsables en última instància de la mortalitat en una
àrea, és difícil de mesurar a causa tant del subjectivisme del terme “salut”,
com de la multicausalitat dels factors incidents o desencadenants de la mort
i també, per descomptat, de la interpretació o diagnòstic que d’aquestes han
testimoniat les múltiples generacions de metges a través dels “certificats
mèdics de defunció”, o diagnòstics mèdics transcrits en les partides de defun-
ció dels registres civils.

És per això que el major problema d’aquesta font el reporta la disparitat
de criteris amb què s’han anat agrupant les causes de defunció al llarg dels
diferents censos oficials, i la major dificultat ha consistit a homogeneïtzar la
correlació de les causes de defunció donades per a cada període per l’INE amb un
model estàndard, vàlid per als tres períodes analitzats, que les fera comparables.

Per tal d’això, per a poder contrastar les causes de defunció al llarg dels
tres períodes mencionats, s’ha determinat com a model el que la CIE
reconeix actualment, fent coincidir al llarg de 17 grans grups, el conjunt de
les causes de defunció que els censos van determinar en el seu moment.

En total, el nombre de defuncions analitzades ha sigut de 12.746, de les
quals 4.706 defuncions corresponen al primer període (1875-79), 4.675 al
segon (1898-1902) i 3.365 al tercer (1928-1932). D’aquestes s’ha extret el
sexe, el mes de la defunció, l’edat i la causa de l’òbit. Per al seu tractament
informàtic cada diagnòstic ha quedat codificat amb cinc dígits, tot seguint les
normes CIE, 9a revisió codi detallat.
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D’altra banda, i a partir del buidatge de les mesures corporals primàries
(especialment estatura física) que apareixen arxivades en els Expedientes generales
de quintas a l’Arxiu Municipal d’Alcoi, s’ha pogut avaluar la complexió i l’estat
nutricional dels mossos residents a Alcoi que al seu dia van ser convocats per
a l’acte d’allistament5 i talla entre 1860 i 1936 (i que correspon als “quintos”
nascuts entre 1840 i 1915). Des de la Llei de reclutament de 1837 a Espanya
el servei militar va passar a ser obligatori (fins a la seua derogació legal l’any
2000). Per això tots els joves en edat militar, amb independència del seu ori-
gen social, tenien la inexcusable obligació d’assistir als actes administratius del
reclutament i reconeixement facultatiu (aquest incloïa l’alçària del mosso),
amb independència de la seua posterior incorporació o no a l’exèrcit. Això,
sens dubte, assegura una absoluta representativitat de l’exploració
antropomètrica dels habitants que van residir en aquest districte industrial
entre 1840 i 1915.

Dissenyada la metodologia6 i la ulterior computació de les dades es va
elaborar la sèrie tendencial d’estatura mitjana a Alcoi i es van calcular les mit-
janes d’alçària per a totes i cada una de les quintes constituïdes des de 1860
fins a 1936 i que ha sigut viable a partir de 19.213 talles. No obstant això, el
nombre de mossos que van ser allistats en aquesta ciutat durant el mateix
període ascendia a 22.591 mossos, la qual cosa significa que el 85,04%
d’aquests van ser mesurats, ja que cal tenir en compte que va haver-hi mossos
que o bé es van absentar o no es van presentar a l’acte de reclutament i, en
conseqüència, van ser declarats pròfugs.

146

Tabla 1. Informació de la sèrie antropomètrica d’Alcoi, 1860-1936  
(cohorts de naixement 1840-1915)
Municipi Mossos allistats Mossos tallats % tallats 
Alcoi 22.591 19.213 85,04 

Edat Mossos allistats Mossos tallats % tallats 
19 anys 3.343 3.259 16,96 
20 anys 8.306 6.958 36,21 
21 anys 10.942 8.996 46,82 
Total 22.591 19.213 100 

Lloc de naixement Mossos allistats Mossos tallats % tallats 
Alcoians 10.907 9.055 47,12 
Immigrants 2.435 2.242 11,66 
Desconegut 9.249 7.916 41,20 
Total 22.591 19.213 100 
Font: Expedientes de quintas, AMA. Elaboració pròpia. 
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Encara que les sèries de reclutament militar a Espanya ofereixen innu-
merables atributs per a afrontar l’estudi històric dels nivells de vida amb
perspectiva nutricional i antropomètrica, també presenten certes deficiències
que cal tenir en consideració.7 Vegem-ne les més destacades.

En primer lloc, des de mitjan dècada de 1850 i fins a la seua desaparició
l’any 2000 les sèries de reclutament a Espanya aglutinen les dades personals
de joves entre 19 i 21 anys. En conseqüència, els canvis legislatius operats en
matèria d’edat de crida al servei fan inviable a priori poder obtenir una sèrie
d’estatura mitjana estandarditzada en una edat concreta. Es tracta d’un incon-
venient important atés que és susceptible sospitar que tots aquells “quintos”
que van ser allistats, tot just feien 19 i 20 anys (concretament les quintes que
van de 1885 a 1899; 1860 a 1885, i 1901 a 1905, respectivament) i posseïen
encara marge per a adquirir ple desenvolupament físic (i intel·lectual) fins als
21 anys. Per tant, quan s’analitze i s’interprete l’estat nutricional i nivell de
vida biològic de la població adolescent allistada a Alcoi en la segona meitat
del huit-cents, caldrà ser molt cautelosos en les conclusions, ja que estarem
analitzant la condició nutricional de joves que, amb tota probabilitat, encara
no havien completat la seua complexió fisiològica.8

En segon lloc, cal recordar que no tots els mossos allistats a Alcoi van
nàixer en aquesta ciutat. Per tant, és sensat sospitar que, en part, la sèrie ten-
dencial d’estatura mitjana a Alcoi poguera estar subjecta a l’influx relatiu de
les talles dels mossos que van immigrar a Alcoi amb motiu del “boom” indus-
trial.9 Per sort, la font de les quintes acostuma a informar amb prou regulari-
tat del lloc de naixement dels xics i ens permet saber que: el nombre de
mossos que van viure tota la seua joventut a Alcoi va representar el 47,12%;
que el conjunt de mossos que no eren naturals d’Alcoi, però que residien a la
ciutat en el moment de l’allistament ascendia a un 41,20%. De la resta, un
11,66%, en desconeixem la procedència en no mencionar-ho la font.

En passar als aspectes estrictament metodològics, són necessàries dues
consideracions: d’una banda, i a fi de facilitar l’anàlisi explicativa de les dades
d’estatura mitjana a Alcoi, els resultats són llegits per cohorts de naixement i
no per any de quinta, perquè és àmpliament acceptat que l’estatura adulta a l’e-
dat de 21 anys constitueix un fidel espill dels alts i baixos pels quals ha discorregut
el creixement fisiològic des dels anys d’infància.10 En tot cas, aquesta advertèn-
cia no hauria de fer que ometérem la importància decisiva que també repre-
senten els anys en què transcorre la denominada estirada adolescent prèvia al
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mesurament dels quintos. Perquè com també indica la literatura especialitza-
da del creixement humà, l’adolescència és una etapa molt vulnerable i on l’or-
ganisme està en ple procés de desenvolupament i maduració11 i, per això i
segons alguns autors, allò transcendent és on el jove va viure la seua ado-
lescència, la qual té més probabilitats d’haver transcorregut en el lloc de reclu-
tament que en el de naixement.12 Amb independència d’ambdós criteris i com
sol ser habitual en aquest tipus d’estudis,13 en aquest treball les sèries d’estatu-
ra mitjana seran llegides per any de naixement. Per això, els gràfics que con-
tenen informació longitudinal amb dades d’estatura física especifiquen tant els
anys de naixement com els de quinta en els dos eixos d’abscisses i els trams de
talla en els dos eixos d’ordenades.

Finalment, i com es podrà comprovar en les distintes figures que s’hi
adjunten, l’estimació i la representació de les estatures mitjanes es represen-
ten tant en mitjanes anuals com en mitjanes mòbils de tres anys a fi d’amor-
tir les possibles fluctuacions anuals presents sempre en qualsevol sèrie d’es-
tatura mitjana local.
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Font: Expediente de quintas, AMA. Elaboració pròpia.

*  Mossos  mesurats entre 1860-1969: 28.584
** Mossos allistats entre 1860-1969: 34.568

Figura 1. Percentatge de talla a les edats de 19 a 21 anys, mossos mesurats a Alcoi*

1860-1969 (cohorts de 1840-1948)



3. LA MORTALITAT I L’ESTATURA FÍSICA COM

INDICADORS VÀLIDS PER A EXPLORAR I PREDIR

LA SALUT, L’ESTAT NUTRICIONAL I EL BENESTAR HUMÀ

DE LES SOCIETATS HISTÒRIQUES PASSADES I ACTUALS

Què és i què entenem per benestar? És possible sospesar-ho, ponderar-
ho? Per mitjà de quina variable o variables? La definició de benestar és com-
plicada, o si es prefereix, el seu concepte no és uniforme14 sinó multidimen-
sional15 perquè aglutina diverses facetes d’aquest (des de l’estrictament cre-
matístic al social, humà i, per descomptat, la seua dimensió essencial, que és
la jurídica, o siga, la de benestar com a “justícia”, com a garantia contra la pre-
potència). Sense tenir la pretensió d’aprofundir en les accepcions de l’expres-
sió benestar, segons els contextos en què apareix, admetrem la significació
amb què la defineix la Real Academia Española: el conjunt de coses necessàries
per a viure bé.

Però la següent pregunta és, senzillament, pertinent: quin conjunt de coses
són necessàries per a viure bé?; quins elements són bàsics perquè una persona
puga gaudir de la seua activitat somàtica? Segons l’estudi de l’escola de nego-
cis IESE16 i de la Universitat de Califòrnia, hi ha dos tipus de béns: els bàsics,
com ara menjar, descansar, tenir salut o gaudir amb els amics, que són essen-
cials i el seu plaer dura sempre; i els de consum, com un cotxe, un viatge a
l’estranger i fins i tot l’ús grat que fem dels diners, als quals un s’acostuma
molt més ràpidament. Són “adaptatius”, aclareix l’estudi. Així, una persona és
més feliç quan centra el benestar en eixos béns bàsics i no en els de consum.
Per tant, la tradicional frase que allò important de la vida és la salut, l’amor i
els diners només admet discussió respecte a l’ordre dels elements.

Per tot això, i per la dificultat per integrar en un mesurament sintètic tot
el conjunt de variables que comprén el benestar, els estudis internacionals
(inspirats, en la majoria de les ocasions, pel Banc Mundial, l’ONU, —aques-
ta a través de la FAO—, i l’OMS) solen limitar la mesura del benestar humà
a diverses dades principals: les que subministra la demografia i les que sub-
ministren les inspeccions mèdiques sobre les proporcions i mesures del cos
humà (especialment en edats infantils). Efectivament, les taxes vitals (natali-
tat i mortalitat), a més de proveir dades en relació amb l’evolució secular de la
població en un moment donat o en un període llarg, constitueixen, així
mateix, magnífiques sèries per a avaluar i predir l’estat de salut d’una societat.17
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Per la seua banda, i molt associat amb la informació que aporta la
demografia històrica, la constitució i complexió física de les persones, analitza-
da a través d’exploracions antropomètriques, constitueixen uns índexs
excel·lents per a calibrar el grau de forces i vitalitat de cada individu. Però,
sobretot, l’estat nutricional d’una societat.18 S’entén per açò la condició cor-
poral resultant de l’equilibri entre la ingestió d’aliments i la seua utilització per
part de l’organisme davant situacions de desgast físic (com, per exemple, el
treball), les malalties i la despesa produïda per les demandes metabòliques.19

Per tot això, arxivar i informatitzar milers de dades sobre mesures
antropomètriques primàries (a saber, estatura, pes, tòrax, índex de massa cor-
poral –IMC–, alçada del genoll, perímetre del braç en extensió i greix subcu-
tani, entre d’altres), reporta un material d’incalculable valor si el que es vol és
detectar anomalies alimentàries com l’obesitat, l’anorèxia, diagnòstics de mal-
nutrició proteicoenergètiques o qualsevol altra alteració de la condició nutri-
cional.

És per això que la demografia i l’antropometria històrica, a diferència
dels indicadors convencionals del benestar (renda per càpita, PIB i salaris,
fonamentalment), inapropiats per a percebre altres magnituds del benes-
tar alienes a l’estrictament crematístic, constitueixen dues disciplines
autoritzades —rigoroses— per a indagar sobre les condicions i la natu-
ralesa del benestar humà en societats actuals i passades en els seus dos
vessants principals: l’estat de salut i la condició nutricional dels individus.
Constatem-ho atenent l’impacte que va significar la industrialització
alcoiana de la segona meitat del segle XIX en les condicions de vida de la
seua  població resident.

4. LA CÀRREGA DE LA INDUSTRIALITZACIÓ

I EL BENESTAR HUMÀ A ALCOI, 1840-1915:

LA PARADOXA INDUSTRIAL

La industrialització alcoiana, avançada entre les d’Espanya,20 prompte es va
distingir pel primerenc desenvolupament d’una indústria tèxtil llanera (vegeu
Taula 2) i una significativa proporció de població urbana (vegeu Taula 3).21
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Així mateix, a Alcoi la transició de les activitats protoindustrials, que van
caracteritzar les originàries manufactures establertes des de finals del segle
XVIII22 i la primera meitat del segle XIX, al sistema de fàbrica (“factory sis-
tem”), es va produir entre 1850 i 1910.23 Aquesta transició, indispensable per
a la modernització i competitivitat del sector, a més d’avantatjosa, no obstant
això, va regirar els costums i les relacions de treball heretats del segle passat.24

No sense problemes i amb capitals modestos, el procés de mecanització es va
refermar abans de la Primera Guerra Mundial.
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Taula 2. Fabricació de teixits de llana en Alcoi, 1870-1913 

Font: Cuevas (1999: 28) 

Vares castellanes Índex 

Taula 3. Evolució de la població en Alcoi, 1769-1930 

Font: Vallés (1986) i Beneito (2003: 23) a partir de Censos oficials de població 



Encara que no desmentim que la industrialització en aquesta demarcació
de l’Espanya mediterrània va ser reeixida en termes econòmics,25 més descon-
fiança ens suscita saber quins efectes i contribucions va desplegar aquest
fenomen econòmic en la salubritat i els nivells de vida de la població. Amb
aquest anhel creiem que les sèries vitals (natalitat i mortalitat) i la condició
nutricional de la població, explorada a partir d’indicadors antropomètrics, es
converteixen en esplèndits mesuradors –termòmetres– per a calibrar l’estat
de salut i l’estat nutricional d’una societat.

En efecte, la computació de les dades que revela la Figura 2 és verita-
blement aclaridora. Ve a representar gràficament i de forma cronològica i
tendencial el recorregut de l’estatura mitjana d’aquells mossos allistats a
Alcoi, que van ser mesurats entre 1860 i 1936 i que delata dues certeses: en
primer lloc, si bé és innegable que l’standing nutricional de la població resi-
dent a Alcoi en el “llarg termini” va millorar (almenys, en edat adoles-
cent),26 igualment, i en segon lloc, seria irreflexiu, per imprudent, enunciar
que la industrialització va ser la panacea del progrés en les condicions de
vida. Lògicament, i amb la bateria d’indicis que a continuació presentarem,
és palpable que la resposta siga negativa. I una dada, en aquest sentit, és
aclaridora: el conjunt de mossos que van ser tallats entre 1916 i 1925
(cohorts de naixement de 1895 i 1904) tenien la mateixa alçària o benestar
biològic que els quintos que van ser mesurats durant tota la dècada de
1860. En altres paraules, al llarg dels quasi 60 anys que van transcórrer
entre els joves nascuts en 1840 i 1900 el nivell de vida biològic o estat nutri-
cional a Alcoi va romandre atrofiat, estàtic, anquilosat… O, si es prefereix,
el contingent de xicots entre 19 i 21 anys que residint a Alcoi i nascuts
entre 1840 i 1900 van ser cridats per complir amb el servei militar, general-
ment i amb tota seguretat, es van presentar a l’acte d’allistament amb com-
plexions escarransides per falta de desenvolupament fisiològic, a causa
d’escassetat o retard en el procés nutritiu.

Quines circumstàncies van tenir lloc perquè es produïra un dèficit de les
condicions de vida tan sever i que va transcendir en el creixement fisiològic
dels joves residents a Alcoi en el moment de l’allistament (nascuts entre 1840
i 1895)? En quina mesura l’estil de vida urbà, però sobretot la brega del tre-
ball industrial, així com el marc ecològic generat per aquest, va ser el causant
de la debilitació orgànica que evidenciaven els mossos que es van presentar al
tallatge?
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Abans de procedir a fer servir alguns dels factors que creiem que van
influir més decisivament en el deteriorament de les condicions de vida a Alcoi
en la segona meitat del segle XIX, és fonamental recordar el que diu la literatu-
ra mèdica (pediatria, auxologia, medicina, epidemiologia, biologia humana,
altres). Segons aquesta, les variacions i vicissituds anòmales que pogueren
tenir lloc durant les decisives fases del creixement humà, han de ser interpre-
tades com a conseqüència de mutabilitats en les condicions de vida bàsiques
i que van des d’alteracions en l’alimentació, la salubritat, l’entorn mediambien-
tal, els vaivens demogràfics, especialment la que té a veure amb la mortalitat
infantil, fins a les conjuntures econòmiques, principalment, les recessions.27

Per tant, l’explicació i comprensió dels canvis en la complexió física i l’estatu-
ra mitjana dels individus no es pot realitzar ni entendre si no s’adopta un
enfocament multifactorial, açò és, l’estatura està articulada i influïda per com-
plexos i molt dispars determinants, encara que principalment per la nutrició,28

l’estat de salut29 i el marc mediambiental30 durant els decisius cicles del creixe-
ment humà (de 0 a 21 anys, aproximadament, o, si es prefereix, des de la
infància fins a l’estirada adolescent).31
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Font: Expediente de quintas, AMA. Elaboració pròpia.

* Mossos mesurats a Alcoi: 19.213

Figura 2. Evolució tendencial de l’estatura mitjana desl mossos mesurats a

Alcoi* entre 1860-1936 (cohorts de 1840-1915)



En conseqüència, és fàcil sospitar que elements tan dispars com la
pol·lució mediambiental, l’aglomeració demogràfica, les dietes deficitàries,
l’hàbitat malsà, la severa disciplina i el cronometratge del treball fabril, l’ocu-
pació de xiquets i dones en els insalubres tallers i la configuració de les
fàbriques, etc., degueren afligir la fisonomia dels adolescents residents a
Alcoi. Encara que reconeixem que ens resulta impossible mesurar quantitati-
vament —estadísticament— el grau d’incidència que degueren representar
alguns dels elements enumerats (a saber, l’abast de la contaminació del clima,
la qualitat i estructura de les dietes ingerides, la incidència anímica de l’estil de
vida urbà, etc.). Tot i que el contrast amb el benestar biològic gaudit en
àmbits rurals pròxims a Alcoi ens pot, en certa mesura, aclarir el pes influent
(negatiu, en aquest cas) d’aquests mateixos factors creats per la mateixa
idiosincràsia de l’estil de vida urbà-fabril (vegeu Figura 3).

Així és. La confrontació realitzada a les dades d’estatura física d’Alcoi amb
les de dues poblacions rurals pròximes ofereix una deducció clarivident:
encara que es pot assentir que tant Alcoi, Pego i Villena engendraven entorns
ecològics molt desiguals, el recorregut tendencial de la talla mitjana, no
obstant això, validaria el nostre argument segons el qual el marc ecològic
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Font: Expediente de quintas, AMA, AHMV i AMP. Elaboració pròpia.

Figura 3. Comparació tendencial de les estatures mitjanes dels mossos msurats a

Alcoi, Pego i Villena entre 1860-1936 (cohort de 1840-1915). Mitjana 

mòbil de 3 anys.



urbà-fabril va fustigar més rigorosament la cadència del creixement físic. Fins
a finals del segle XIX el règim dietètic, i per tant l’standing nutricional, de la
població urbana d’Alcoi va ser molt i més insuficient en comparació amb la
del món rural en la província d’Alacant.

Alcoi, en convertir-se prompte en un dels primers districtes avançats de la
industrialització espanyola, és un magnífic microcosmos que ens aprofita per a
graduar les relacions entre desenvolupament fabril i benestar.32 Les perquisi-
cions realitzades han permès conèixer molts dels ingredients que expliquen per
què el feroç industrialisme executat durant la segona meitat del segle XIX va
depauperar la immensa ciutadania alcoiana, especialment el grup de població
més jove. Encara que molts van ser els factors que constitueixen un sòlid com-
pendi per a explicar aquesta desgràcia, entenem que alguns d’aquests van incór-
rer molt inflexiblement en la salut dels alcoians. Com, per exemple, el règim
demogràfic,33 les seues taxes vitals (natalitat i mortalitat), l’estat de salut de les
persones, les condicions higièniques, l’hàbitat i el seu marc epidemiològic, etc.34

Per començar, està documentat que la centralització de les distintes fases
de producció del teixit de la llana i mecanització industrial que es va operar
en la segona meitat del segle XIX va exigir una major quantitat de mà d’obra
i, així mateix, que aquesta va ser coberta pels habitants procedents del hinter-
land rural de la comarca. Per tant, l’imponent ascens demogràfic que va regis-
trar la població d’Alcoi des de les dècades finals del segle XVIII en avant va
procedir, majoritàriament, dels torrents immigratoris.35 A part de les dades ja
mostrades sobre l’evolució de població continguts en la Taula 3, la Figura 4
certificaria aquest augment vegetatiu d’acord amb l’alt nombre de quintos que
van ser allistats a Alcoi entre 1860 i 1936.

Lamentablement la insuficiència d’infraestructures urbanístiques i
higièniques a la ciutat no va permetre abordar amb mínimes garanties
d’habitabilitat aquest ímpetu demogràfic.36 La peculiar configuració de la ciu-
tat i l’absència de terreny urbanitzable va obligar que molts dels carrers de la
ciutat estigueren alineats entre rampes i desnivells, la qual cosa va afavorir
l’apilament de la gent, especialment en el raval, on s’apinyava la classe tre-
balladora. L’alta demanda i els alts preus dels immobles van obligar les
famílies més humils, sobretot les immigrants, a compartir indecents habita-
cles amb altres familiars. El tumult humà, unit a la falta d’aireig, aigua potable
i lluminositat, degué ser el medi de cultiu per a la proliferació d’afeccions pul-
monars, catarrals, reumàtiques i altres trastorns orgànics.
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Tampoc no devia ser molt millor la seua estructura dietètica.37 Encara que
desconeixem de manera detallada quina va ser la quantitat de proteïnes i de
vitamines que ingerien en la segona meitat del huit-cents, dues clares proves
avalarien que les ingestes engolides pels alcoians van ser exigües: d’una banda,
i com mostra la Figura 2, l’altura mitjana dels quintos nascuts entre 1840 i
1895 va romandre estable, empantanada, fisiològicament parlant; i, per una
altra, i directament relacionat amb l’evidència anterior, durant aquest mateix
període la xifra i proporció de xics que arribats a l’edat per a complir amb la
“mili” van ser exclosos del servei per no aconseguir el mínim de talla exigit
va ser, realment, escandalós (vegeu Figura 5). Com s’hi pot veure, els xicots
residents a Alcoi entre 19 i 21 anys, sense cap vacil·lació, van tolerar serioses
situacions de desnutrició o depauperació per trastorn de la nutrició, entre
altres factors. En síntesi, el conjunt de queviures que la població infantil i
juvenil va ingerir durant les fases de creixement en el període analitzat degué
ser de tot menys variat, vitaminat i revitalitzant, sobretot per a transigir amb
les extenuants jornades de treball.
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Font: Expedientes de quintas, AMA. Elaboració pròpia.

Figura 4. Nombre anual de mossos allistats a Alcoi entre 1860-1936 (nascuts en 

1840 i 1936).



Encara que segons l’opinió dels experts (pediatres i nutricionistes, fona-
mentalment), la pubertat constitueix una de les etapes més sensitives del
desenvolupament orgànic,38 més transcendents resulten els anys d’infància i
puerícia.39 En aquestes primeres fases de vida el cos i els seus sistemes
orgànics són molt sensibles a les privacions alimentàries i les afeccions. Però,
igualment és essencial —i beneficiós— l’afecte i les atencions maternals que
reporta la mare a la salut mental i física dels bebés. Aquest matís és impor-
tant ja que a Alcoi durant el boom fabril, a més de l’ocupació d’homes i xiquets
en els tallers tèxtils, prop del 30% de la població obrera ocupada era femeni-
na, que s’emprava majoritàriament en les fàbriques de paper, però també com
a criades en les llars de les famílies adinerades. L’afany per alleujar i millorar
els misèrrims pressupostos familiars va sentenciar centenars de xicotes a la
servitud del treball en les fàbriques.41 Però, efectes més greus degué infligir en
la població femenina el nou estil de vida fabril, a saber: va sostraure dedicació
al decisiu període de la maternitat, la lactància, la criança i l’educació dels
xiquets, etc. En fi, que el conjunt de xavals que va aconseguir sobreviure i
arribar a l’adolescència, residint a Alcoi durant l’etapa 1840-1895, no creiem
que deguera recordar amb especial entusiasme els seus anys d’infància. La
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Font: Expedientes de quintas, AMA. Elaboració pròpia.

Nota: Si bé el mínim de talla exigit per a entrar en el servei d’armes va variar a Espanya, especialment
durant la segona meitat del segle XIX, en aquest treball hem optat per estandarditzar l’esmentada con-
dició a tots aquells que no van aconseguir l’altura de 155 centímetres.

Figura 5. Proporció de mossos declarats “cortos de talla”* en Alcoi entre 1860 i 

1936 (nascuts en 1840-1915)



duresa implacable de la mortalitat infantil i juvenil, unida als severs símptomes
de desnutrició que van presentar molts dels quintos en el moment del
mesurament, a causa de l’accentuació i els estralls que degué generar el nou
estil de vida fabril, entre altres possibles causes, va retallar el benestar humà.
Açò és segur.

El creixement físic de les persones, com ja hem assenyalat en més d’una
ocasió, a més de ser molt sensible a la quantitat i qualitat de la ingesta alimen-
tària, està també molt mediatitzat per l’impacte de les malalties i la pobresa
(familiar, principalment).

Per sort, i igual que succeeix amb la informació que subministren les par-
tides de mort en el Registre civil, les fonts de reclutament militar també per-
meten computar el valor i la influència que van tenir aquests dos factors en
la complexió física dels quintos. Els al·legats exposats per aquests adolescents
en l’acte de mesurament per a eludir legalment el servei militar, constitueix el
fons d’informació des del qual s’extrau una exhaustiva radioscòpia de les
condicions de vida d’aquests mossos (vegeu Taules 4 i 5).42

En termes generals i considerant l’agregació de les xifres en determinades
al·legacions, podem afirmar que bona part de la societat alcoiana va patir un
alt índex de pauperisme, si atenem els elevats percentatges de pobresa que
van declarar els mossos. Així ho revela l’augment progressiu del nombre
d’adolescents que van declarar la seua condició de pobres, inclosa la familiar
(d’un 78,32% en el període 1860-1899 es passa a un 95,07% en 1901-1936).
El fet que aquest índex anara en augment, indica no tan sols la baixa renda
per càpita de la classe treballadora a Alcoi, sinó també la desvaloració de la
qualitat de vida a què estaven sotmeses les llars alcoianes. En aquest context
de misèria econòmica s’entén perfectament que el deficitari consum alimen-
tari diari no cobrira les necessitats bàsiques per al funcionament correcte dels
organismes.

Per la seua banda, les al·legacions físiques interposades pels mossos en les
successives quintes ajuda, al seu torn, per a comprendre el marc higiènic sani-
tari d’Alcoi. A fi de facilitar la comprensió de les dades, hem optat per emprar
una senzilla classificació anatòmica dels defectes físics.

Un punt que cal destacar és que la majoria dels problemes físics que van
argumentar els mossos fan referència a imperfeccions musculars-òssies, així
com del sistema ocular, aparell respiratori i altres diagnòstics de difícil classi-
ficació i que hem agrupat en el grup d’“altres”. Es tracta de grups de malaltia
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Taua 4. Percentatge de al·legacions físiques presentades pels mossos allistats en Alcoi, 
1860-1936 (nascuts en 1840-1915) 

Font: Expedientes de quintas, AMA 
*Aquest grup incorpora deficiències físiques de difícil classificació, com per exemple 
calvícies, cicatrius, fístules, hemòlisi, hidronte, hidrocele, lancoma, tumors, etc. A més, per a 
tot el període d'anàlisi 860 mossos van declarar l'expressió genèrica de defecto físico i inutilidad 
física, sense especificar quin tipus de lesió patien. 

Grup de malalties Quintes
1860-1899 Casos Quintes

1901-1936 Casos 

TOTAL  

Taula 5. Percentatge d’al·legacions legals presentades pels mossos allistats en Alcoi, 
1860-1936 (nascuts en 1840-1915) 

Fuente: Expedientes de quintas, AMA
*Arreplega aquelles al·legacions que fan referència a expressions com: estar preso, estar 
sirviendo, falta de edad, haber servido, ser religioso profeso, etc. 
** Aquest tipus d'al·legació, arreplegava una sèrie de preocupacions socials destacant: 
hermano sirviendo, madre viuda, mantenimiento de hermanos, haber contraído matrimonio, padre impedido, etc.
*** Es tracta d'al·legacions en què el quint especificava situacions de penúria econòmica. 



i imperfeccions físiques que tenen una alta correspondència amb el que va ser
el context laboral a Alcoi entre 1840 i 1915.

Respecte dels problemes musculars-ossis, la seua elevada incidència pot
ser explicada, en gran manera, per la precarietat laboral en què es desenvolu-
paven les jornades de treball. Està documentat que els contratemps laborals
van ser freqüents i que la intensitat física de les labors va ocasionar nombroses
lesions, dislocacions i hematomes. D’altra banda, el marc ambiental generat
en les fàbriques tampoc no degué de col·laborar en la millora de la salubritat
dels treballadors. Tant els paperers com els operaris del tèxtil absorbien
constantment un aire contaminat, circumstància que provocava situacions
d’inflamació dels bronquis, malalties pulmonars, sensacions d’asfíxia, així
com de picor i borradura dels ulls, i que degueren disminuir la resposta del
sistema immune. A excepció de les lesions musculars-òssies que van veure,
paradoxalment, incrementar els seus diagnòstics, la resta de malalties van
experimentar un descens significatiu en els seus percentatges, la qual cosa cal
considerar-la en conjunt com un signe de modernització del marc ecològic i
la salut general de la població.

En definitiva, l’estudi dut a terme dels al·legats físics presentats pels
mossos en el moment de l’allistament, suggereix que, sent els condicionants
socials (urbanisme, habitatge, infraestructures higièniques), els culturals
(hàbits, alimentació, cultura sanitària) i les polítiques de salut pública molt
deficients des de mitjan segle XIX, la industrialització a Alcoi va cooperar a
agreujar més el caràcter nociu de la població en la segona meitat del segle XIX.

Per tant, si poguérem recrear el desolador context esbossat i el ventall d’al-
guns dels factors fins ara catalogats s’inferiria, ara sí molt millor, que el règim
demogràfic que va imperar a Alcoi durant tota la segona meitat del segle XIX

no va ser el més procliu per a assegurar des dels primers anys de vida la
longevitat. Més aviat, tot el contrari. La salvatge industrialització i els insalu-
bres hàbits de vida que aquesta va propagar es cobraren un elevadíssim grava-
men en forma de vides (vegeu l’evolució de les sèries vitals en la Taula 6).

Les xifres que aporten ambdues taules, encara que especialment la Taula 6
sobre taxes brutes de mortalitat, són summament gràfiques. Les adverses
condicions ecològiques i laborals que van patir els alcoians en les dècades finals
del segle XIX van col·laborar a degradar la coexistència. L’entorn repel·lent que
va singularitzar la convivència urbana a Alcoi durant aquest període va ser
l’adob perquè es propagaren tot tipus d’alteracions de la salut. En efecte, Alcoi
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es va convertir en aquests decennis en un autèntic focus mòrbid. La difusió de
malalties epidèmiques —contagioses— i infeccioses pel consum d’aigües i ali-
ments en mal estat43 i l’ambient impur es va cobrar moltes vides; va ser espe-
cialment despietat amb aquelles criatures que no tenien mecanismes naturals
per a defensar-se d’agressions externes, com és la població infantil i juvenil.
Afeccions com el tifus, la disenteria, les gastroenteritis, la pallola, la tisi, la
bronquitis, així com aquelles que es propagaven per microorganismes com la
meningitis, l’encefalitis, la mielitis o la sífilis, van fer vertaders estralls entre la
societat més juvenil.

Les prolífiques dades contingudes en les partides de defunció del Registre
Civil d’Alcoi, ens revelen tot un atziac univers humà en contrast amb la pro-
gressió que adquiria la indústria tèxtil i paperera. I aquesta extraordinària
compilació estadística deixa entreveure evidències certament aterridores
entorn del que entenem per l’estat de salut d’una població, a saber:

1. Abans de 1900 més de la meitat de les defuncions ocorregudes
a Alcoi eren de xiquets que encara no havien complit els cinc anys de
vida (vegeu Taules 7 i 8).

2. Durant el darrer terç del segle XIX Alcoi posseïa una mortalitat
infantil tènuement superior a la que, en conjunt, tenien els altres
municipis de la comarca de l’Alcoià (169% enfront del 149%, respec-
tivament). Serà a partir del començament de segle quan els registres
alcoians milloren relativament respecte als seus conciutadans rurals.
En canvi, les taxes de mortalitat neonatal van ser sempre inferiors a
Alcoi que a la resta de municipis del hinterland més agrari. Però no en
el cas de la mortalitat postneonatal (vegeu Taula 9).
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Taula 6. Evolució de les taxes. En ‰ 

Taxa de natalitat Taxa de mortalitat
Anys Espanya Alcoi Espany
1878 36’0 35’2 30’4 30’2
1887 36’0 36’4 32’7 34’9
1897 34’1 34’6 28’3 30’2
1900 33’8 33’9 28’8 29’3
1910 32’6 25’5 22’9 23’5
1920 29’3 18’6 23’2 22’0
1930 28’2 19’6 16’8 17’6
1940 24’3 13’8 16’5 15’1

                          Font : España, J. Nadal (1976:145);  Alcoi, Beneito (1993). 



3. Mentre que indisposicions com el refredat gàstric, la gastritis, la
colitis i l’enteritis, provocades pel consum d’aigua contaminada i la
ingestió de queviures en mal estat, van motivar entre els menors de 10
anys una mitjana d’unes 80 defuncions anuals, un altre grup d’alifacs,
que afectaven dolorosament l’aparell respiratori dels xicotets, com
eren els refredats, la grip, la pneumònia i la bronquitis s’emportaven
quasi 100 baixes anuals.
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Taula 8. Defuncions infantils per grups d’edat en Alcoi, 1875-1932 
 1875-1879 1898-1920 1928-1932 
0   anys 1.030 696 307 
1-4   “ 1.465 1.375 348 
5-9   “ 199 169 81 
Font: Beneito (2003: 35) a partir del Registro civil. Partidas de defunción 

Taula 9. Comparació de les taxes de mortalitat infantil en Alcoi respecte a altres 
municipis de la comarca*, 1875-1932 

 T.M. Infantil (Per 
1.000 nascuts vius)

T. M. Neonatal  
(1ér mes de vida)

T. M. Postneonatal 
(11 mesos següents)

Periode Alcoi Comarca Alcoi Comarca Alcoi Comarca 

Font: Beneito (2003: 36) a partir del Registro civil de diversos pobles de la comarca. Partidas de defunción

* Els municipis comptabilitzats en la Comarca de l’Alcoià són els següents: Agres, Alcoi, Alcoleja, 
Alcosser de Planes, Alfafara, Almudaina, Alqueria d ‘Asnar, Balones, Banyeres, Beniarrés, Benifallim, 
Benilloba, Benillup, Benimarfull, Benimassot, Castilla, Cocentaina, Fageca, Famorca, Gaianes, Gorga, 
Ibi, l’Orxa, Villena, Muro, Onil, Penàguila, Planes, Quatretondeta, Tibi i Tollos.
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Per tot açò, i en observar la bateria de dades demogràfiques, és obvi que
arribem a la conclusió que Alcoi, durant els últims decennis del segle XIX i en
plena efervescència industrial, va ser un permanent focus malaltís i insà.44 Les
dades de mortalitat i morbiditat així ho testifiquen, però també la raquítica
fisonomia d’aquells xiquets que van aconseguir sobreviure a l’embat de les
epidèmies i patiments durant la infància i van arribar a ser mesurats en l’edat
adolescent. Les actes de reemplaçament emplenades des de 1860 i fins al
primer decenni del segle XX, aproximadament, revaliden aquesta certesa. La
vinguda de centenars d’immigrants originaris del hinterland agrari de la comar-
ca i la insuficiència d’infraestructures higienicosanitàries per a digerir aquesta
allau humana va ser el còctel morbós perquè molts símptomes malaltissos
feren acte de presència. A més, si unim la bulímia que van haver de suportar
molts dels seus residents, no estranya que algunes d’aquestes malalties, que
tenien un origen bacterià, ocasionaren gastroenteritis agudes amb diarrea i
vòmits repetits i que, en bona mesura, cal atribuir a l’absència d’un règim ali-
mentari adequat i saludable, sobretot quan els nadons abandonaven la lactàn-
cia materna.

Però el sistema i les condicions laborals imperants també en foren un fac-
tor crucial. L’assimilació psicològica que per a molts joves que provenien del
món rural degueren suposar conceptes com cronometratges, disciplina cor-
porativa, horaris rígids, treball a estall, estoc de producció, entre d’altres, i les
estrictes jornades de treball en aquelles fumejants i insanes factories degué
afectar, creiem, l’estat anímic i somàtic d’aquelles criatures.

La joventut que va residir a Alcoi entre 1840 i 1895 va subsistir malament.
Senzillament, perquè emmalaltia amb assiduïtat (molts, ja s’ha dit, morien
prematurament) i menjaven poc i malament.

5. CONCLUSIONS

La deducció més important que cal extraure és que podem ratificar que la
demografia i l’antropometria històrica són, i poden ser en futurs treballs,
excel·lents i irreemplaçables disciplines per a avaluar el benestar humà de les per-
sones –i societats– en el llarg termini. I, així mateix, per a escrutar les possibles
relacions i concomitàncies entre el creixement econòmic i el benestar humà.

Els resultats aconseguits en aquest estudi revelen que, a pesar que el
municipi industrial d’Alcoi des de la segona meitat del segle XIX, i fins i tot
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abans, va emprendre un procés de creixement econòmic basat en activitats
industrials de béns de consum (teixits de llana i producció de paper), la
població resident va transigir amb patiment unes indignes condicions de vida.
L’emplaçament geogràfic de la ciutat en una foia i l’escàs sòl edificable va
comprometre molt seriosament les condicions d’habitabilitat i salubritat
d’una població que va créixer durant tot el segle XIX, a causa especialment de
l’ímpetu que van representar les aportacions migratòries provinents del seu
hinterland rural. La gentada que va haver d’assumir aquest municipi, el qual
estava enclavat en un context ecològic summament degradant, va submergir
els seus habitants en un entorn malaltís i mòrbid. L’empremta encunyada per
les successives epidèmies, la sacsada implacable de les malalties infecto-con-
tagioses esdevingudes en els primers anys de vida dels xiquets residents a
Alcoi i les escasses defenses dels organismes per a defensar-se’n va originar,
només per a aquells que van aconseguir eludir la mort prematura i arribar a
l’adolescència, la conformació de cossos fràgils i desnodrits.

Serà amb l’inici del segle XX, amb la millora d’alguns condicionants bàsics
(infraestructures sanitàries i millora dels salaris i condicions de treball, princi-
palment), quan ambdues concepcions emprendran un festeig estable que,
lamentablement i injustament, serà avortat en els sagnants anys finals de la
dècada de 1930 i la dura postguerra.45 Però aquesta és una altra història...
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NOTES

1 Aquest treball ha tingut el suport econòmic del projecte I+D “El impacto de los proce-
sos socioeconómicos sobre el bienestar biológico y la salud. Estatura física, nutrición, trabajo
y mortalidad en España, 1840-1960” (codi BEC 2002-0327), així com el d’una beca d’investi-
gació predoctoral del MEC que, al seu torn, ha subvencionat el projecte de Tesi Doctoral
(encara en fase de redacció) Evolución de los niveles de vida biológicos en el País Valenciano, 1840-1948.
Així mateix, ens agradaria donar les gràcies als distints membres de l’Arxiu Municipal d’Alcoi,
especialment al seu director Josep Lluís Santonja, pel tracte i la col·laboració rebuda durant les
nostres estades de treball a l’Arxiu.
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2 Atlas de mortalidad municipal por cáncer en España, en El País, 31 d’agost de 2007, p. 28-30.
3 No obstant això, i seguint l’enfocament proposat, altres treballs també han afrontat l’espinosa

relació entre desenvolupament econòmic (industrialització) i benestar humà en aquest període
de temps, entre els quals destaquen: Steckel i Floud (eds.) (1997), Martínez Carrión i Pérez
Castejón (1998), Federico (2003), Voth (2004), Alter, Neven i Oris (2004), Haines (2004),
Jacobs i Tassenaar (2004), Martínez Carrión (2004, 2005), Cuff (2005), Christian Ewert (2006),
Cinnirella (2006), Salvatore (2006), Heyberger (2007) i Martínez Carrión i Moreno Lázaro
(2007).

4 Ciència que tracta les proporcions i mesures del cos humà. Per a aquells que estiguen
interessats a saber-ne més sobre els orígens i objectius de la denominada història
antropomètrica, aconsellem veure Tanner (1994), Floud (1994), Harris (1994), Komlos
(1995a), Komlos (1995b), Steckel (1998a), Steckel (1998b), Coll i Komlos (1998: 219-235),
Martínez Carrión (2002: 95-97), Heyberger (2003), Komlos i Baten (2004), Floud (2004: 337-
343), Cuff (2005: veure especialment 10-30) i Meisel i Vega (2006: 6-15). I sobre l’antropome-
tria en general, vegeu Mataix Verdú i Llopis González (1994: 74-75).

5 Conjunt de mossos als quals cada any obliga el servei militar.
6 Atesa la impressionant riquesa arxivística de què consta la Secció de quintes de l’Arxiu

Municipal d’Alcoi, ens vam veure obligats a digitalitzar tot aquest fons documental.
7 Per a un coneixement més exhaustiu sobre els avantatges i problemes que plantegen les

fonts de reclutament militar a Espanya, vegeu el treball de Martínez Carrión i Castejón (1997:
108-112).

8 Es tracta d’un contratemps no exclusiu del cas espanyol i que es pot detectar en altres
sèries de reclutament a nivell internacional: Coclanis i Komlos (1995: 94), Komlos i Kriwy
(2002: 642), Sunder (2004: 78-79), Alter, Neven i Oris (2004: 235-236), Jacobs i Tassenaar
(2004: 185-186), Morgan (2004: 201-203), Salvatore (2004: 236-237), Arcaceni (2006: 26-27) i
Cranfield i Inwood (2007: 206).

9 Per a una aproximació sobre les diferències en els “nivells de vida biològics” —estat
nutricional— entre els mossos nascuts a Alcoi i els immigrants provinents del hinterland rural
de la comarca de l’Alcoià, així com d’altres emplaçaments de la província d’Alacant, vegeu
Puche Gil (2006).

10 Martínez Carrión i Pérez Castejón (1997: 379), Martínez Carrión (2001: 5 i 23), Martínez
Carrión (2004: 3), Martínez Carrión (2005a: 181), Martínez Carrión (2005b: 208).

11 Hauspie (2005: 486) i Prado-Martínez (2005: 513 i 518-519).
12 Jacobs i Tassenaar (2004: 182-183 i 185-186). Per aquest motiu, la investigadora Quiroga

Valle en els estudis antropomètrics que realitza a nivell nacional ha optat per aquest criteri jus-
tificant-se en el fet que la data de reclutament es troba més pròxima al període de l’adolescèn-
cia i per ser aquest l’etapa més significativa en el procés de creixement fisiològic, en Quiroga
Valle (2001: 181), Quiroga Valle (2002a: 178) i Quiroga Valle (2002b: 472).

13 Vegeu Coclanis i Komlos (1995: 94, 96, 101 i 103-104), Komlos i Coclanis (1997: 437,
439 i 442), Steckel (1998b), García i Quintana-Domeque (2007: 343-348), Cranfield i Inwood
(2007: 216 i  223-224) i Heyberger (2007: 237-239, 245).

14 Vernazza-Licht i Bley (2005: 648)
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15 Komlos (2002), Cinnirella (2006: 2), Martínez Carrión (2002: 95-96) i García i Quintana-
Domeque (2007: 341).

16 En efecte, i segons un estudi realitzat per Manuel Baucells, professor de l’escola de nego-
cis IESE, i Rakesh K. Sarín, de l’UCLA Anderson School of Management de la Universitat de
Califòrnia, entre moltes altres evidències, constata que, en general, els índexs i nivells d’alegria,
felicitat i satisfacció en els països rics són superiors als que declara la població dels països
pobres. Entre els primers s’inclourien països com Islàndia, Holanda, Dinamarca, Suïssa,
Noruega, Bèlgica, els Estats Units, Canadà, el Regne Unit i Irlanda, mentre que en els segons
estarien països com Moldàvia, Ucraïna, Rússia, Romania i Estònia; vegeu DiTella i
McCullouch (2006) i Inglehart i Klingemann (2000).

17 Àfrica és el paradigma, El País (dominical), 10 de juliol del 2005, p. 10. De la mateixa manera,
i per als que estiguen interessats en els processos de pau, en la reducció de la pobresa i en el
futur d’Àfrica, haurien de llegir l’informe del Programa de Medi Ambient de Nacions Unides
(PNUMA), Suen: Post-Conflict Environmental Assessment (Sudan: valoració mediambiental després del con-
flicte). Potser pareixerà un informe tècnic, però és molt més. Es tracta d’un fecund estudi sobre
l’acció que s’exerceix recíprocament de l’entorn natural amb la pobresa i el creixement de la
població, una interacció que pot provocar uns desastres humans terribles, com la violència que
es va produir a Darfur.

18 Mataix Verdú i Llopis González (1994: 73), Harris (1994: 298-306), Coll i Komlos (1998:
220), Martínez Carrión (2002: 99), Komlos i Baten (2004: 193), Cuff (2005: 10-11), Christian
Ewert (2006: 52), Meisel i Vega (2006: 10), García i Quintana-Domeque (2007: 341).

19 Mataix Verdú i Llopis González (1994: 73), Morgan (2004: 201), Pak (2004: 512),
Marrodán Serrano (2005: 598), Harris (2006: 3-5) i Meera Guntupalli i Baten (2006: 579).

20 Calatayud (2001: 189-190) i Piqueras (1999: 312-317).
21 Per als que estiguen interessats a conèixer més el context econòmic d’Alcoi durant el

segle XIX, vegeu Beneito Lloris (1999).
22 Tot i que des de mitjan i fins a finals del segle XVIII, els recursos econòmics d’Alcoi eren

agrícoles, l’apogeu de la industrial tèxtil i la creació de la indústria paperera va fer que l’agricul-
tura passara a un segon pla. A més, les condicions topogràfiques i el clima advers només per-
metien una agricultura de secà, limitada i insuficient, la qual partia d’unes circumstàncies des-
favorables: baixos rendiments, elevades inversions en manteniment de cultius, així com la difi-
cultat en les comunicacions. A més, transcorreguda la meitat del segle XVIII, la ciutat es bolcarà
en la producció industrial, en passar la població activa agrària del 62,21 per cent en 1730 al
28,81 per cent en 1784, mentre que la indústria tèxtil ocupava el 24,93 per cent en 1730 i el
49,80 per cent en 1784. En suma, a Alcoi el desenvolupament industrial en la segona meitat
del set-cents conduirà en el segle XIX a una consolidació i desenvolupament dels sectors tèxtil
i paperer. En aquest context, l’agricultura alcoiana se’ns presenta com un complement
econòmic de la població, en Tonda i Monllor (1992).

23 Cuevas (1999: 24-38) i Piqueras (1999: 314).
24 Des de finals del segle XVIII i inicis del segle XIX la incipient indústria manufacturera

alcoiana proporcionava treball a molts llauradors del seu hinterland, que treballaven a temps
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parcial en les labors de cardat i filat de la llana, activitats que permetien augmentar la minva-
da economia familiar derivada d’una agricultura de secà i de baixos rendiments.

25 Vallés (1986) i Cuevas (1999: 28).
26 Computat en un increment de quasi 4 centímetres —exactament 3,61 centímetres—

(vegeu de nou la figura 2).
27 Komlos i Baten (2004: 196-197), Cuff (2005: 15-16) i Marrodán Serano (2005: 604).
28 Martínez Carrión (2002: 109). Conjunt de coses que l’home menja o beu per a subsistir,

açò és, cada una de les substàncies que un ésser viu pren o rep per a la seua nutrició.
29 Condicions físiques en què es troba un organisme en un moment determinat. O, si es

prefereix, l’estat en què l’ésser orgànic exerceix normalment totes les seues funcions.
30 Martínez Carrión (2002: 102-103 i 115). Definit com el conjunt de circumstàncies cul-

turals, econòmiques i socials que viu una persona.
31 Tanner (1994: 2-3), Harris (1994: 298), Coll i Komlos (1998: 221-222), Woitek (2003:

257), Pak (2004: 512), Morgan (2004: 201), Cuff (2005: 17-19 i 25-26), Harris (2006: 4) i Meera
Guntupalli i Baten (2006: 579).

32 Beneito Lloris (1993, 1997, 1999, 2003) i Puche Gil (2006).
33 És la variació experimentada per la població d’un lloc o regió d’acord amb els naixe-

ments i les defuncions referit a un determinat moment o a la seua evolució.
34 Sobre les virtuts i potencialitats que ofereixen les sèries vitals per a l’estudi històric de les

condicions de vida, s’aconsella veure el recent número monogràfic editat per la Revista Àrees
(2004, núm. 24).

35 Per a més informació detallada sobre l’evolució i la transició demogràfica d’Alcoi des de
finals del segle XVIII fins a mitjan segle XX, vegeu Beneito Lloris (2003: 19-36).

36 Beneito Lloris (1997: 157) i Beneito Lloris (2003: 47-52).
37 Beneito Lloris (2003: 62-69).
38 Prado-Martínez (2005).
39 Edat del xiquet que hi ha entre la infància i l’adolescència, açò és, des dels set anys fins

als catorze.
40 Prado-Martínez (2005: 519).
41 Beneito Lloris (2003: 58-59).
42 Es tracta d’un banc d’informació molt prolífic i que ha sigut utilitzat en altres estudis

semblants a aquest, com per exemple Castellà Gil (2000: 50-63) i Frieyro de Lara (2002: vegeu
concretament capítol 3).

43 Beneito Lloris (2003: 38-42 i 83-85).
44 Per a una anàlisi més minuciosa entorn de la qual es va desenvolupar el règim

demogràfic a Alcoi durant les dècades finals del segle XIX i principis del XX, vegeu Beneito
Lloris (2003: 22-36).

45 Per a una recent exploració sobre les conseqüències i l’impacte que va ocasionar la
Guerra Civil, però sobretot les polítiques autàrquiques imposades durant el primer franquisme
(1936-1952) en les condicions de vida i salut en la societat valenciana de postguerra, vegeu
Puche Gil (2007).
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INTRODUCCIÓ

Alcoi, a conseqüència de conformar-se a partir de la Revolució Industrial
en una societat industrial i urbana, però, sobretot, des que les Corts de Cadis
de 1812 aprovaren la lliure agremiació —que permeté superar el monopoli
gremial, el qual fins aleshores exercia València i Oriola en el camp de la
impressió—, i per la demanda que d’impremtes i tipografies exercia la seua
indústria tèxtil o paperera, conegué un florit naixement de tallers d’impressió
(Martí, Cabrera, Tomás Pascual, Company Monllor, Antonio Payá, El Serpis),
dels quals sorgiren els primers periòdics a la nostra ciutat durant el segle XIX.
Així la Glorieta de Alcoy (1837–1839), el Diario Mercantil de Alcoy (1839), el Diario
de Alcoy (1865-1866), El Eco de Alcoy (1867/68–1884/1889) i El Serpis
(1878–1897). Hi continuaré en les primeres dècades del segle XX amb La
Gaceta de Levante (1924–1936) o El Heraldo de Alcoy (1896–1920), entre d’altres.

La publicitat gràfica hi aparegué des del primer moment, especialment
durant la segona meitat del segle XIX, en aquests diaris, en els quals ocupava la
quarta plana, ja que era aquesta la que es destinava per a inserir-hi la publici-
tat, i molt singularment els anuncis per paraules. Els mateixos periòdics, en el
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seu afany per destacar, utilitzaven la secció publicitària de la quarta plana per
a promocionar-se. Així, al Diario de Alcoy, el dia 16 de juliol de 1865, s’anun-
cia La Guía del Forastero de Alcoy, editada per José Martí Casanova.

Formalment, els primers anuncis són tan sols de text, resolts generalment
amb molta candidesa. En la darreria del segle XIX, però, amb la publicitat dels
productes farmacèutics, no nascuts ja de la tipografia de la impremta, es millo-
ra l’aspecte gràfic i compositiu d’aquests i, amb l’aparició de la litografia, les
primeres imatges. Durant el Modernisme, que ací, a Alcoi, va tenir una
important projecció en arquitectura, també el grafisme publicitari assumí les
característiques estilístiques d’aquest: en uns casos, en el seu vessant Art
Nouveau; en d’altres, en el del Sezession. Als anys posteriors, l’estètica racionalista i
funcionalista, amb les noves tècniques litogràfiques i fotogràfiques, impregna
aquesta publicitat.

Així, doncs, aquest treball, a més de donar a conèixer la història d’aquest
mitjà de comunicació a la nostra ciutat, durant el període assenyalat, amb les
seues característiques tècniques i estètiques, vol fer veure també com con-
tribueix a crear i difondre un concepte de ciutat, a delimitar uns valors de
consciència urbana i ciutadana, mitjançant la delimitació d’unes relacions
publicitàries i comercials, a través de la gràfica, entre els seus habitants.

1. CONTEXT GENERAL

La publicitat gràfica a la premsa es desenvolupa de manera gradual a
mesura que es produeix la Revolució Industrial, especialment a partir de mit-
jan segle XIX, de tal manera que les fàbriques, marques, comerços i mer-
caderies comencen a interessar-se per aquesta, per la seua utilitat publicitària,
per a projectar-se i destacar clarament de la resta.

Així, en 1828, s’inauguren a Madrid, segons sembla solemnement, uns
estudis de comerç establerts per decret de Ferran VII el 25 de febrer d’aquest
any, que havien de constituir en aquell moment el rudiment d’uns estudis de
publicitat estretament relacionats amb la creixent activitat mercantil.1

A Barcelona, la inserció dels primers anuncis publicitaris en la premsa es
produeix, potser per coincidència, al mateix temps que s’aprova el projecte de
construcció de l’Eixample, açò és, cap a 1860. Aquest fet sembla indicar que
alguns comerços importants del nucli antic, àvids per eixamplar mercats i
patrimoni, veuen en aquesta mesura la perspectiva per fer un salt qualitatiu.2
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En la dècada dels anys setanta comencen a inserir-se, encara que de manera
esporàdica, anuncis publicitaris extra tipogràfics (realitzats fora dels tallers del
diari), amb uns primaris dissenys diferenciadors. La tasca pionera de la
primera agència de gestió d’anuncis, Roldós y Cía., fundada en 1857 a
Barcelona, influeix de manera determinant en el sector, encara que es prenga
el seu temps. Des del 1891 Valeriano Pérez comparteix a Madrid la respon-
sabilitat d’infantar la nova era de la publicitat de premsa amb la fundació de
l’agència Los Tiroleses.

Gràcies a aquestes, prompte es va percebre una millora important en
l’aspecte gràfic i compositiu dels petits anuncis, i també començà a filtrar-se
en alguns dels missatges una tosca estratègia psicològica, fruit de la imposi-
ció creixent de les tècniques de venda americanes que convertirien l’art d’a-
nunciar, paulatinament, en una activitat professional sistemàtica i persuasiva.3

Un altre factor que demostrà la progressiva sensibilització d’industrials,
comerciants i autoritats cap al món de la publicitat, fou la distinció que va
rebre l’agència Roldós y Cía., en ser nomenada agència oficial de publicitat de
l’Exposició Universal de Barcelona de 1888.

En general, els primers anunciants foren els farmacèutics que venien
específics reconstituents o aliments energètics (“pastillas para la tos del doc-
tor Andreu”).

Cap a la fi del segle XIX, els anuncis publicitaris són ja objecte d’atenció
d’artistes, il·lustradors i humoristes gràfics, que inauguren el temps d’allò que
es pot anomenar anuncis d’autor. Així Apel·les Mestres, o els modernistes
Alexandre de Riquer i Josep Triadó. Posteriorment, ja a començament del
segle XX, destacaríem, entre d’altres, Ramon Casas, que va dissenyar anuncis
per a les revistes que creà i dirigí: Pèl & Ploma i Quatre Gats; Gaietà Cornet,
director del popular setmanari Cu-cut!, autor de la imatge d’identitat del pro-
ducte Cerebrino Mandi (“contra los dolores”); o els il·lustradors Ricard
Opisso i Joan G. Junceda, que van realitzar diversos treballs per a Codorniu,
Anís del Mono i cosmètics Peka Cura. Pedro Prat Gaballi, que fundà la
primera agència tècnica de publicitat a Barcelona, desenvolupà una labor relle-
vant en l’àmbit de la teoria, pedagogia i associacionisme publicitari, al qual
després, ja en els anys vint, s’hi afegirien Rafael Roldós a Barcelona i Pablo
León i Ernesto Pérez Durías a Madrid, que, a diferència de la tècnica d’inter-
mediari entre client i periòdic que predominava fins aleshores, ara oferien un
servei total per a anuncis i campanyes.
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Els anys vint representen un canvi tant en el component tecnicopublici-
tari, amb la introducció de les agències americanes, i el desplegament d’es-
tratègies econòmiques i socials per a atendre estudis de mercat, d’una banda,
i psicològicopersuasius i estadístics, d’una altra; com a estètica, introduint-se
noves formes de l’anomenat “estil galant” o tretes dels llenguatges avant-
guardistes. És l’època del triomf del madrileny Rafael de Penagos, del gallec
Federico Ribas, dels valencians José Segrelles i Emili Ferrer i dels catalans
Emili Vilà i Eduard Jener.

Les empreses de perfumeria (entre d’altres GAL) són pioneres quant a la
fundació d’agències de publicitat, agències a les quals s’incorporen tècnics
com els esmentats Rafael Roldós i Pedro Prat Gaballí a Barcelona, o Pablo
León i Ernesto Pérez Durías a Madrid, que, a diferència del caràcter d’inter-
mediari entre el client i el periòdic que tenia abans el publicista, ara oferiran
tot un servei global i exclusiu, “amb personal especialitzat per a idear, dirigir,
dibuixar, redactar, compondre i distribuir anuncis i campanyes”.4 Són anys
força brillants per a la publicitat. Fins i tot, pintors com Salvador Dalí i Joan
Miró se senten atrets per aquesta. El primer lloà la sobrietat compositiva i
tipogràfica d’aquesta, el seu caire antiartístic ornamentalista, molt propi del
surrealisme; mentre el segon utilitzà un anunci de l’empresa alemanya
Junquers per a construir el seu quadre La reina Lluïsa de Prússia.

A Espanya també arriba la publicitat nord-americana, de la mà singular-
ment d’una gran empresa d’aquest país, com fou la General Motors, que
estigué ací fins a la greu crisi del 29, que l’obligà a tornar-se’n. També els
anuncis de la Voz de su Amo i Ovomaltine foren referents de les caracterís-
tiques de la publicitat americana, feta amb fotografies i textos llargs, amb
arguments de venda i amb raons, diferent de l’europea, singularitzada per una
imatge força cridanera i sense a penes text.

2. LA PUBLICITAT A LA PREMSA ALCOIANA

DURANT AQUEST PERÍODE

2.1. PREMSA ALCOIANA

De les publicacions periòdiques existents a Alcoi al llarg d’aquest
període, pel que fa a l’interés que poden suscitar respecte d’aquest estudi
sobre la publicitat, esmentem tan sols aquelles que per les seues caracterís-
tiques periodístiques diàries i pel nombre d’exemplars trets han desenvolupat
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una important tasca publicitària, amb una àmplia projecció social, econòmi-
ca i comercial.

Per altra banda, en ser semblant la publicitat entre els periòdics, perquè
aquesta era predominantment externa i procedien d’empreses i productes que
enviaven la mateixa publicitat als diversos periòdics, podem prendre com a
models tan sols alguns d’aquests per a estudiar les característiques d’aquesta.
Això sí, seguint una pauta cronològica que ens permeta conèixer la seua evolu-
ció des de la meitat del segle XIX, quan apareix El Diario de Alcoy, la primera
publicació de la qual tenim coneixement per la seua publicitat, fins a La Gaceta
de Levante, últim diari del qual prenem referència per a aquest estudi.

Dit açò, les publicacions que hi hem tingut en compte, fent esment dels
anys de la seua existència, així com del seu caràcter o tendència i la periodici-
tat temporal d’eixida, són les següents:5

No obstant això, del primer diari del qual tenim informació, La Glorieta de
Alcoy (1837–1839), que va existir a la nostra ciutat, no tenim constància físi-
ca de cap exemplar. És aquesta una publicació, segons esmenta La guia bibli-
ogràfica de l’Alcoià–Comtat,6 que es troba anunciada en prospectes del segle XIX,
entre els anys 1837 i 1839, però que, segons Adrià Miró, potser no va sortir.

Del Diario de Alcoy, “periódico de la mañana, de noticias, intereses mate-
riales, literario y anuncios”, i de periodicitat diària, conservador, sabem que
va començar a publicar-se l’1 de març de 1865 fins al 14 de juliol de 1866, i
tragué 408 exemplars. L’editava la impremta de José Martí, que el va fundar,
i que el distribuïen a València els seus germans Pedro i Juan. Les seues dimen-
sions eren de 30 x 43 cm, amb 4 columnes i 4 pàgines; el seu preu, 3 “cuar-
tos”.8 La seu de la redacció, administració i impremta la tenia al carrer del
Mercat, núm. 31.
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ANYS CAPÇALERA CARÀCTER/TENDÈNCIA PERIODICITAT 
1865-1866 Diario de Alcoy Diari
1867-1868/1884-1889 El Eco de Alcoy Conservador Bisetmanal/Diari 
1878-1897 El Serpis Demòcrata Diari
1890/1904-1914 La Defensa Catòlic Diari
1896-1920 El Heraldo de Alcoy Liberal-Republicà Setmanal/Diari 
1927-1928 El Noticiero Regional Demòcrata-Liberal Diari
1924-1936 La Gaceta de Levante Conservador Diari



La capçalera El Eco de Alcoy visqué dos moments. El primer, com a
“periódico de intereses materiales, avisos y noticias”, sembla que des del 12
de novembre de 1867 fins al 18 d’abril de 1868. Tenia una periodicitat biset-
manal i era de tendència conservadora. L’editor responsable fou Gabriel
Jordá y Gisbert, i s’imprimia a la impremta d’A. Payá e Hijos. Les seues
dimensions eren de 32 x 45 cm, amb 3 columnes i 4 pàgines. La redacció i
administració era a l’Establiment de Fernando Cabrera, carrer del Mercat, 5.
El segon període, com a “Periódico de la tarde. Órgano defensor de los
intereses morales y materiales de la población”, s’inicià el 15 d’octubre de
1884 i durà fins al 31 de desembre de 1889, i se n’editaren 1.524 números. La
periodicitat fou diària. Al llarg de la seua existència s’imprimí primerament a
la impremta de Francisco Company, després a la de José Lloréns Pericás, i
posteriorment a la de Rafael Casasempere Boronat. Les seues dimensions
eren de 30 x 43 cm, amb 3 columnes i 4 pàgines. El preu era de 10 cèntims,
i la redacció i administració estava, en un principi, al carrer de Santa Rita, 36;
després, a Sant Tomàs, 33.

El Serpis, “Periódico de la mañana. Diario de avisos, noticias e intereses
generales”, va ser un diari de tendència democràtica i liberal (lligat sempre al
Partit Liberal del districte d’Alcoi) en la direcció del qual apareix Julio Puig
Pérez i, posteriorment, Juan Manuel Contreras. El temps de la seua existèn-
cia se situa entre 1878 i 1897. És un dels diaris més importants i reconeguts
que ha tingut la nostra ciutat. S’imprimia a la Imprenta El Serpis, l’establiment
tipogràfic de la qual es trobava al carrer de Sant Mateu, 44. La redacció i
administració, al carrer del Mercat, 11 i 13. Les seues dimensions eren de
35 x 50 cm i tenia 4 columnes i 4 pàgines. El preu era de 10 cèntims.

La Defensa, “Diario católico de avisos y noticias”, tenia una periodicitat
diària, i es publicà entre l’1 de gener de 1904 i el 28 de novembre de 1914,
amb 3.468 números. S’imprimia a La Defensa/La Buena Prensa, i tenia unes
mesures de 35 x 49 cm; 4 columnes i 4 pàgines. El preu era d’una pesseta i
mitja. La redacció i administració era al carrer del Pintor Casanova, 2.

Presidia la capçalera d’El Heraldo de Alcoy, en una primera època —com a
setmanari—, la referència de ser “Defensor de los intereses morales y mate-
riales de Alcoy y su región. Nuestro lema es todo por la producción y el comer-
cio”, i en una segona, a partir de 1897, en convertir-se en diari, “Un Diario
Ilustrado de avisos, noticias e intereses generales”. S’edità entre el 8 de maig
de 1896 i el 23 de maig de 1920, amb 6.620 números. També va ser un dels

178

LA PUBLICITAT GRÀFICA A TRAVÉS DE LA PREMSA ALCOIANA,
DES DE LA DARRERIA DEL SEGLE XIX FINS A LES PRIMERES DÈCADES DEL SEGLE XX



diaris importants que va tenir Alcoi; de tendència liberal-republicana, va tenir
com a directors Julio Puig Pérez (també fundador), després Josep Maria
Capó, i els darrers mesos, José Moltó Botella. S’editava en la seua pròpia
impremta, El Heraldo de Alcoy, i la redacció i administració era al carrer de
la Casa Blanca, 1. Feia 40 x 55 cm; constava de 5 columnes i 2 pàgines, a
excepció dels extres de Festes. El seu preu era de mitja pesseta i tenia un
tiratge de 750 exemplars.

El Noticiero Regional era un “Diario independiente de información”. Es
publicà des de l’1 de febrer de 1927 fins al 30 de desembre de 1928, amb un
total de 713 números. Era un diari de tendència democràtico-liberal i l’opo-
nent de La Gaceta de Levante. S’imprimia a la Imprenta Tipográfica i
Litográfica Renovación; feia 42 x 59 cm; de 4 a 6 pàgines i el seu preu: 10 cèn-
tims. La redacció i administració era al carrer del Beato Nicolás Factor, 2. El
24 de novembre de 1927 s’ubicà al carrer Juan Cantó, 4 - baixos. El 19 de juny
de 1928 es publica amb 6 columnes i el subtítol “Diario independiente de
Alcoy y su Comarca”.

Finalment, La Gaceta de Levante era “Diario Independiente de Alcoy”, i va
aparèixer entre l’1 de gener de 1924 (núm. 1) i el 30 d’octubre de 1936 (núm.
3482). De tendència conservadora, va tenir com a directors Josep Moltó
Botella, Lluís Laporta, Francesc Boronat, Manuel Gadea, Josep Botella i
Gregori Romero. S’imprimia en la seua pròpia impremta, amb unes dimen-
sions de 40 x 55 cm, 7 columnes i 4 pàgines. El seu preu, 10 cèntims. Va ser
propietat de la CEDA. Redacció i Administració: Pintor Casanova, 24.

2.2. CARACTERÍSTIQUES DE LA PUBLICITAT GRÀFICA

Els anuncis publicitaris a través de la premsa assoleixen en el cas d’Alcoi,
com en altres nuclis urbans i industrials, al llarg de la segona meitat del segle
XIX, la seua pròpia carta de naturalesa com a mitjà inserit en un periòdic,
doncs ara és, sobretot, quan hi apareixen la major part d’aquests, amb una
finalitat clarament publicitària i mercantil, és a dir, amb la intenció de
destacar-se singularment de la resta per a la venda del producte.

Els primers periòdics alcoians recollien, especialment en la seua última
pàgina, un grapat d’anuncis d’entitats industrials i comercials de la localitat,
sobretot, al principi, d’aquestes últimes, necessitades d’un comerç al detall i,
per tant, de l’atenció de clientela més propera en el marc de la ciutat. Ja és signi-
ficatiu que totes les capçaleres es presentaren amb subtítols tan reveladors
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com “diaris d’anuncis, avisos i notícies”. D’aquesta manera els gran diaris
com El Serpis, Heraldo de Alcoy, La Gaceta de Levante o El Noticiero Regional
impulsaren una publicitat gràfica certament rellevant al si d’un context
socioeconòmic, ideològic, polític i estètic industrial i burgés, fortament urbà.
Perquè, sobretot, eren, a més a més, una bona font d’ingressos per al cost del
periòdic.

Per altra banda, les seues característiques formals i tècniques, així com les
conceptuals, han estat estretament lligades a les existents en altres àmbits de
l’Estat, fonamentalment a Catalunya, però també a Madrid. En aquest sentit
els anuncis publicitaris extra tipogràfics, és a dir, realitzats fora dels tallers del
diari, predominantment dels productes farmacèutics, a través de les primeres
agències de gestió d’anuncis —Roldós y Cía. (Barcelona), Los Tiroleses
(Madrid)—, que apareixen publicitades en la premsa alcoiana, feien la tasca
d’apropament i de millora formal i compositiva de la gràfica publicitària, amb
un disseny i il·lustració que els feien diferents. Si bé, especialment durant la
segona meitat del segle XIX, el que són els productes locals seguien una
estratègia gràfica més rudimentària.

En general, al llarg d’aquest període, la publicitat era més de text i narra-
tiva, més tipogràfica, en definitiva. Cal subratllar que fins a la meitat del segle
XX els artistes comercials, que eren els primitius dissenyadors gràfics, eren
sobretot artistes de la composició, tipògrafs que creaven el pla detallat del
títol i del text, i donaven instruccions per a la composició.

La tipografia que fins al segle XIX havia estat orientada a la producció de
llibres, coneixerà a partir de la Revolució Industrial uns profunds canvis tèc-
nics i conceptuals, ja que aquesta transformà les seues activitats d’artesanals
en comercials. Com esmenta Christopher Perfect en el seu llibre Guía comple-
ta de la tipografía: “La tipografia es convertí en una arma poderosa en la batalla
per l’èxit comercial”.7 Tant als fonedors com als impressors, per part de la nova
clientela empresarial, ja no se’ls valorava per l’excel·lència en els seus tipus
romans, en el cas dels primers, o per la qualitat dels papers o de la impressió,
en el dels segons, sinó per la novetat i l’impacte, en el context d’una societat
que conegué grans avenços tecnològics que propiciaren en l’àmbit de les
indústries de composició i impressió, sol·licitades per un mercat cada vegada
més competitiu, l’automatització dels processos d’impressió, de fabricació de
paper i, posteriorment, de composició.
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En aquesta situació, els tipus prèviament existents ja no eren vàlids,
perquè la grandària i l’escàs impacte no eren els més adequats. Per això, es va
crear una altra varietat de tipus, en una dinàmica de creació de nous que pro-
duïren novetat i impacte, anomenats de Retolació: així la Lletra grossa (Fat
Face), L’Egípcia (Egiptian o Slab Serif), Fantasia i la de Pal Sec (Sans Serif);
en algun casos, amb formes diferents: tridimensional, ombrejada, amb con-
torn, condensada, expandida i moltes més. També, i estimulades per la ideolo-
gia liberal del romanticisme, adquiriren força presència les tipografies de
l’escriptura anglesa i les gòtiques alemanyes (els tipus escriptura Imperi,
escriptura Victoriana, Lucinda, Belinda i Electra).

La publicitat del Diario de Alcoy, la capçalera del qual era de pal sec, se situ-
ava en l’última pàgina, de la qual ocupava mitja. Era de text, d’un llarg text.
Així, hi apareixen anuncis, especialment de la Guía del Forastero de Alcoy, que
és l’únic que té un marc decoratiu que l’enquadra; del periòdic La Caza, del
Tratado de Correspondencia Mercantil Española, del Novísimo Diccionario General de
la Lengua Castellana, de la venda d’una tartana, i de la “ganga positiva” que
representa l’oferta de “5 telares con sus máquinas a la Jacquard, de 500 agu-
jas”, entre d’altres. D’Alcoi, a banda de l’esmentada Guía del Forastero, tan sols
hi apareix “un puesto o mesa de Ramón Busquier, plaza del Mercado, puer-
ta de la Pescadería”, i ofereix “Carne de Ternera”.

El Eco de Alcoy, la capçalera del qual era de pal sec, però amb lletres de traç
més estret i allargat, tenia, al principi, la publicitat exclusivament en la quarta
pàgina, de la qual ocupava mitja, però posteriorment es va estendre a tota ella,
i, fins i tot, encara que de manera més dispersa, a altres pàgines, com la
primera i algunes de l’interior. En els seus anuncis, tipogràfics fonamental-
ment, s’introdueix alguna varietat d’aquesta, del tipus fantasia o bé de traç
negre i amb major gruix: així en els de la Tienda de las Columnas i la Tienda
del Ferrocarril, en la qual s’introdueix una petita il·lustració d’un ferrocarril;
en els d’El Eco de Alcoy; en els de les Pastillas de la Sierra de Mariola o els de
Las Píldoras del Dr. Aliño.

En la impremta i llibreria de Francisco Company y Monllor un petit dibuix,
al·lusiu a un bust de Gutemberg, il·lustra la capçalera d’aquesta publicitat.

De totes, no obstant això, la més cridanera és la de la Librería de José
Llorens Pericás, al carrer del Mercat, 3. És la primera que s’aproxima a un cert
concepte del disseny. Ací apareix una icona gràfica, de gran projecció històrica
en el disseny gràfic, com és la de la silueta negra d’una mà tancada tota ella
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menys en el dit polze que assenyala el text que es vol ressaltar. Especialment
suggeridora és, però, aquella en què el text es disposa en diagonal, i el referent
a la forma del nom José Llorens Pericás que descriu orgànicament una corba.

En el cas de la publicitat apareguda en El Serpis, subratllem en principi
que la tipografia d’aquesta capçalera és semblant a la dels tipus antics angle-
sos de William Caslon. És de traçat horitzontal, lletres d’un mateix gruix,
condensada i reforçada amb un negre homogeni, que connota modernitat,
claredat i transparència, en sintonia amb el caràcter democràtic d’aquest
diari.

Pel que fa als anuncis, al llarg dels anys noranta del segle XIX, cal diferen-
ciar entre els que fan referència a empreses locals, fets en general amb un dis-
seny i una tipografia senzills, de text llarg, en la qual tan sols la condensació
en negreta d’una part del text, o les grandàries diferents de línia i lletra d’un
tipus de pal sec, intenten potenciar visualment i comunicativament la publicitat
del producte. De les foranes, especialment les farmacèutiques, que presenten
un disseny i una tipografia més elaborats, resultat d’un estudi previ que
començava a tenir en compte factors psicològics i estratègies persuasives,
amb tipus més diversos i presència de la il·lustració. En aquest sentit
destacaríem els anuncis dels productes farmacèutics de Las Píldoras restau-
radoras d’E. Formiguera y Cía., de Barcelona; de los Cartuchos de B. Arribas,
d’Alacant; de Las Cápsulas Morrhuol del Dr. Piza, amb una tipografia central
ombrejada condensada o expandida; els requadres decreixents de Callicida
Escrivá, de Barcelona; la tipografia de fantasia de Compañía Colonial,
Chocolates y Cafés, de Madrid; la diversitat de tipus en l’anunci del
Dispensario Oftálmico de la Casa de Curación del Dr. Closa, de Múrcia; de
l’Anuario del Comercio de la Industria, de Madrid; del Hierro-Calvo de la
Farmacia de San Antonio, de Múrcia; de La Triple Agua Colonia de los Hijos
de Blas de Cuesta, de València; del Thonet Hermanos, de Viena; dels Viajes
de E. Vilar Ridaura, de València, o les il·lustracions realistes dels
Desinfectantes Papel de Armenia, de Barcelona; El “No más vello” de Borrell
Hnos., de Barcelona; El vigor del cabello, del Dr. Aller, dels EUA, el “No más
enfermedades de los dientes, de los RR.PP. Benedictinos, de la Abadía de
Soulac-Gironda”, “Los Convalecientes de Emulsión Scott”, de Nova York, i
del Jabón Hiel de Vaca, de l’Havana, aquest últim realitzat per la mateixa
impremta El Serpis, mentre que els anteriors eren fets per agències extrati-
pogràfiques.
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Subratllem també els dissenys tipogràfics, decoratius i compositius dels
anuncis següents:

Extralocals:
—“Agua minero medicinal, procedente de la gruta de Nanclares

de la Oca (Álava)”. Laboratori de Madrid: emmarcat en una orla rec-
tangular formada alternativament per petits cercles i quadrats, el llarg
text apareix remarcat en lletra de pal sec, en negreta, en alguna de les
seues parts que es volen destacar, així com usant una silueta d’unes
mans en negre i de perfil que assenyalen amb el dit tant el caràcter
reivindicatiu de les seues funcions curatives —en aquest cas tan sols a
la part dreta del text— com del lloc —Nanclares de la Oca— d’on
procedeix l’aigua, i de la ciutat on es troba el laboratori.

—Ponche Pum-Enrique Lamolla (Lleida): situat en un marc con-
figurat per petits cercles i espais on es repeteix la marca PUM, que es
destaca en tot l’anunci, aquesta publicitat té un llarg text i la il·lustració
d’una ampolla. El producte fou premiat amb medalla d’or de
l’Exposició Universal de Barcelona.

—Mentholina dentrífica del Dr. Andreu (Barcelona): emmarcat en
orla formada per cercles negres entre espais on es fa referència a les parts
de la boca que es volen sanar mitjançant aquest producte: “Muelas,
dientes, labios y encías”. En el seu interior un text ample, que es reforça
amb una tipografia de pal sec, amb una grandària major i en negre.

Locals:

— Imprenta El Serpis (Alcoi): en un marc orlat per petits cercles
i pentàgons, el text “Imprenta de El Serpis”, de pal sec i en negre, així
com el domicili, es configuren amb una grandària major que la resta,
especialment el primer; i visualment es reforça el text “Imprenta de El
Serpis”, amb la silueta d’una mà, de perfil i en negre, que assenyala
amb el dit aquesta referència tipogràfica central.

— Amb el mateix orlat anunciador de la impremta El Serpis es
publicita la Ferretería del Toro de Bou y Gil, al carrer del Mercat, 17
(Alcoi), i amb aquest orlat i la silueta de la mà l’Ebenisteria de
Barrachina y Gisbert, al mateix carrer del Mercat, 15.

En el cas d’El Heraldo de Alcoy, que en el seu mateix subtítol donava
rellevància al fet que el seu lema era “Todo por la producción y el comercio”,
la publicitat gràfica, entre d’altres mitjans periodístics per aconseguir aquest

LA SOCIETAT INDUSTRIAL VALENCIANA

183



objectiu, va tenir força importància. La seua capçalera era moderna, amb una
tipografia d’estil de Pal Sec (Sans Serif), un tipus sense traços terminals.

En els primers anys de la seua fundació, a partir de 1896, apareixen dos
anuncis del Dr. Piza i del Papel de Armenia, semblants als d’El Serpis, però
se’n publiciten de nous, de text i narratius, com és el cas de l’Heraldo de Alcoy
i de l’Elixir de Guayacol del Dr. Torrens, amb un disseny fonamentat en l’ús
de dos tipus (pal sec i fantasia) i formes tipogràfiques diverses en grandària,
condensació i ombrejat de la lletra.

En la quarta pàgina, presidida per l’epígraf “Anuncios”, es fa publicitat
d’altres empreses i establiments comercials, alguns amb un disseny més acu-
rat, com és el cas de la de Pedro Domecq (Jerez de la Frontera), o, fins i tot,
la de la Fundición de Hierro José Moya (Alcoi), però en la seua majoria, espe-
cialment les locals, amb tipografies rudimentàries.

Entrats ja en el segle XX, també en la premsa alcoiana i per mitjà d’aquesta
comencen a reflectir-se els canvis tècnics i formals que en aquest període es
produïren en el món de la impressió: així la invenció de la linotípia i
monotípia, la introducció de la litografia, l’estil Nouveau, la progressiva
tendència a uns anuncis més visuals, amb poc text i una tipografia de gran
impacte, que narratius. Així, pel que fa a aquesta última característica, és relle-
vant la publicitat d’“Odol, lo mejor para la dentadura”, la de “Huevol Flan”
(Sant Sebastià), o Motores Otto, de Madrid. I amb referència a l’estètica Art
Nouveau (orles i tipografies florals i ondulants, il·lustracions), els anuncis de
La Perla Estomacal de Fernández Moreno (Madrid), El Anti-Gastrálgico
Maestre (Barcelona), Las pastillas del Dr. Caldeiro (Madrid), El Anís de
Romeu (Alcoi), El Cefiro de Oriente-Lillo (Valencia), La Sociedad de
Fotograbado de Rocofull y Cía. (Madrid), El Almanaque Bailly-Baillierie, El
Amigo en Valencia, de Juan Soler Soler (València), El Depilatorio de los
Ángeles del Dr. Heliodoro Lillo (Barcelona), El Kaiser Borax (Barcelona), o
els de La Máquina Singer i Emulsión Nadal (Madrid).

La il·lustració, amb les noves tècniques de la litografia, la zincografia, la cro-
motípia, es manifesta en la publicitat periodística d’empreses com Bernabeu y
Soldevila de Barcelona (“tornos cilíndricos”), el Gabinete Médico Americano
(Madrid), Ermanno Schiling (Madrid i Barcelona), El Anti-Gastrálgico Maestre
(Barcelona), El Anís de Romeu (Alcoi), El Cefiro de Oriente-Lillo (València),
El Almanaque Bailly-Baillierie, La Sociedad de Fotograbado de Rocafull y Cía.
(Madrid), El Anuario del Comercio de España-Bailly-Baillierie, La Agencia
Universal de Anuncios Roldós y Cía. (Barcelona), El Amigo en Valencia, de
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Juan Soler Soler (València), El Depilatorio de los Ángeles del Dr. Heliodoro
Lillo (Barcelona), Tortosa e Hijos (València), Histógeno Llopis, La Maquinista
Terrestre y Marítima (Barcelona), Productos Richelet (Sedán, França),
Colección Enciclopédica Manuales Soler, Elixir Callol (Barcelona), AEG
Thomson Houston Ibérica (València), productes de Coza Powder (Londres),
Polvos Noel, emplastos porosos d’Allcock (Barcelona) i escopetes d’Eduardo
Schilling S. en C. (Madrid).

De productes anunciats amb només tipografia, predominantment de la
família de Pal Sec, encara que amb algunes concessions a una més de fanta-
sia, i composicions de disseny equilibrat i geomètric, subratllem els següents:
Los preparados del Dr. Wosmade (EUA), Elixir de Guayacol del Dr. Torrens
(València), La Salud a domicilio-La Margarita en Loeches, Grandes
Almacenes El Águila (Barcelona), potent empresa aquesta que es fundà en
1850 i que fou un dels primers anuncis que es publicaren en el Diario de
Barcelona; Línea de vapores de Salinas y Schafer (Gandia); Vichy-Etat;
Dolorina; La Máquina de Escribir Hammond; El Depurativo Richelet, amb
la senyalètica de la mà i de la silueta del dit, grafia tan típica en la publicitat
d’aleshores; Los Tiroleses, “empresa anunciadora establecida en Madrid”;
Medicamentos Emerin; Comprimidos Ortega (Madrid); Balneario de
Archena; Cuevas Valsoa, “para curar la calvicie” (Madrid); Miogenol del Dr.
Caldeiro (Madrid), que introdueix en algun anunci una tipografia de carac-
terístiques japoneses; Emulsión Scott, i Champagne Codorniu.

Constatem que, en aquesta primera dècada del segle XX, a penes és destaca-
ble la publicitat d’empreses alcoianes, ja que aquesta s’expressava a través de
petits anuncis força rudimentaris; en alguns casos, fins i tot, com anuncis
telegràfics. No obstant això, entrant ja en la segona dècada, cal indicar
excel·lents anuncis d’empreses i productes locals, alguns dels quals reconeguts
internacionalment, com La Japonesa, Fábrica de limonadas y sifones de Alcoy;
i La Sombrerería y Gorrería de Tadeo Coderch; però, sobretot, el de diverses
fàbriques de paper de fumar (Ivorra y Payá, José Laporta Valor, o la més
coneguda de R. Abad Santonja, creadora del famós cartell del “negret” anun-
ciador del paper “Bambú”), o el de la Fábrica de Dulces, Peladillas y Turrones
de Juan Andrés Candela, empresa que va obtenir en 1909 i 1910 el Diploma
d’Honor de l’Exposició Nacional de València, amb tipografia i il·lustracions
diverses, sobretot modernistes. També és rellevant l’anunci de la Fábrica de
Fieltros de Baldó Miralles y Cía., per la seua ondulada i florejada orla que
emmarca una il·lustració d’estil realista.
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En La Defensa, entre 1908 i 1909, la seua capçalera responia a una forma de
lletra negra i gruixuda, de formes arredonides i pes equilibrat, més clàssica; els
anuncis més publicats i amb atenció al disseny tipogràfic foren els de Cremades
y Soler, Relojería y Electricidad (Alcoi); Fábrica de guanos y primeras materias
para abonos Sobrino de E. Botella (Albaida); Singer y Wheeler Wilson; i
Establecimientos El Águila. En tots aquests la tipografia central, de grans
dimensions i en negreta, és ornamental. Es cercava l’impacte visual a través del
text bàsic. De pal sec, i de fort impacte visual per la grandària de la tipografia
era el d’El Establecimiento Tipográfico La Defensa (Alcoi).

Continuem fent referència a un anunci singular i ben acurat: “Triunfó el
Bulbilifero, para el pelo”. Constava, especialment, d’una cridanera il·lustració
realista i una tipografia central de color blanc i traç de pal sec en una de les
seus diverses formulacions, suau. Produïa atracció i tendresa. Un altre, petit i
minimalista, que cercava més l’efecte visual que la narrativitat del text fou el
de Pastillas Ideal, del Dr. Andreu, en la qual es conjugaven una tipografia de
pal sec, en el text que fa referència al problema de salut “TOS”, i ornamen-
tal quan assenyala la solució: “Pastillas Ideal”. Tot un joc gràfic per a per-
suadir el client.

Menys innovadors van ser els anuncis de Tomás Aznar e Hijos, Talleres
de fundición y construcción (Alacant); La Cartuja Alcoyana, de Francisco
Sellés Pascual (Alcoi); La Japonesa, fábrica de limonadas gaseosas y agua de
seltz (Alcoi); Licor Carmelitano; Imprenta El Picador, amb una original
tipografia en el text “Imprenta”, de pal sec, però traç allargat en cada lletra.
Finalitzem esmentant el de la Tienda del Barco (Alcoi), amb una petita il·lus-
tració d’un vaixell; i el de la Sociedad Anglo-Española (Madrid).

El Noticiero Regional. Diario Independiente de Información té una capçalera la
qual segueix un disseny de traç negre gruixut i en cursiva, que té un major pes
en les lletres inicials “E”, “N” i “R”, amb la finalitat d’evocar el caràcter
democràtic i liberal del periòdic i la seua característica informativa i l’abast
territorial, recull anuncis de dins i de fora de la ciutat d’Alcoi en la darreria de
la dècada dels anys vint del proppassat segle. Pel que fa als primers
assenyalem com els més rellevants els de la Confitería El Campanar; Los hijos
de Anselmo Aracil; La Tipografía-Litografía y Editorial Renovación;
Carbonell y Compañía, fábrica de géneros de punto; Pañería El Siglo XX;
Eliseo Gadea Vicent, fábrica de papel; Casa Francés; Joyería Masiá; Pañería
Blayet; Joaquín Galvany García, Taller de Reparaciones Eléctricas; La Unión
Alcoyana, compañía de seguros. Tots aquests, en aquest cas, anuncis de text i
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tipografia, on la diferència en pes, grandària i color negre, en tipus de pal sec,
marquen el lloc on es reforça l’impacte comunicatiu.

Hi ha d’altres on la il·lustració exerceix un paper fonamental. Així, en
Casa Chordi, on una llarga fila de personatges vestits a la moda, situats en la
part central, acoten el major impacte visual i comunicatiu de l’anunci. També
el conegut Negret fumant del paper de fumar “Bambú”, que, com s’ha dit
abans, és un dels dissenys de cartells i anuncis gràfics més qualificats eixits de
qualsevol empresa alcoiana per la seua depurada execució i modernitat de
formes i color. Carrocería La Moderna inclou, així mateix, la il·lustració d’un
òmnibus, vehicle que aquesta fabricava.

Per altra banda, hi ha anuncis d’empreses i productes extralocals, com
Fotograbado Durá (Madrid), una imatge d’identitat en la qual el text
“Fotograbado”, de pal sec i en negre, se superposa al de “Durá”, de major
grandària i amb un doble espaiat transparent en algun dels traços verticals de
cada lletra, que dóna al disseny una sensació dinàmica i moderna. O el de
Pontiac, producte de la General Motors, típic anunci nord-americà, amb la
característica il·lustració d’un vehicle, que respon a l’interés d’aquells per
difondre els seus productes amb el seu tarannà publicitari. De fet, fins i tot,
en aquesta dècada, s’instal·len a Espanya les primeres sucursals de les grans i
modernes agències americanes, amb l’objectiu de vetlar pels interessos de les
marques dels seus clients, sobretot dels automòbils, de la publicitat dels quals
s’ocupen als Estats Units. En principi, la dedicació era quasi en exclusiva de
la General Motors, fins al 1929, en què, per motiu de la greu crisi econòmi-
ca, se’n tornà al seu país.8

A més, i a través dels seus concessionaris d’Alcoi, es publiquen les mar-
ques Chevrolet i Ford. La primera apareix intercalada amb la publicitat de
Papel de Fumar Payá, ja que el que regentava l’agència a Alcoi, Francisco Payá
Abad, era propietari d’aquesta fàbrica de paper de fumar. A banda, cal esmen-
tar l’anunci de l’empresa de construcció Erroz y San Martín (Pamplona), que
conté fotografies dels principals edificis construïts per aquesta.

Finalment, en la dècada del vint del segle passat, també La Gaceta de
Levante inseria molta quantitat d’anuncis al llarg de les seues pàgines, però
fonamentalment a les últimes. Aquesta publicitat era fonamentalment nom-
brosa en els extres de Festes, perquè el seu cost es finançava en gran part amb
aquesta publicitat. La capçalera fou dissenyada amb un tipus de lletra
geomètrica i monolineal, però lleugerament estreta, i observa poques excen-
tricitats, a excepció dels mitjos traços terminals de les inicials “L”, “G” i “L”,
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així com el reforçament del traçat geomètric de la “C” i la “D”. Es volia con-
notar, en conseqüència, tradició i modernitat.

Publicitat en què es fa cada vegada més present la indústria i el comerç
alcoians, especialment en els extres, ja que en aquests tan sols es publicaven
les locals. Són anuncis de text, sobris i funcionals, molts dels quals són petits
en espais, d’anuncis telegràfics, en què es combinen grandàries i formes
diferenciades de tipografia de pal sec, en alguns casos en negre, per a ressaltar
allò que es vol del producte, o de l’empresa o del comerç; en pocs casos amb
il·lustracions. Així, subratllaríem els d’Almacenes La Innovación; Fábrica de
Hilados de S. Doménech; Electricidad de Enrique Olcina Jordá; Morató, teji-
dos y novedades; i Ford, representante: Vicente Albors Ferrándiz;
Automóviles de alquiler Rafelet; Taller de construcción Francisco Sirvent; El
Vulcano Alcoyano–Rodes Hermanos; Papel de fumar El Bambú; Teatro
Circo (amb il·lustracions referides a pel·lícules que s’hi projectaven); Plaza de
Toros; Almacenes de Jorge Pastor e Hijos; La Villa de París, i Casa Chordi.

Pel que fa a anuncis d’indústries i comerços forans, sobretot espanyols i
europeus, però que venien els seus productes a Alcoi i comarca, destaquem
els de Lámparas Z (Barcelona), una popular marca de bombetes, l’empresa de
la qual es preocupà força del disseny des de la primeria del segle, i en la qual
treballaren els il·lustradors Carlos Vázquez i Feliu Elias “Apa” amb dissenys
modernistes i noucentistes. En el cas d’un dels anuncis de 1926, aquest és
més racionalista i minimalista quant a text, i s’hi introdueixen elements for-
mals trets de les primeres avantguardes, fins i tot del constructivisme soviètic.

En l’evolució del disseny gràfic cap a formulacions d’un text mínim, en
alguns casos amb il·lustració, a la recerca d’un major impacte tipogràfic visu-
al de la marca, ressaltem en aquests anys productes com Fiat 509; Lámparas
AEG; Caldo Maggi; Automóviles Buick; Petróleos Shell; “Perborol evita la
caries”; Cerveza Damm; Bebida espumosa Pic-nic; i Bujía Champion. De
productes americans, caracteritzats per textos més llargs i amb arguments de
venda, en tenim l’anunci de la marca automobilística Chevrolet, de 1929.

2.3. EMPRESES O PRODUCTES PUBLICITATS

Les empreses i els productes dels quals més es va fer publicitat a través de
les publicacions periòdiques locals esmentades, al llarg d’aquests anys, foren
els indicats en el quadre adjunt, tenint en compte el periòdic i els anys de
referència que he utilitzat de tots els anys en què aquests es van editar, en els
quals es va fer publicitat de l’empresa o el producte corresponent.
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EMPRESA PRODUCTE DIARI 

Librería-
Imprenta José 
Martí, en calle 
del Mercado 31 
(Alcoi)

Guía del Forastero en 
Alcoy, a 14 reales, en 
calle Mercado 31 y 
33 - Edición José 
Martí Casanova 

Diario de Alcoy: 1865 

Ramón 
Busquier, plaza 
del Mercado 
(Alcoi)

Carne de Ternera Diario de Alcoy: 1865 

Tienda de Las 
Columnas, calle 
el Vall, 13. En 
1924: Mosén 
Torregrosa, 13 

Tienda de tejidos. 
En 1924: Viuda e 
hijos de Fidel Mestre 

El Eco de Alcoy: 1884-1885 El Heraldo 
de Alcoy:
1897-1898-
1900 

La Gaceta de Levante:
1924 

Tienda del 
Ferro-Carril, de 
Venancio Riera, 
en calle 
Polavieja, 19 

Productos de lana El Eco de Alcoy: 1884-1886 El Heraldo de Alcoy: 1896- 1897-
1898 

Francisco 
Company y 
Monllor (Alcoi) 

Imprenta. Libros 
rayados y agendas de 
bufete 

El Eco de Alcoy: 1884 El Heraldo de Alcoy: 1897 

José Llorens 
Pericás 

Librería, en Alcoy, 
calle Mercado, 3 

El Eco de Alcoy: 1885  

Manuel Segura: 
Tienda de Santa 
Lucía, calle 
Santo Tomás, 3 
(Alcoi)

Pasteles de carne El Eco de Alcoy: 1885 El Serpis: 1889-1896 

La Sultana 
(Alcoi)

Paños El Eco de Alcoy: 1886-1887 El Serpis: 1889 

Banco Vitalicio 
de Cataluña 

Cía. General de 
seguros sobre la vida. 
Delegado en Alcoy, 
en primer lugar: D. 
José Ignacio Candela; 
posteriormente: 
Carlos Pérez Gisbert 

El Eco de Alcoy: 1887 El Serpis: 1889 

Píldoras 
restauradoras

Pasta pectoral El Eco de Alcoy: 1887 

La New-York-
Cía.
norteamericana
de seguros 
sobre la vida 

Seguros. Agente en 
Alcoy, Antonio 
Valor y Moltó, Sta. 
Rita, 12 

El Eco de Alcoy: 1887 El Serpis: 1888-1889-
1896 

El Heraldo de Alcoy:
1900 

La Margarita en 
Loeches-Gragea 
antibillosa, 
antiherpética,
antiescrofulosa, 
antisifilítica y 
reconstituyente. La 
salud a domicilio 

El Serpis: 1888-1895-1896-1897 El Heraldo de Alcoy:
1897-1898-1900-1903-1906-1907-
1910 

RR.PP.
Benedictinos-
Abadía de 
Soulac-Gironda 

Productos 
dentríficos.
Exquisitos chocolate, 
a partir de 1900 

El Serpis:
1890-1895-1896 

El Heraldo de Alcoy: 1900 

Dr. Andreu 
(Barcelona)

Mentholina 
dentrífica 

El Serpis: 1888-1889 La Defensa:
1909 

Valentín y Cía., 
banqueros, 
Hamburgo,
Alemania 

Gran lotería del 
dinero

El Serpis: 1895 El Heraldo de Alcoy: 1900-1907 

Sdad.
Farmaceútica 
Española G. 

Pastillas Nielk El Serpis:
1889-1895-1896 

El Heraldo de Alcoy: 1900 



Formiguera
(Barcelona)
Dr. Ayer 
(Barcelona)

Pectoral de Cereza-
Zarzaparrilla-Vigor 
del cabello 

El Serpis:
1890-1895-1896-1897 

El Heraldo de Alcoy: 1900 

Watts Williams 
y Cía. (Cardiff) 

Grandes almacenes 
del carbón 

El Serpis: 1895 

Dr. Pizá de 
Barcelona 

Para enfermedades 
urinarias, Sándalo 
Pizá-Cápsulas
Morrhuol 

El Serpis: 1895-1896 El Heraldo de Alcoy: 1896-1897-1898

Scott y Bowne, 
Químicos 
(Nova York) 

Emulsion de Scott, 
de aceite de higado 
de bacalao 

El Serpis: 1895-1896 El Heraldo de Alcoy: 1910 

Farmacia de 
Torres Muñoz 
(Madrid)

Bicarbonato de Sosa El Serpis: 1895-1896 El Heraldo de Alcoy: 1897-1906-
1907-1910 

Posada del 
Peine (Madrid) 

Hospedaje desde una 
peseta 

El Serpis: 1896-1897 El Heraldo de Alcoy: 1897 

Ferretería de El 
Orejón, 
Mercado, 21 
(Alcoi)

Guano “Delmas”, 
para cereales 

El Serpis: 1896 Heraldo de Alcoy: 1900 

Tienda del 
Barco, Plaza del 
Carmen, 7 
(Alcoi). Desde 
1909: Paquetería 
y Mercería de 
Enrique Abad. 

Guanos marca 
Pomes y del Perú 

El Serpis: 1896 La Defensa: 1909 

Bou y Gil. A 
partir de 1910: 
Ricardo Gil 

Ferretería del Toro, 
Mercado 15 y 17 
(Alcoi)

El Serpis: 1896 Heraldo de Alcoy: 1910-1912 

Doctor Torrens Elixir de Guayacol El Heraldo de Alcoy: 1896-1897-1898-1903-1906-1907 

Imprenta 
Camilo 
Vilaplana. Plaza 
S. Agustín, 4 
(Alcoi)

Papelería y objectos 
de escritorio 

El Heraldo de Alcoy: 1896 

Instituto Audet 
(Madrid)

Especialidades del 
Instituto Audet 

El Heraldo de Alcoy: 1896 

Heraldo de 
Alcoy. 
Imprenta. Arias 
Miranda, 1 
(Alcoi)

Precios de 
suscripción: En 
Alcoy, al mes: 1,50 
pts. 
En la Península, 
trimestre: 5 pts. 
Ultramar y 
extranjero, id.: 10,50 
pts. 
Esquelas de 
defunción 

El Heraldo de Alcoy: 1896-1900-1903-1906-1907-1910-1912-1917 

Pedro Domecq 
(Jerez de la 
Frontera) 

Cosechero, 
almacenista y 
extractor de vinos 

El Heraldo de Alcoy: 1897-1898-1903 

Ermanno 
Schilling 
(Madrid)

Mechero Meteoro El Heraldo de Alcoy: 1897-1900-1912 La Defensa: 1900 
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Empresa 
farmacéutica 

Odol El Heraldo de Alcoy: 1900 

Farmacia de los 
Espejos (Iecla) 

El anti-gastrálgico 
Maestre 

El Heraldo de Alcoy: 1900 

M. Nadal 
(Tarragona)

Emulsión Nadal El Heraldo de Alcoy: 1900-1903-1907 La Defensa: 1909 

Droguería de El 
Soldado, de 
Juan Botella 
Reig (Alcoi) 

La Magnesia 
efervescente del Dr. 
Trigo se vende en 
esta droguería, a 5 
reales frasco. 
Material fotográfico 

El Heraldo de Alcoy: 1900-1903-1910-1917 La Gaceta de 
Levante:
1924-1926 

El Noticiero Regional:
1928 

Farmacia Dr. 
Bertrán
(Barcelona)

Curación segura de 
las enfermedades 
nerviosas 

El Heraldo de Alcoy: 1900-1906-1907 

Farmacia Pérez 
Negro (Madrid) 

Píldoras de Riaza, de 
Pérez Negro. En 
Alcoy, farmacia de 
Camilo Pérez 

El Heraldo de Alcoy: 1900-1903 

Julio Puig Pérez El libro Páginas sueltas El Heraldo de Alcoy: 1900-1903-1906-1907-1910 

Bailly Bailliere Almanaque 
Anuario del 
Comercio-España, y 
otros países 

El Heraldo de Alcoy: 1903-1906-1907-1910-1912 

Casa J. L. 
Prunes 

Depilatorio Venus El Heraldo de Alcoy: 1906-1907-1910 

Hotel
Continental, San 
Nicolás, 46, 
(Alcoi)

Temporada de 
Baños, del 20 de 
junio al 31 de agosto. 

El Heraldo de Alcoy: 1906-1912 La Gaceta de Levante: 1926 

Compañía
Huevol

Huevol-Flan El Heraldo de Alcoy: 1906 

Saiz de Carlos Elixir Estomacal El Heraldo de Alcoy: 1906-1907-1912 

Vicente Tortosa 
e Hijos 
(València) 

No más hernias El Heraldo de Alcoy: 1907-1917 

Francisco Picó 
Antolí, en calle 
de S. Lorenzo, 
23 (Alcoi) 

Gran relojería 
moderna 

El Heraldo de Alcoy: 1907 La Gaceta de Levante: 1924 

El Águila, calle 
de la Paz 
(València) 

Grandes Almacenes-
Casa fundada en 
1850-Ropas hechas-
Ropa a medida 

El Heraldo de Alcoy: 1906-1907 La Defensa: 1909 

La Maquinista 
Terrestre y 
Marítima
(Barcelona).
Referencia:
Rodes
Hermanos 
(Alcoi)

Motores y generador 
de gas pobre 

El Heraldo de Alcoy: 1910-1912 

L. Richelet 
(França)

Curación de les 
enfermedades de la 
piel 

El Heraldo de Alcoy: 1910-1912 

Máquinas Singer Las última creación 
de maquinas para 
coser. Singer 66 

El Heraldo de Alcoy: 1910 La Defensa: 1909 



Casa Chordi, 
Polavieja, 15 
(Alcoi)

Anuncio de este 
establecimiento 

El Heraldo de Alcoy: 1910-1912 La Gaceta de Levante: 1924-
1929 

El Noticiero Regional:
1928 

Almacenes de 
El Siglo de 
Barcelona 

Su representante, de 
Barcelona, 
hospedado en el 
Hotel Continental, 
presentará los 
muestrarios de la 
casa. 

El Heraldo de Alcoy: 1910 La Defensa: 1909 

Codorniu Champagne 
Codorniu-Gran
Premio. 
Exposición Universal 
de Bruselas, 1910 

El Heraldo de Alcoy: 1910 

Hammond La máquina de 
escribir Hammond 

El Heraldo de Alcoy: 1910-1912 

Ortega (Madrid) Comprimidos 
alimenticios 

El Heraldo de Alcoy: 1910-1912 

Basilio Irureta Balneario de 
Archena 

El Heraldo de Alcoy: 1910-1912 

Balneario de 
Bellús 

Bellús-Aguas 
aeratotermas, 
bicarbonatadas, 
radioactivas.
Temporada, del 1 de 
julio al 31 de octubre 

El Heraldo de Alcoy: 1910-1912 La Gaceta de Levante: 1926-1929 

Talleres de 
fotograbado. 
Durá y Cía. 
(Madrid)

Durá y Compañía El Heraldo de Alcoy: 1910-1912 El Noticiero Regional: 1928 

En farmacias y 
droguerías 

Dolorina El Heraldo de Alcoy: 1910 

R. Abad 
Santonja (Alcoi) 

Papel de fumar 
BAMBÚ

El Heraldo de Alcoy: 1910-1912 Gaceta de Levante:
1924-1926 

El Noticiero Regional: 1928 

Miguel Botella y 
Hermano 
(Alcoi)

Fábrica de papel de 
fumar. Especialidad 
Elite 

El Heraldo de Alcoy: 1910 

AEG Lámparas AEG, son 
las mejores 

Heraldo de Alcoy: 1912 Gaceta de Levante: 1926 

Doña Ángela 
Vicente 

Academia de corte 
parisien. En Sta. Rita 
30 Alcoy 

Heraldo de Alcoy: 1912 

Teatro Circo  Heraldo de Alcoy: 1917: Dos Vidas, y la altamente 
cómica: Do..re..mi...bum 

Gaceta de Levante: 1926: 
Próximamente Les Barraques 

Ivorra y Payá 
(Alcoi)

Fábrica y talleres de 
papel de fumar y 
libros rayados. 
Especialidad en 
libritos para fumar: 
Pay-Pay, Papel Salud; 
Martillos, Violeta 

Heraldo de Alcoy: 1912 

Ridaura y Cía. 
(Alcoi)

Fabricantes de papel 
de fumar 

Heraldo de Alcoy: 1912 

José Laporta 
Valor 

Papeles finos Blanco 
y Negro y 
Tupinamba 

Heraldo de Alcoy: 1912 

José Carbonell 
Vilaplana-Alcoy,
en San José, 31 

Representante, entre 
otras de la Sociedad 
Anónima Cross 

Heraldo de Alcoy: 1912 
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Hijos de José 
Jordá (Alcoi) 

Fábrica de tejidos de 
lana 

Heraldo de Alcoy: 1912 

González Abad 
y Compañía 

Fábrica de paños Heraldo de Alcoy: 1912 

José Oliver e 
hijos (Alcoi) 

Fábrica de paños Heraldo de Alcoy: 1912 

Enrique García 
Mataix (Alcoi) 

Establecimiento 
cromolitográfico 

Heraldo de Alcoy: 1912 

Bautista Merín y 
Cía.

Fábrica de mantas y 
otros artículos de 
lana 

Heraldo de Alcoy: 1912 

Tomás Valor 
(Alcoi)

Fábrica de cajas de 
cartón y madera para 
farmacia y 
perfumería. 
Etiquetas de relieve, 
litografía y tipografía 

Heraldo de Alcoy: 1912 

Miguel Gras 
(Alcoi)

Fábrica de paños y 
novedades en tejidos 
de lana 

Heraldo de Alcoy: 1912 

M. Gisbert y P. 
Barrachina, en 
Polavieja 9 y 
Arias Miranda, 
31-Alcoy 

La Onza de Oro, 
gran fábrica de 
muebles 

Heraldo de Alcoy: 1912 

Vicente Reig 
Valor (Alcoi) 

Gran Fábrica y taller 
de libritos y carteras 
de papel de fumar 

Heraldo de Alcoy: 1912 

Casasempere y 
Gisbert (Alcoi) 

Fábrica de jabones Heraldo de Alcoy: 1912 

Juan Andrés 
Candela, en 
Alcoy, Pintor 
Casanova 2 

Fábrica de dulces, 
peladillas y turrones 

Heraldo de Alcoy: 1912 

Antonio Juliá 
(Alcoi)

Fábrica de sederías Heraldo de Alcoy: 1912 

Payá Hermanos 
(Alcoi)

Fábrica de telas y 
saquerío-Borras para 
colchones 

Heraldo de Alcoy: 1912 

E. Plá Amigó 
(Alcoi)

Fábrica de hilados de 
lana y sus mezclas - 
La Estrella Blanca 

Heraldo de Alcoy: 1912 

Hotel Comercio En plaza 
Constitución 23 y 
24-Alcoy 

Heraldo de Alcoy: 1912 Gaceta de Levante: 1924-1926 

Hijos de 
Anselmo Aracil 

Fábrica de tejidos de 
lana - En Anselmo 
Aracil, Alcoy 

Heraldo de Alcoy: 1912 Gaceta de 
Levante:
1926 

Noticiero Regional: 1928 

Rodes Hermanos El Vulcano Alcoyano: Grandes talleres de 
construcción. Fundición de hierro, metales y 
calderería - Especialidad en maquinaria vinícola, 
oleicola y elevación de aguas - 

Heraldo de 
Alcoy: 1912 

Gaceta de Levante: 1926 

Hotel Comercio 
(Alcoi)

Administra: La 
Alcoyana, servicios 
de automoviles 

Heraldo de Alcoy: 1912 Gaceta de Levante: 1924-1926 

Adolfo Terol 
Barceló, en 
Alcoy, Arias 
Miranda, 32 

La Japonesa, 
Fábrica de 
limonadas, 
gaseosas y agua de 
seltz 

La Defensa: 1909 Heraldo de Alcoy: 1912 

José Ferrer, en 
Alcoy, Polavieja, 
6

El Siglo XX La Defensa: 1909 Heraldo de 
Alcoy:
1912 

La Gaceta 
de Levante:
1924 

El Noticiero Regional:
1928 



Tomás Aznar e 
Hijos - licante. 
Representante 
en Alcoy: Rafael 
Aracil, Anselmo 
Aracil, 14 

Grandes talleres de 
fundición, 
construcciones y 
calderería 

La Defensa, 1909 

Establecimiento 
tipográfico La 
Defensa 

Trabajos
tipográficos estilo 
moderno 

La Defensa: 1909 

Bulbilifero Triunfó el 
Bulbilifero 

La Defensa: 1909 

Casa Francés Maquinaria y 
accesorios 

Gaceta de Levante: 1924 El Noticiero Regional: 1928 

El Metro, en 
calle San 
Lorenzo 17 y 19 
(Alcoi)

Tienda de tejidos Gaceta de Levante: 1924 

Francisco Jordá 
Silvestre, en Sto. 
Domingo, 33 
(Alcoi)

Fábrica de géneros 
de punto 

Gaceta de Levante: 1924 El Noticiero Regional: 1928 

Bar Ideal, en 
Plaza de la 
Constitución, 8 

Renombrado 
establecimiento 
por sus aperitivos 
vermouts 

Gaceta de Levante: 1924 El Noticiero 
Regional: 1928 

Lorenzo 
Gironés 

Ferreteria el Pual, 
en Polavieja, 2 

Gaceta de Levante: 1924 

Garage Alcoy-
Automovil 

Motonafta,
primera gasolina 
del mundo. Taller 
de reparaciones 
con maquinarias 
modernas

Gaceta de Levante: 1926 El Noticiero Regional: 1928 

Federico Ivorra Ferretería la 
Campana, en San 
Lorenzo 13 y 15 
(Alcoi)

Gaceta de Levante: 1924 

Joyería Masiá, 
en San Lorenzo, 
10 (Alcoi) 

Joyas Gaceta de Levante: 1924 El Noticiero Regional: 1928 

Teobaldo Jordá, 
en Anselmo 
Aracil, 2 (Alcoi) 

Sencillez-Orden-
Eficiencia-
Contabilidad 
comercial, 
simplificada por 
partida doble 

Gaceta de Levante: 1926 

Plaza de Toros 
(Alcoi)

Para el 19 de 
septiembre de 
1926-Seis bravos y 
hermosos novillos-
toros de la 
ganadería de 
Murube, para los 
valientes diestros: 
Félix Rodríguez, 
Fortuna Chico y 
Clásico 

Gaceta de Levante, 1926 

Doctor Miguel 
Abad, Plaza de 
la Constitución, 
30 (Alcoi) 

Enfermedades de 
pecho, garganta, 
nariz y oídos. 
Rayos X. Nuevo y 
eficaz tratamiento 
de la tuberculosis 
pulmonar por la 
Sanocrisina 

Gaceta de Levante: 1926 
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Rafelet, en Sta. 
Marta, 47 
(Alcoi)

Automóviles de 
alquiler Rafelet- 
Agente de los 
coches Berliet 

Gaceta de Levante: 1926 

 Hipofosfitos 
SALUD 

Gaceta de Levante, 1926-1929 

Le Chemineau La Bicicleta de 
moda 

Gaceta de Levante: 1926 

Miguel Penadés “El Catalá”, 
Exposición 
permanente de 
juguetes para 
Reyes 

Gaceta de Levante: 1924-1926-1929 El Noticiero Regional: 1928 

Lámparas Z, 
Barcelona. 
Representante 
en Alcoy: José 
Carbonell 
Vilaplana, San 
José 31 

Lámparas Z, son 
las mejores 

Gaceta de Levante: 1926 

Fiat Fiat, aparece en el 
horizonte un 
nuevo astro 

Gaceta de Levante: 1926 

Ford El Automóvil 
universal, entrega 
inmediata en la 
Agencia de Alcoy: 
Vicente Albors 
Ferrándiz 

Gaceta de Levante: 1924-1926-1929 El Noticiero Regional: 1928 

Capitanes D. 
Gustavo 
Noguerol y D. 
Leonardo 
Gimeno 

Reclutas de cuota, 
no dejéis mañana 
lo que podéis saber 
hoy. Escuela 
Militar de Alcoy 

Gaceta de Levante: 1926 

F. Payá Abad, 
agente
depositario. 
Garage 
Eléctrico 

Petróleo Shell, Fiat 
el automóvil y 
Shell, la gasolina 
perfecta-
Chevrolet-1929 

Gaceta de Levante: 1926-1929 El Noticiero Regional: 1928 

Bonifacio Pérez 
de León 
(Cocentaina) 

Fábrica de calzado 
y curtidos 

Gaceta de Levante: 1924-1926 

Agencia 
Zaragoza, en 
Alcoy, Anselmo 
Aracil, 21 

Transportes 
generales, vía 
transporte y 
marítima

Gaceta de Levante: 1926 

Francisco Moltó 
Aznar 

La Moderna 
Alcoyana-Almacén 
de Muebles 

Gaceta de Levante: 1926 

Juan Santonja Fábrica de paños-
Laporta 4 (Alcoi) 

Gaceta de Levante: 1926 

José Pérez y Cía. Constructores 
Mecánicos, Calle 
de Méjico (Alcoi) 

Gaceta de Levante: 1926 

Mira, Sastre Sastrería, en 
Laporta 2 (Alcoi) 

Gaceta de Levante: 1926 

Morató Morató, Tejidos y 
Novedades,
Polavieja, 21-Alcoy 

Gaceta de Levante: 1924- 1926 

Enrique Sanus 
Aura 

Fábrica de Borras, 
en San Francisco, 
62 (Alcoi) 

Gaceta de Levante: 1926 

Segundo Sirvent La Maderera 
Industrial, en Sta. 
Marta, 43 (Alcoi) 

Gaceta de Levante: 1926 



Desiderio 
Laporta 

Fábrica de hilados 
y tejidos de lana y 
algodón (Alcoi) 

Gaceta de Levante: 1924- 1926 

Miguel Botella y 
Hno. (Alcoi) 

Papeles de fumar: 
El As, Girafa, 
Elite, Cazador 

Gaceta de Levante: 1926 

Bar Modernista, 
Plaza de la 
Constitución, 28 
(Alcoi)

Bar Modernista, el 
más antiguo de 
Alcoy 

Gaceta de Levante: 1924-1926 

Carbonell y Cía., 
Sucesor 

Fábrica de géneros 
de punto inglés 

Gaceta de Levante: 1926 El Noticiero Regional: 1928  

Vicente Soler, 
en Alcoy, San 
Nicolás, 8 y 
plaza Mosén 
José Gisbert 

Fábrica de 
artículos de piel, 
viaje, caza y sport 

Gaceta de Levante: 1926 El Noticiero Regional: 1928 

Banco Español 
de Crédito, 
sucursal en 
Alcoy, plaza 
pintor Gisbert, 
7. En 1928: 
Plaza de la 
Constitución, 20 

Caja de Ahorros, 
Cuentas Corrientes 
y Cuentas 
Especiales 

Gaceta de Levante: 1926 El Noticiero Regional: 1928 

Hijos de S. 
Doménech 
(Alcoi)

Fábrica de hilados 
y tejidos de lana 

Gaceta de Levante: 1924-1926 

José Ferrándiz 
Belda 

Fábrica de géneros 
de punto inglés 
(Alcoi)

Gaceta de Levante: 1926 

Boronat y Cía. 
(Alcoi)

Fábrica de hilados Gaceta de Levante: 1926 

Moltó Santonja 
(S.A.) 

La Papelera 
Alcoyana-Gran 
fábrica de papel 
(Alcoi)

Gaceta de Levante: 1926 

Agustín Soler 
Arañó (Alcoi) 

Fábrica de tejidos 
de lana y algodón 

Gaceta de Levante: 1926 

Juan Vitoria Clínica Dental, en 
Viaducto, 1 (Alcoi) 

Gaceta de Levante: 1924-1926 

R. Casasempere Pianos de las 
mejores marcas-
Anselmo Aracíl, 24 
(Alcoi)

Gaceta de Levante: 1924-1926 

Dr. Monllor 
(Alcoi)

Bicarbonato de 
sosa químicamente 
puro 

Gaceta de Levante: 1926 

Francisco Payá y 
Cía.

Fábrica de paños y 
novedades 

Gaceta de Levante: 1926 El Noticiero Regional: 1928 

Camilo Badía y 
Cía.

Géneros de punto, 
en plaza del 
Pintor, 11 (Alcoi) 

Gaceta de Levante: 1924- 1926 El Noticiero Regional: 1928 

Lacedón y 
Crespo 

Fábrica de medias 
y calcetines, 
especialidad en 
cotton, bufandas y 
corbatas 

Gaceta de Levante: 1926 El Noticiero Regional: 1928 

La Innovación, 
en Plaza de la 
Constitución, 20 
(Alcoi)

Grandes 
almacenes de 
géneros varios 

Gaceta de Levante: 1924-1926 
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La Villa de 
París, en Alcoy, 
calle de Laporta, 
núm. 4 

Liquidación por 
cesar en el negocio 
Nuevo Negocio, 
posteriormente 

Gaceta de Levante: 1929 

College 
Français, en 
Alcoy, en calle 
Caragol, 9, 
principal 

Francés, 
contabilidad, 
mecanografía, 
cálculo y 
correspondencia 
mercantíl 

Gaceta de Levante: 1929 

Casa Pericás, en 
Alcoy, calle de 
Pintor 
Casanova, 16 y 
18.

Calzados Casa 
Pericás: Elegancia, 
buen gusto y 
economía 

Gaceta de Levante: 1929 

Casa Juan Payá Mañana gran 
exposición del 
gabán
“MIO”, en la casa 
Juan Payá 

Gaceta de Levante: 1929 

Hotel-
Restaurant en la 
Font-Roja 

A cargo de José 
Montalt, 
propietario del 
Hotel Continental. 
Servicio de 
automóvil a 
precios reducidos 

Gaceta de Levante: 1929 

Jorge Pastor e 
Hijos, en Alcoy, 
Cura Benlloch, 2 

Paños y 
Novedades.
Almacenes de 
Paños Pastor e 
hijos. 

Gaceta de Levante: 1929 

Banco Central-
Madrid. Sucursal 
en Alcoy 

Anuncio 
publicitario 

Gaceta de Levante: 1929 

Hijos de 
Venancio Riera, 
Cocentaina 

Fábrica de 
calzados 

Gaceta de Levante: 1929 

Escuelas del 
Ave María 
(Alcoi)

Academia 
preparatoria militar 

Gaceta de Levante: 1929 

Relojería 
Cremades, casa 
fundada en 1892 

Cristales
irrompibles para 
relojes 

Gaceta de Levante: 1929 El Noticiero Regional: 1928 

El Guardia de la 
Porra, en Alcoy, 
calle de San 
Nicolás, 25 

¿Tiene usted 
necesidad de 
comprar juegos 
interiores de 
señora, camisones, 
juegos de cama y 
mantelerías? 

Gaceta de Levante: 1929 

PIC-NIC Bebida espumosa 
PIC-NIC 

Gaceta de Levante: 1929 

Cerveza Damm “Estrella Dorada, 
extra “Pilsen” y 
“Mars, negra 
Munich. Depósito 
en Alcoy: 
Francisco Martínez 
Los Arcos, 
Maestro Faus, 1 

Gaceta de Levante: 1929 

Jorge Abad 
Pérez,
propietario 

Europa Hotel-
Pensión: 7 pesetas. 
Comidas sueltas, 
desde 2’50 pesetas. 
Comidas a la 
española y a la 

Gaceta de Levante: 1929 



francesa, y 
particularmente 
caseras 

Sucesores de 
Juan Andrés 
Candela 

Confitería el 
Campanar, en 
Pintor Casanova, 2 
(Alcoi)

Noticiero Regional: 1928 

Hijos de Miguel 
Payá, en San 
José, 24 (Alcoi) 

Fábrica de tejidos 
de lana y algodón 

Noticiero Regional: 1928 

Llopis, Colomer 
y Compañía 

Fábrica de 
novedades en 
pañería 

Noticiero Regional: 1928 

Miralles y Pérez Fábrica de boinas, 
en calle de 
Alicante 7 (Alcoi) 

Noticiero Regional: 1928 

Luis Soler 
Ródenas 

Café Gran Peña, 
en Paseo de 
Amalio Gimeno 
(Alcoi)

Noticiero Regional: 1928 

Rafael Gisbert 
Monllor 

Grandes talleres de 
carrocerías (casa 
fundada en 1820). 
En Alzamora 22, 
Alcoy 

Noticiero Regional: 1928 

Leopoldo Gadea 
Vicent, en 
Viaducto, 45 
(Alcoi)

Fabricación y 
exportación del 
Torrat de Alcoy 

Noticiero Regional: 1928 

Café American 
Bar, en Sto. 
Tomás, 11 

Establecimiento 
recientemente 
inaugurado: Café, 
licores y refrescos 

Noticiero Regional: 1928 

Eliseo Gadea 
Vicent 

Imprenta. En San 
Mateo 14 y 16, 
Alcoy 

Noticiero Regional: 1928 

José Oliver Fábrica de tejidos 
y novedades, 
Alcoy 

Noticiero Regional: 1928 

La Alcoyana 40 autobuses 
Hispano-Suiza, 
prestando servicio 
diario en toda la 
comarca 

Noticiero Regional: 1928 

Miguel Masiá 
Cabrera

Droguería el 
Moro, en Polavieja 
31, y en Pintor 
Casanova 3 y 5 - 
Alcoy 

Noticiero Regional: 1928 

Francisco Pérez 
Torres

Gran Fábrica de 
Licores - Café de 
SOU, en calle 
Industria 2 -Alcoy 

Noticiero Regional: 1928 

Sombrerería
Hispania 

Fábrica de 
sombreros y 
cascos. En 
Anselmo Aracíl 1 - 
Alcoy 

Noticiero Regional: 1928 

Blayet Pañería Blayet, en 
Cantó el Piñó.-
Alcoy 

Noticiero Regional: 1928 

El Noticiero 
Regional

Diario local y 
comarcal 

Noticiero Regional: 1928 

Payá Papel de fumar Noticiero Regional: 1928 
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La Unión 
Alcoyana 

Compañía de 
seguros. Fundada 
en 1877 - En calle 
de Laporta -9-
Alcoy 

Noticiero Regional: 1928 

Generals 
Motors
Peninsular S.A. 

La construcción de 
un Pontiac 

Noticiero Regional: 1928 

Erroz y San 
Martín-
Pamplona 

Construcciones Noticiero Regional: 1928 
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Per a tothom pareix ben clara la necessitat d’una història social de la
festa, però són pocs, no obstant això, els que l’han abordada en qualsevol
dels seus aspectes i sempre de forma parcial. Dos dels nostres més quali-
ficats historiadors, els cosins Josep i Lluís Torró, han fet palesa en més
d’una ocasió aquesta necessitat i són referències ineludibles en aquest sentit
els seus articles “La necessitat d’una història social de la festa” i “Festa i soci-
etat als primers sainets alcoians (1855)”.1 Estretament vinculat amb ells es
troba l’extens estudi realitzat per Jordi Botella (1995) sobre el Sainet fester, del
qual ens interessa especialment el període que abraça la segona meitat del
segle XIX i els primers anys del segle XX, anomenat pel nostre autor com a
“època fundacional”. Tots tres analitzen de forma semblant la situació reflec-
tida als primers sainets: l’alta burgesia industrial alcoiana és divertida i interessa-
da espectadora d’una festa en mans del proletariat. Una festa que anirà
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evolucionant fins al primer terç del nou segle —tots els nostres historiadors
hi estan d’acord— fonamentalment quan aquesta burgesia s’integra de forma
progressiva i fa seua una nova manera d’entendre-la, amb les seues pressu-
posicions de caràcter historicista. Com assenyalen els amics Torró, l’estudi
social de la festa pot proporcionar revelacions sorprenents i explicar moltes
de les actituds i formes que presenta, com ara l’anacronisme, la irregularitat
o la precarietat al si de moltes de les primeres filaes (1995: 21). A més, més
enllà d’aquest paper dels festers com a objecte de divertiment per part de la
burgesia, trobarem fins i tot aspectes morals perfectament analitzats per
Botella. Aquesta servitud dels obrers a diversos aspectes de la festa —en
certa manera estimulada pels mateixos patrons— portarà al nostre autor a
parlar d’una “triple explotació” en referir-se a la pròpia distracció, en primer
lloc; al benefici del seu treball, en segon lloc; i, finalment, al setge moral vers
les seues dones, tot aprofitant aquesta feblesa ocasionada per la pressió de
la festa (Botella, 1995: 94-95).

Aquesta situació, en què la burgesia presenta la seua cara menys amable,
anirà transformant-se amb la incorporació d’una part d’aquesta als actes de
festa. Actes com la coneguda Cavalcada Històrica en els anys 80 del segle
XIX, amb una presència musical extraordinària per al moment, presenten un
precedent on podem advertir característiques que amb posterioritat adquiri-
ran cada vegada major importància: renovació estètica des de les pautes his-
toricistes i valoració del paper de la música (Torró, 1995: 22). Aquest segon
aspecte és el que vol aportar sumàriament aquest treball, i situar aquest
repertori en el seu context social precisament en els anys en què apareixen
els primers exemples de pasdobles específics, als quals s’afegiran les
primeres marxes mores a l’inici del nou segle. Una incorporació que s’ade-
quarà molt més encara que el pasdoble al fast historicista que impregna tota
la creació musical i que, com no podia ser d’una altra manera, no farà més
que continuar els corrents literaris i artístics ja iniciats pels darrers romàn-
tics i corroborats pels nacionalismes. Per altra banda, la proliferació de les
societats musicals serà també determinant per al creixement del repertori
funcional per a la festa, on la marxa mora —de la qual, com tots sabem, en
el 2007 se n’ha celebrat el centenari “oficial”— hi serà protagonista absolu-
ta. De la mateixa manera, membres destacats de la indústria alcoiana estaran
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al capdavant d’un munt d’aquestes societats culturals, instructives i “artísti-
co-recreativas” —tot incloent-hi la mateixa Associació de Sant Jordi— pre-
cisament en un punt on l’associacionisme viu a la nostra ciutat un moment
d’esplendor. Moltes d’aquestes societats esdevindran seu i suport de bandes
i escoles de música.

En aquest context hem d’ubicar la creació de les primeres filaes clarament
relacionades amb els cercles burgesos, com ara els Marrakesch (1902), els
Abencerratges (1904) i els Gusmans (1908), a les quals s’afegiran unes altres
de preexistents de “reconegut prestigi” —com ara la Llana, Chano, Judíos o
Miqueros— que tendiran a imitar el nou model iniciat per aquelles i que, en
bona mesura, resta vigent en l’actualitat (Torró, 1995: 22). La incipient
Assessoria artística, creada al si de l’Associació de Sant Jordi, tindrà també un
paper destacat en la manera de “modelar” els gustos i l’estètica de les noves
incorporacions —tant a nivell de dissenys com també de música—, i consoli-
darà un cercle on no solament se situen els industrials, sinó també el cercle
burgés de la cultura alcoiana que els envolta. En aquest grup es barregen pin-
tors, escultors, arquitectes, escriptors o músics que comparteixen ideals
estètics que apliquen sense reserves a la festa, que és sublimada. La música
—de caràcter funcional o solament com a font d’inspiració— és tal vegada
l’aspecte on més clarament s’observarà aquesta idealització. El cas concret
dels Abencerratges és paradigmàtic de tota aquesta particular realitat: una filà
burgesa de caràcter historicista que naix precisament al si d’una societat musi-
cal en plena expansió, Apolo, que té com a objectiu principal el cultiu de les
arts i especialment la música. Així mateix paradigmàtica per al nostre estudi
és la família “Sou”, que barrejarà dins d’aquesta societat, música, festa i indús-
tria.

Els nombrosos estudis en matèria musical d’aquests moments poques
vegades han presentat la música situada en el seu context, sinó ben al con-
trari, sempre com un fet aïllat que entronca amb una particular percepció de
la festa al nostre poble. Aquesta forma d’actuar ens ha negat moltes vegades
la possibilitat d’establir connexions, associacions i vinculacions, que hagueren
estan molt beneficioses per al mateix desenvolupament de la música festera i
sobretot per a la seua anàlisi (Blanquer, 1988: 102-104). Se’ns dubte la pro-
ducció per a la festa dels nostres músics adquireix una nova dimensió en
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associar-la amb els corrents estètics contemporanis i en vincular-la amb el seu
panorama social. Tant els treballs dels nostres compositors primerencs
—Juan Cantó a Madrid i José Espí a València—, així com els vertaderament
representatius del període, com ara la saga familiar dels Pérez–Laporta, pre-
senten característiques que els fan mereixedors d’estar presents dins de la cat-
egoria d’obra d’art, com assenyala el mateix Blanquer (1988: 102), tot i que la
creativitat d’alguns d’ells va estar en certa manera determinada per aquesta
mateixa situació social.

Assistim a un moment on l’art en general mira cap avant, però evoca
temps i cultures llunyanes. Dins del moviment cultural neohistoricista que va
representar el Romanticisme, podem situar el denominat corrent
“Alhambrista”, que comparteix per una part l’element populista —present en
la creació d’ambients exòtics o evocadors del passat, en la línia d’altres mani-
festacions d’àmbit local en diferents punts de la península— així com un
autèntic revival neoàrab. La lectura de la narrativa romàntica, evocadora
d’aquests ambients, tindrà molt a veure amb la creació de les filaes abans
esmentades, especialment amb les pròpies denominacions emprades i en tot
allò que envolta els cercles de la cultura burgesa d’Alcoi. D’igual manera que
en altres llocs del territori peninsular, la consolidació d’aquesta tendència
estètica es produeix en el darrer quart del segle XIX, amb una enorme pro-
fusió de composicions al servei dels salons burgesos, fonamentalment
cançons per a cant i piano. Les referències directes a tot allò que evoca l’am-
bient o la cultura àrab, especialment Andalusia i el seu passat, hi són presents
de forma nominal —encara que rarament sense contingut musical específic—
o amb les característiques del propi llenguatge musical, com ara l’ús sistemàtic
de la cadència andalusa, les segones augmentades, l’ornamentació melismàti-
ca amb la coloració de la melodia o l’ús alternat del mode major–menor com
a recurs expressiu, com a imatge sonora, en estructures biseccionals, etc.

El cas de compositors posteriors, com ara José Carbonell García
(1890–1957), Gonzalo Blanes Colomer (1882–1963) o els Pérez al final de la
seua producció —en especial la figura del pare i el fill militar, els dos Camilos—
presentarà característiques que evolucionen paral·lelament al conflicte amb el
Marroc i que, almenys nominalment, ens traslladen a determinades zones del
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nord d’Àfrica. El segell de la música militar es farà sentir en algunes composi-
cions i els paisatges del Protectorat, amb la particular barreja de cultures i
manifestacions musicals, s’intuiran entre els pentagrames. Finalment, desprès
del conflicte civil, el canvi social i polític afectarà també els ideals estètics que,
amb poques i honroses excepcions, viuran una progressiva decadència, cosa
que abocarà la música festera cap a una situació d’estancament i crisi, que no
presentarà novetats notables fins a l’aparició de la “marxa cristiana” (1958) de
la mà de Blanquer (1988: 103).

1. LES COMPOSICIONS (I): LES PERSONES

Una vegada situats els nostres compositors, podem establir una separació
en categories dins de la seua producció per a la festa. Inicialment, trobem les
composicions que estan determinades o inspirades directament per la burge-
sia industrial —objecte principal d’aquest treball—; generalment encàrrecs o
presents dels compositors, entenem que fruit d’altres relacions comercials
anteriors. En un segon grup se situen aquelles obres que, sense tenir una vin-
culació directa —almenys que sapiguem fins ara— amb l’esmentada burgesia
industrial, sí que són en gran part fruit dels ambients freqüentats per aques-
ta. El darrer grup estarà integrat per composicions inspirades en el món de
la festa, però completament al marge del seu vessant funcional. Es tracta pre-
cisament d’aquestes que, fora de l’àmbit de la banda i ben lluny del carrer,
nodrien les interpretacions dels salons burgesos.

Sense cap voluntat de ser exhaustiu, la llista de composicions reflecteix els
nostres músics més representatius. Hem establert com a objecte d’estudi una
franja temporal que abasta l’últim quart del segle dinou, on apareixen les
primeres composicions originals escrites per a la festa, fins a la Guerra Civil.
No obstant això, s’hi inclouen compositors que mantenen o comparteixen els
pressupòsits estètics fixats en aquest període —encara que la seua producció
es desenvolupa posteriorment—, i es deixen de banda aquells nascuts després
del conflicte. En aquest primer grup, doncs, hi trobem, entre d’altres obres,
les que apareixen en la llista següent:2
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Autor Títol Any Dedicatòria Observacions 

Barrachina Sellés, 
Gonzalo  

(1869-1916) 
Gratitud (pd) 1893 Dedicado a mi apreciable amigo 

D. Desiderio Boronat (Terol*) 

Indústria metal·lúrgica. 
Segons apareix al manuscrit, 

primera composició de l’autor 
(gener de 1893) 

Carbonell García, José  
(1890-1957) 

Papel de fumar 
“Belmonte”  
(pd torero) 

1918 
Marca comercial del fabricant 
“Miguel Botella y Hermano” 

(Societat creada en 1917) 

Bambú (ps) 1929 Rafael Silvestre Abad Campanya publicitària de la 
marca (Bambú)* 

Casa Ridaura, Antonio  
(1874-1935) 

Café Sou 
(pd)

Marca comercial del fabricant 
Francisco Pérez Torres “Sou” 

Casasempere Juan, 
Gregorio 

(1913-1988) 
Kaledón (pd) 1946 Mario Lacedón Indústria tèxtil. 

(Lacedón y Crespo) 

Espí Ulrich, José 
(1849-1905) Anselmo Aracil (pd) 1891 Anselmo Aracil Jordà Indústria tèxtil 

Laporta Hellín, Julio 
(1870-1928) El Rey Capità (pd) 1904 Antonio Espinós Jordá 

“Toni el Rei” 

Soci dels industrials Enrique 
Hernández i Enrique 

Carbonell Antolí (1903) 

San Jorge (pd) 1907 Antonio Payá Aracil, pbro. 
Cercles culturals burgesos. És 
autor de diversos dissenys per 
a la festa de Moros i Cristians 

El Iris (vals lent) 1907 Enrique Hernández Indústria tèxtil. 
President de la societat El Iris.

(Mi) Barcelona (marxa) 1911 

Dedicada a mi distinguido 
amigo D. Enrique García, 
presidente de la Sociedad 

Artístico Recreativa “El Iris” 

Indústria litogràfica i paperera 

Un moble més  
(pas-moro) 1928 

Dedicat al gran entusiasta fester 
i acaudalat propietari don 
Francisco Moltó Aznar 

“El pansit” 

Comerciant de mobles 

Mira Carbonell, Jorge  
(1864-1921) Beni-redell (pd) A mi querido amigo Romualdo 

Aracil (Carbonell*) 

 Indústria tèxtil. 
Instrumentació de Rafael 

Valor 

Pastor Guillém, Enrique 
(1902-1960) Arda Troya (pd) Cándido Guillém Llodrá 

Indústria tèxtil. 
Fàbrica de Paños “Guillem y 

Vidal” (a més, oncle i 
professor de l’autor) 

Pérez Laporta, Camilo  
(1852-1917) Micalet Sou 1896 Miguel Pérez Domínguez  

“Micalet Sou” Família “Sou” 

Blanco y Negro (pd) 1904 
Nom comercial d’una marca 

de paper de fumar de 
José Laporta Valor (1904) 

Benixerrajx (ma) 1904 
Obsequio de D. Miguel Pérez 
Domínguez (“Micalet Sou”) a la 

comparsa Abencerrajes
Família “Sou” 

Senabac (pd) 1906 

Escrito expresamente para la 
“Música Nueva” de Bocairente 

y dedicado al presidente y 
protector de la misma D. Juan 

Bta. Cabanes. 

Indústria tèxtil. (Bocairent) 

El capitán de Zuavos 
(pd) 1915 Francisco de Paula Cabanes* 

(Capità de Zuavos, 1916) Indústria tèxtil. (Bocairent) 

Pérez Monllor, Camilo 
(1877-1947) 

La terreta 
(cercavila) 1914 Fernando Cabrera Cantó Cercles culturals burgesos 

¿Quo Vadis? (pd) 
Nom comercial d’una marca 

de paper de fumar de 
José Laporta Valor 
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A la vista d’aquest primer conjunt d’obres, bé pel mateix nom de les com-
posicions o per la seua dedicatòria, podem establir-ne les primeres relacions.
La primera s’inscriu en l’àmbit cultural de la ciutat per part d’alguns artistes
ben relacionats amb els cercles burgesos alcoians. Un d’aquests artistes és el
pintor Rafael Peidro Peidro, fortament vinculat als Abencerrajes —va ser qui
en va realitzar el primer disseny a l’oli en 1902— i el prevere Antonio Payá
Aracil, que en els primers anys del segle XX va tenir una activitat artística
notable al voltant de la festa (Espí, 1973: 36). Una activitat marcada per la
pauta innovadora i historicista del pintor Francisco Laporta Valor
(1850–1914) —en dissenys com els dels Marrakesch (1901), Gusmans (1905)
i Vascos (1908)— que juntament amb la participació de l’altre pintor fona-
mental per a la renovació del disseny fester, Fernando Cabrera Cantó
(1866–1937) i amb tres membres3 més, formen la primera Comissió consul-
tiva, primer intent seriós de millora artística i historicista al si de l’Associació
de Sant Jordi Màrtir. Amb el pas dels anys, aquest òrgan consultiu

Moros i Cristians 
(ma) 1935 Francisco Blanes (fill) 

“Quico l’Alt” 
Maquinaria industrial 

El Cadí Ben Il Sou 
(ma) 1941 Francisco Pérez Torres 

“Paco Sou” Família “Sou” 

Pérez Monllor, 
Evaristo  

(1880-1930) 
Turista (pd) 1911 Francisco Pérez Torres 

“Paco Sou” Família “Sou” 

Tupinamba (pd) 1913 
Nom comercial d’una marca 

de paper de fumar de 
José Laporta Valor 

Pitones y caireles  
(pd torero) 1920 Cándido Guillém Llodrá 

Indústria tèxtil. 
Fàbrica de Paños “Guillem y 

Vidal”

Alhizán  
[La Alcazaba] 

(capritx oriental) 
1921 Pepe Sanz (Herrero*) 

(amic i deixeble) 

Indústria tèxtil. 
Referències orientals directes. 

Alhambrismo

Drach-Alat (pd) 1922 
Dedicada a mi mejor amigo 

Francisco Pérez Torres (Souet) 
como prueba de cariño.  

Família “Sou” 

Bambú (on-step) 1923 Santiago Candela Pastor Campanya publicitària de la 
marca (Bambú)* 

Genna Al Ariff  
[El Generalife] 
(marxa oriental) 

1924 Rafael Peidro Peidro 

Pintor del figurí dels 
abencerrajes. Referències

orientals directes. 
Alhambrismo

El petit souet (pd) 1926 Francisco Pérez Pascual 
“Paco Sou” (II) Familía “Sou” 

Sol y Sombra  
(pd torero) 

Nom comercial d’una marca 
de paper de fumar de 
José Laporta Valor  

Seva Cabrera, José 
(1865-1922) 

El nuevo castillo 
(pd) 1895 Fernando Cabrera Cantó Cercles culturals burgesos 

(cosí del compositor) 



cristal·litzarà definitivament amb el nomenament de Cabrera com a president
d’una Comissió artística constituïda en 1920. Amb les seues competències
notablement ampliades, la necessitat del seu nomenament queda ben palès
com a conseqüència d’un major nombre d’iniciatives i modificacions per part
de les filaes, cada vegada més actives en qüestió de propostes per als diferents
actes de la festa. José Seva Cabrera dedicarà al mateix pintor —també cosí
seu— el pasdoble El nuevo castillo (1895) amb motiu de la seua construcció.
Anys després, Camilo Pérez Monllor (1877–1947) li dedicarà un altre pas-
doble titulat La terreta (1914).

Relacionats amb les diferents branques de la indústria, trobem primera-
ment —en el cas concret de la indústria tèxtil— casos tan emblemàtics com
el d’Anselmo Aracil Jordá i la seua família (per part d’Espí i Jorge Mira
Carbonell) o el d’altres com Cándido Guillem, un dels propietaris de la raó
social Fábrica de Paños Guillem y Vidal. Agermanada amb la indústria
alcoiana, apareixen dos exemples d’encàrrecs per part d’industrials tèxtils de la
veïna població de Bocairent: els pasdobles Senabac (1906) i El capitán de Zuavos
(1915), tots dos de Camilo Pérez Laporta (1852–1917) i dedicats a Juan
Bautista Cabanes i Francisco de Paula Cabanes, respectivament.4 La coincidèn-
cia dels cognoms i el vincle establert amb el nostre compositor fa pensar en
una relació familiar entre els destinataris i una comercial entre Pérez Laporta
i la burgesia industrial de la Vall d’Albaida. En aquest context, sembla també
raonable la relació entre aquest cercle bocairentí i el pasdoble La entrà de moros
(1905) del mateix compositor, fonamentalment per les dades de composició i
per la seua presència a l’arxiu de la banda més antiga de la població.5

També trobem referències a Antoni Espinós Jordà (1873–1926), més
conegut per “Toni el Rei” i clarament vinculat amb l’ascendent presència de
la indústria del gènere de punt a la nostra ciutat. D’aquest és precisament la
proposta de creació, pel maig de 1904, de la comissió consultiva anteriorment
esmentada, la qual cosa el converteix en un arquetip d’aquest període de tran-
sició. Com assenyala Josep Tormo, es tractava d’una persona amb un cert pes
específic a la ciutat, no tan sols per ser propietari entre moltes altres coses del
casino Café Oriente, sinó per ser, a més, membre i soci fundador (1903) d’una
de les empreses emblemàtiques de tot l’estat espanyol, juntament amb els
seus amics, els mítics industrials Enrique Carbonell Antolí i Enrique
Hernández (Tormo, 2002: 166-170). Aquest últim serà també l’inspirador i
destinatari directe del vals lent El Iris (1907) de Julio Laporta, tot just en el
moment en què l’industrial ocupava la presidència de l’entitat.
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Partitura de Café Sou (pasdoble) d’Antonio
Casa Ridaura. Arxiu de la Corporació

Musical Primitiva d’Alcoi.

Partitura de Benixerraix (marxa àrab) de
Camilo Pérez Laporta. Arxiu de la

Corporació Musical Primitiva d’Alcoi.

Partitura de Micalet Sou (pasdoble) de
Camilo Pérez Laporta. Arxiu de la

Corporació Musical Primitiva d’Alcoi.
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Partitura de De la terreta (pasacalle) de
Camilo Pérez Monllor. Arxiu de la

Corporació Musical Primitiva d’Alcoi.

Partitura de Arda Troya (pasdoble)
d’Enrique Pastor Guillem. Arxiu de la
Corporació Musical Primitiva d’Alcoi.
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Amb la indústria litogràfica6 trobem el cas d’Enrique García Mataix —en
aquell moment president de la Sociedad El Iris— i la seua vinculació amb la
marxa Mi Barcelona, de Julio Laporta. Altres persones relacionades amb les
diferents indústries de la ciutat apareixen com a destinataris de diferents com-
posicions, com ara Francisco Blanes, Quico l’Alt, José Sanz Herrero o, per
damunt de tots dos, la família “Sou”, coneguts fabricants de café licor, repre-
sentats per Miguel Pérez Domínguez, Francisco Pérez Torres —pel que
coneixem fins ara, amb quatre composicions dedicades— o el seu fill
Francisco Pérez Pascual. Estretament vinculats a dos filaes de caràcter burgès
com són els Abencerrajes i Chano, cal destacar que serà precisament l’iniciador
d’aquesta saga, Miguel Pérez Domínguez, Micalet Sou, que obsequiarà en 1904
la filà Abencerrajes —l’any en què, definitivament, es presenta a la societat
alcoiana— amb la composició Benixerrajs, de Camilo Pérez Laporta, una de
les primeres experiències de la marxa mora, juntament amb la proposta ante-
rior d’Espí, El canto del moro (1899–1900).

Amb una intenció de clara promoció i expansió dels seus productes,
alguns dels nostres compositors reben també encàrrecs —així ho creiem— o
suggeriments dels nostres fabricants paperers per a titular algunes composi-
cions amb el nom de les seues marques registrades. Per les poques dates que
tenim, no podem assegurar que siguen vertaders encàrrecs directes o sola-
ment dedicatòries espontànies dels nostres músics, encara que aquesta
qüestió tampoc no afecta essencialment el nostre objecte d’estudi. Trobem en
primer lloc els pasdobles de José Carbonell Papel de fumar “Belmonte”, de l’em-
presa Miguel Botella y Hermano, successors i fills de Miguel Botella Miralles7

(Cerdá, 1967: 142) —que ja en 1850 havia creat una sèrie de llibrets amb el
nom genèric de “toreros célebres”— i per altra banda Bambú, la coneguda
marca comercial de la raó social Sobrinos de Rafael Abad Santonja, constituï-
da en 1916. Es molt probable també, per la coincidència de les dates fona-
mentalment, la relació del pasdoble de Pérez Laporta titulat Blanco y Negro
amb la marca comercial de l’expert paperer alcoià José Laporta Valor8, així
com els dels seus dos fills, el pasdoble Tupinamba (1913) d’Evaristo Pérez
Monllor i ¿Quo Vadis? del seu germà Camilo.

Podem agregar la relació de García Mataix també amb la fabricació
paperera i la seua marca registrada El fénix (Cerdá, 1995: 44) i encara que no
hi apareix a la llista anterior, la figura interessant del violinista i director9

Rafael Pérez Jordà (1844–1914), triplement vinculat a la música, les societats
“artístico-recreativas” i la indústria paperera.10 En el cas concret del paper de
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fumar, Cerdá Gordo (1995: 38) aporta com a única marca registrada de la
societat Pérez y Aracil la que es comercialitzava amb el nom de Boy Scout. És
l’autor d’algunes composicions per a la festa —probablement vinculades als
cercles burgesos de la ciutat abans esmentats—, a més de reconegut i celebrat
compositor de la música incidental de l’espectacle Alcoy contra Al-Azrach
(1876), amb text del cronista Antonio Vilaplana Sempere. Un altre cas sem-
blant serà el del també violinista i director11 Rafael Valor Andrés (1844–1900),
que mantindrà —sembla que per raons familiars— relació amb la fabricació
del paper de fumar (Cerdá, 1995: 30).

Finalment amb el nom de Bambú també hi trobem un ballable —un one-
step concretament— que com tantes altres formes de dansa, configuraven el
repertori de les bandes per als populars passeigs, balls i retretes. En aquest
aspecte, té una significació especial l’extensa producció d’Evaristo Pérez
Monllor, de la qual parlarem ara mateix, entenem que propiciada per la seua
residència a la capital12 on l’entrada dels balls de moda estrangers era molt
ràpida. Cal recordar que a començament del segle XX, el nombre de composi-
cions que es feien servir als diferents moments de la festa d’Alcoi era abun-
dant i extraordinàriament variat, i acaparaven les activitats lúdiques,
assenyalades abans, el màxim interès entre el públic i festers.13 D’igual forma,
aquestes composicions s’interpretaven no tan sols a les festivitats abrilenques,
sinó també a les tradicionals revetles estivals, amb la qual cosa complien una
funció social d’entreteniment, clarament establerta per part de les societats
musicals vers el poble.

2. LES COMPOSICIONS (II): LES ENTITATS

Com ja hem assenyalat, en aquest segon grup podem trobar totes aquelles
obres que, sense tenir una vinculació directa amb la burgesia industrial, sí que
presenten relacions indirectes per proximitat o per freqüentar i compartir els
mateixos ambients. A més, en aquest conjunt de partitures —sempre vincu-
lades amb la festa i les seua funcionalitat— trobarem també aquest regust
“historicista” propi del moment i l’exotisme i “autenticitat” que delata una
nova manera de veure la festa, on la comissió artística creiem que té molt a
veure. Trobarem referències directes al món àrab, especialment en els títols
de les composicions, molt en la línia de l’“Alhambrismo”. En aquest segon
grup, doncs, podem incloure les que hi apareixen a continuació:
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autor títol any dedicatòria observacions 

Barrachina Sellés, 
Gonzalo  

(1869-1916) 

Marrakesch
(ma) 1903* Filà Marrakesch Cercles burgesos 

Blanes Colomer, 
Gonzalo  

(1882-1963) 

En el Sáhara 
(ma) 1908 Referències àrabs directes 

(Marroc)

A la Meca 
(ma) 1910 Referències àrabs directes  

Fiesta tuareg 
(ma) 1911 Referències àrabs directes 

Ja baixen 1931 Filà Marrakesch
Moro de Granada 

(ma) 1942 Filà Abencerrajes* Referències àrabs directes. 
Alhambrismo

Argel 
(estampa mauritana) 1945 Corporació Musical Primitiva Referències àrabs directes 

Abencerrajes y 
Cegríes  
(mm) 

1947 Indalecio Carbonell Pastor 
Abencerrajes

Referències àrabs directes. 
Alhambrismo

La despedida de Abú 
Abdalá (ps) 1949 Joan Valls Jordà Referències àrabs directes. 

Alhambrismo
Cantó Francés, Juan 

(1856-1903) 
Mahomet 

(pd) 1882 Referències àrabs directes 

El turco 
(pd) 1892 Filà Turcos* Referències àrabs directes 

Azarach
(pd) 1895 Referències àrabs directes 

Carbonell García, 
José

(1890-1957) 
La alegría del moro 1928 Filà Marrakesch Cercles burgesos 

El tuareg en el Sáhara 
(ma) 1930 Referències àrabs directes  

Locura de Boabdil 
(ma) 

Referències àrabs directes. 
Alhambrismo

A Orán 1934 Referències àrabs directes 
Casasempere Juan, 

Rafael
(1909-2002) 

La Casbha 
(ma) 1949 Referències àrabs directes 

Mahayuba 
(ma) 1950 Referències àrabs directes 

Boabdil abatido 
(ma) 1952 Referències àrabs directes 

Alhambrismo
Al Azraq 

(ma) 1955 Referències àrabs directes 

Espí Ulrich, José 
(1849-1905) 

El canto del moro 
(escena àrab) 1900 Diverses opinions al voltant 

de la seua vertadera funció. 

Juan Merín, Enrique 
(1848-1902) Boaddil (pd) 1887 Referències àrabs directes. 

Alhambrismo

San Jorge y... ¡a ellos! Filà Llana Cercles burgesos 

Laporta Hellín, Julio 
(1870-1928) 

¡A la plaza! (pasacalle 
flamenco) 1891 Dedicado a mi respetable amigo 

D. Cristóbal Mataix Cercles burgesos 

Chano 1902 Filà Chano Cercles burgesos 

El negre del tin (ma) 1920 Francisco Espí Picher  
Abencerrajes 

Cercles burgesos. Possible 
relació amb la indústria tèxtil 

El desgavellat (kake-
paso) 1927 Filà Abencerrajes Cercles burgesos 
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Pareja Casanova, 
José

(1896-1920) 

Els acacauts 
(pd) 1919 Indalecio Carbonell Pastor i 

Abencerrajes Cercles burgesos 

Llanero (pd) 1919 Filà Llana Cercles burgesos 
Pastor Guillém, 

Enrique  
(1902-1960) 

Alhambra 
(ma) 

Referències àrabs directes. 
Alhambrismo

Pérez Laporta, 
Camilo  

(1852-1917) 

La Canción del 
Harén (ma) 1907 Referències àrabs directes. 

Alhambrismo

La Alhambra 
(ma) 1907 Referències àrabs directes. 

Alhambrismo
Abd-el-Azis 

(ma) 1908 Julio Laporta Hellín Referències àrabs directes 

Muley Hafid (ma) 1908 

Dedicada a mi querido sobrino 
(el pequeño artista Julito 

Laporta) en prueba del cariño 
que le profeso 

Referències àrabs directes 

El poema del Sultán 
(ma) 1911 Referències àrabs directes 

La fiesta del Santón 
(ma) 1911 Referències àrabs directes 

El llanto de Boabdil 
(ma) 1912 Referències àrabs directes 

Caminando al 
desierto

(ma) 
1912 Referències àrabs directes 

Camino de Zeluán 
(ma) 

1912 Referències àrabs directes 

El Zoco “El Arbá” 
(ma) 1912 Referències àrabs directes  

Pérez Monllor, 
Camilo  

(1877-1947) 

El k’sar el Yedid 
(pd) 1912 Santiago Candela Pastor Referències àrabs directes 

Uzul el m’selmein 
(ma) 1914 Filà Abencerrajes Referències àrabs directes 

¡Farolero! 1922 

Farol de la retreta dels 
Abencerrajes. El portador fou 
Francisco Satorre Miralles 

“Paco el ricachón” 

Cercles burgesos 

Els tres capitans (ma) 1923 Tres capitans Abencerrajes Cercles burgesos 
La canción del 

Marrakesch
(ma) 

1941 Filà  Marrakesch Referències àrabs directes 

Pérez Monllor, 
Evaristo  

(1880-1930) 

Azib de Midar 
(pd) 1923 Referències àrabs directes 

El Mexuar 
(marxa oriental) 1924 Antonio Úbeda Montagud Referències àrabs directes. 

Alhambrismo

Mirhab
(pd) 1925 Música Primitiva Referències àrabs directes 

Confetti (pd) 1927 Rafael Pascual Aznar “confetti” Filà Abencerrajes. (un dels “tres 
capitans”) 

Alhambra mía 
(pd)

Referències àrabs directes. 
Alhambrismo

Pérez Verdú, 
Antonio  

(1875-1932) 

A ben amet 
(ma) 1907 Filà Abencerrajes

Referències àrabs directes. 
Amb posterioritat 

denominada “Marcha de los 
Abencerrajes”

Seva Cabrera, José 
(1865-1922) (pd) 1889 Filà Chano*

En 1889 la filà Chano ostenta 
la capitania acompanyada per 

la Musica Vella 

L’Alferis (pd) 1915 Juan Abad Moltó* Alferes moro.  
Filà Chano

El judío (pd) 1891 Filà Judios Cercles burgesos 



Destaca notablement sobre les altres, per la seua magnitud i factura, la pro-
ducció de la família Pérez-Laporta —pare, fills i nebot—, a més de ser extra-
ordinàriament permeable i sensible davant la situació social i política contem-
porània. Concretament, la producció del patriarca de la saga, Camilo Pérez
Laporta (1852–1917) esdevé segurament la més abundant entre els composi-
tors alcoians de l’època, i presenta una gran part de música concebuda, dedi-
cada i pensada per a la festa alcoiana. Música que, a més, ens presenta un com-
positor preocupat per la situació sociocultural que l’envolta i políticament
actiu. En molts moments se’ns mostra com una mena de “reporter musical”
de la seua realitat social: noms, personatges, paisatges i fets de caràcter històric
són motiu d’inspiració per al nostre compositor.14 Sense cap mena de dubte,
podem assegurar que estem davant d’una petita saga que va ser essencial per al
desenvolupament de la música festera i les seues darreres aportacions, com és el
cas de la marxa mora. En primer lloc, cal tenir ben present que, per als quatre,
la música —en una època on no era gens habitual— era el seu mitjà de vida.
El pare i el germà major eren compositors i directors. Camilo fill, a més, músic
director militar i, per tant, oficial de l’exèrcit. En el cas del fill menut, Evaristo,
entre altres coses,15 fou copista a la Sociedad General de Autores a Madrid i,
finalment, el seu cosí Julio Laporta Hellín (1870–1928) va estar dedicat també
a tasques de composició i direcció de diferents entitats alcoianes i foranes. Es
tractava, doncs, de músics professionals.

No obstant això, tots van mantenir una vinculació molt estreta amb Alcoi,
les seues entitats musicals i el seu entramat social. Altres compositors anteriors
—com ara el cas de Cantó o Espí— també ho havien fet, especialment amb
les bandes on es van desenvolupar com a músics,16 però amb molta menys
dedicació vers la producció destinada a la societat alcoiana. No obstant això,
els motius d’aquesta major presència social estan més desigualment repartits
entre els quatre membres de la família: mentre que en Evaristo observem
bàsicament motius sentimentals, en Julio Laporta i Camilo fill presenta un
equilibri i en el pare es tracta d’una qüestió comercial en gran part. No hem
d’oblidar, en aquest sentit, que és el pare el que passa la major part de la seua
vida a la nostra ciutat. Aquesta residència propiciarà relacions comercials
—reflectides en els manuscrits mitjançant les dedicatòries— entre diferents
poblacions veïnes com ara Bocairent, Banyeres, Ontinyent o La Vila Joiosa,
centres tots de producció industrial.17 A més, va poder relacionar-se amb els
cercles culturals i burgesos de Villena —pel fet d’ocupar la titularitat de la
banda municipal (Valor, 1988: 239)— i són moltes les partitures signades a la
capital de l’Alt Vinalopó.
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Com hem apuntat abans, la producció d’Evaristo presenta una extra-
ordinària varietat i versatilitat. El seu treball madrileny el fa estar en contacte
amb diferents corrents estètics i amb manifestacions de diferents àmbits
musicals de primera mà. En el cas dels ballables, a més de l’abans esmentat
one-step, trobarem altres composicions que presenten característiques associades
a l’objecte d’aquest estudi. Sempre tenint ben present que l’element popular
i la música tradicional inspiren el nostre músic, podem trobar, entre d’altres,
formes de dansa clàssiques com la polca, la masurca, el xotis o el popurri,
diversos “fox-orientals” i, fins i tot, un ballable de clara referència nominal a
la cultura àrab, El Had,18 signat a Socuéllamos el 6 d’agost de 1927. La pro-
ducció del seu germà —més escolàstica però no per això menys interessant—
presenta una factura impecable i algunes novetats estètiques valuoses per a la
festa; no obstant això, la seua condició de militar la determinarà en alguns
aspectes i l’encaminarà forçosament per altres camins, tot i que, com ja hem
assenyalat, mantindrà el contacte directe amb la societat alcoiana. El regust
oriental i les imatges del Protectorat, lògicament en el seu cas, estan també
presents en els títols de les composicions.

Pel que fa al seu cosí Julio Laporta, deixant de banda la coneguda qualitat,
interès i superba factura de la seua producció —inqüestionable per a tothom—,
el que ens interessa fonamentalment per al nostre estudi és la seua estreta
relació amb societats com El Iris i Apolo, que se’ns dubte facilitarien lligams i
contactes comercials amb els cercles burgesos. En certa manera, podem afir-
mar sense massa temor a equivocar-nos, que aquest músic representa la línia de
continuïtat directa amb Pérez Laporta, el seu mateix model i la seua mateixa
condició professional.19 Fins i tot, aquesta teoria continuista ve avalada per la
pròpia successió de Laporta al capdavant de la Música Vella després de la mort
de son oncle en 1917. Una mena de “línia successòria” que no es trencarà ni
tan sols com a conseqüència de la mort del mateix compositor en 1928, en
nomenar titular i successor Camilo Pérez Monllor. Aquesta condició es reflec-
tirà també en els encàrrecs i els destinataris de les seues composicions, així com
en el flux i la transmissió dels contactes. Les composicions circularan amb nor-
malitat per les dos societats —i en això també té molt a veure la figura i el modus
operandi que va establir el seu antecessor en el càrrec—, fet que explica
l’existència d’originals manuscrits als arxius de les dos bandes residents. Per
tot el que s’ha assenyalat fins ací, trobem que Laporta va actuar en certa forma
d’element aglutinador entre diferents elements d’aquesta burgesia industrial i
que, lluny d’enfrontar o dividir —és lícit pensar que tal vegada tan sols per
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interès comercial—, va ser un eficaç servidor per a la consolidació del reper-
tori musical en la festa alcoiana.

És remarcable també el cas de Gonzalo Blanes Colomer (1882–1963) que,
a pesar de no estar plenament immers en aquest procés, es desvincula clara-
ment dels compositors “professionals” per la seua doble condició de
metge–músic, adquireix major autonomia i no té la dependència econòmica
dels encàrrecs. Aquesta llibertat quedarà ben palesa en les seues aportacions
per a la festa, on podem observar —tal vegada com en cap dels altres com-
positors alcoians fins a la irrupció de Blanquer en el panorama musical de la
festa— influències de corrents estètics musicals europeus contemporanis.
Amb un llenguatge molt personal i evolucionat, fruit d’una sòlida formació
musical, destaca així mateix la producció de Rafael Casasempere Juan
(1909–2002), fortament influenciada per aquest constant regust i evocació
orientals. Imatges inspirades tant en títols com en continguts, semblants a les
utilitzades pels impressionistes, i properes, fins i tot, al món cinematogràfic.20

3. LES COMPOSICIONS (III): EL CERCLE BURGÉS

El darrer grup està integrat per composicions inspirades en el món que
envolta la festa de moros i cristians, al marge del seu vessant funcional —els
pasdobles i marxes per a desfilar— i, com hem dit abans, impregnades d’imat-
ges pintoresques de l’Andalusia romàntica, impressions amb una forta càrre-
ga orientalista i una utilització molt estilitzada —sublimada caldria dir— dels
materials tradicionals i folklòrics. No cal dir que l’esmentat “Alhambrismo”
també hi serà ben present. Moltes d’aquestes obres presenten formacions
instrumentals diverses i molt lluny, en la majoria dels casos, de la banda. Amb
la denominació d’“estampa”, “impressió”, “capricho”, “intermedi”, “serena-
ta” o “fantasia”, trobem una sèrie d’aportacions que reflecteixen, d’una banda,
l’ambient que impregna l’activitat d’intel·lectuals i artistes a la nostra ciutat —
que com hem vist es barregen amb els cercles de la nostra burgesia industri-
al—; i, d’altra, el tipus de composicions que conformen bàsicament el panora-
ma musical a la península i que en bona part cobria les necessitats d’entreteni-
ment dels mateixos salons burgesos. Els nostres compositors, doncs, apor-
taran el seu vessant menys funcional amb el protagonisme absolut del piano,
tot i que no descuidaran els timbres orquestrals ni les formacions de cambra,
tot seguint una vegada més allò habitual en l’època. En aquest darrer grup
trobem, entre d’altres, els exemples següents:
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Autor Títol Any Dedicatòria Observacions 

Barrachina Sellés, 
Gonzalo  

(1869-1916) 
Zambra morisca Orquestra

Alhambrismo

Zambra gitana Piano 
Alhambrismo

Riff pintoresc 
(impressions àrabs) 

Piano 
Alhambrismo

(Hi ha una versió de banda, còpia 
de 1943). 

Àrabe y Gitano Tórtola Valencia 
Piano 

(Hi ha una versió de banda, sense 
data). 

Sig
(de la sarsuela La Bella 

Zaida)

Himne de Festes. Lletra 
d’Eugenio Moltó Botella en 

castellà (estrena 11-4-1917) i en 
valencià per José Sanz Moya. 

Elevat a la categoria d’Himne de 
Alcoi en sessió de 9 de setembre 

de 1965. 
Blanes Colomer, 

Gonzalo  
(1882-1963) 

Gitanerías Suite per a orquestra de pols i pua. 
Alhambrismo

Zambra gitana Orquestra Alhambrismo
Danza melancólica de los 

árabes 1919 Orquestra Alhambrismo

Danza exótica 1919 Sextet
Alhambrismo

Suxuma
(marxa exòtica) 1920 Orquestra

Alhambrismo

Retazos béticos 1951 Orquestra
Alhambrismo

Carbonell García, 
José

(1890-1957) 
Zambra oriental Quintet de corda i piano. 

Alhambrismo

2ª Zambra oriental 1918 Instruments de pua i banda. 
Alhambrismo

3ª Zambra oriental 1945 Banda. Alhambrismo

Costa Nogueras,
Vicente 

(1852-1919) 

Ecos de Alhambra 
(intermedi)

Piano 
Alhambrismo

Fantasía árabe Piano 
Alhambrismo

Espí Ulrich, José 
(1849-1905) Arabesco 1876 Veu i piano. Poesia de Teodor 

Llorente. Alhambrismo
El canto del moro 

(escena àrab) 1900 Banda. Alhambrismo

Martí Candela, Eliseo 
(1889-1963) 

En el oasis 
(intermedi àrab) 1921 Banda.

Referències àrabs 

Palacio García, 
Carlos

(1911-1997) 
Danza árabe 1928 Violí i piano 

Pérez Monllor, 
Camilo  

(1877-1947) 

Gul-i-anar 
[Flor de Granada] 
(serenata andalusa) 

1917 Orquestra
Alhambrismo



Ben lluny de ser un tema d’estudi tancat, aquesta breu aportació tan sols
pot pretendre ser una mínima aproximació o punt d’inici a un aspecte de la
nostra festa que resta per fer a hores d’ara pràcticament en la seua totalitat.

BIBLIOGRAFIA

BLANQUER PONSODA, Amando (1988) “La marcha cristiana”, Alcoi Revista de moros y cris-
tianos, Alcoi: Associació de Sant Jordi, p. 102-104.

BOTELLA MIRÓ, Jordi (1995) El sainet fester, Alcoi: Ajuntament d’Alcoi, Institut de Cultura
Juan Gil-Albert.

CERDÁ GORDO, Enrique (1967) Monografía sobre la industrial papelera, Alcoi: Papeleras
Reunidas.

— (1995) 150 años de libritos de papel de fumar, Alcoi: Ajuntament d’Alcoi. Institut de Cultura
Juan Gil-Albert.

ESPÍ VALDÉS, Adrián (1973) “La pinacoteca del casal de Sant Jordi”, Alcoi Revista de moros
y cristianos, Alcoi: Associació de Sant Jordi, p. 33-36.

TORMO COLOMINA, Josep (2002) «Antonio Espinós Jordà “Toni el Rei” (1873-1928)».
Alcoi Revista de moros y cristianos, Alcoi: Associació de Sant Jordi, p. 166-170.

TORRÓ ABAD, Josep; TORRÓ GIL, Lluís (1995) “La necessitat d’una història social de la
festa”, Revista Abencerratges Any de capità, Alcoi: Filà Abencerratges, p. 20-23.

TORRÓ ABAD, Josep; TORRÓ GIL, Lluís (2003) “Festa i societat als primers sainets alcoians
(1855)”, Eines, núm. 20, Alcoi: IES. Pare Vitòria, p. 26-30.

VALOR CALATAYUD, Ernesto (1988) Diccionario Alcoyano de música y músicos, Alcoi: Llorens
Libros.

NOTES

1 Publicats a la revista de la filà Abencerrajes amb motiu de la capitania (1995) i a la revista
Eines (2003) respectivament.

2 En primera instància, totes les dades estan extretes del Diccionario Alcoyano de música y músi-
cos d’Ernesto Valor (1988). Posteriorment s’ha contrastat una part notable de la informació i
finalment s’ha ampliat amb altres fonts directes, fonamentalment els arxius d’Apolo, la Música
Nova, Associació de Sant Jordi i Arxiu Municipal d’Alcoi (AMA). Les dates que porten l’asterisc
estan en dubte o són conjectures, encara que sempre basades en altres fonts documentals. El
meu agraïment a José Muriel Bravo i Juan Luis Guitart, president i arxiver respectivament de
la Societat Musical Nova d’Alcoi, per la seua amabilitat i generositat a l’hora de consultar l’arxiu
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de l’entitat. Així mateix, i per aquesta mateixa raó el meu agraïment també a Pau Gómez Navas
(Associació de Sant Jordi) i al personal de l’AMA.

3 L’arquitecte Vicente Pascual Pastor i els joves estudiants de pintura i modelat Ramón
Ferreres Sebastián i Evaristo Perlasia Miñana.

4 Vull expressar el meu agraïment a l’amic Vicent Satorres i Calabuig, responsable de la
comparsa Terç de Suavos de Bocairent, per la seua informació.

5 He pogut contrastar personalment la presència de les obres de Camilo Pérez Laporta a
l’arxiu de l’Associació Unió Musical de Bocairent. Encara que aquest pasdoble està dedicat al
sastre alcoià Arturo Bañón Llopis i realitzat expressament per a la seua estrena en les festes
alcoianes de 1906 per part de la Música Nova —com apareix clarament en el manuscrit con-
servat a l’arxiu d’aquesta societat musical i com molt bé José María Valls ha assenyalat en el
seu article “La entrà de moros. Un pasodoble para la entrada de moros de 1906” (Alcoi Revista
de moros y cristianos, Alcoi: Associació de Sant Jordi, 2006)—, per les diferents còpies que se’n
troben en altres arxius, no sembla aventurada la relació, per raons d’amistat o simplement per
qüestions purament comercials, entre els industrials bocairentins i la present composició.
Aquest aspecte comercial, solament esbossat per alguns autors locals, serà motiu d’un estudi
posterior.

6 També en menor mesura relacionat amb la indústria paperera.
7 En 1917, concretament el 15 d’octubre, com senyala Cerdá Gordo, els germans Miguel i

Diego Botella Berenguer es constitueixen en la societat mercantil Miguel Botella y Hermano.
8 Segons aporta Cerdá, es tracta del fill de Francisco Laporta Tort, creador del paper de

fumar “ceniza blanca”. De la importància d’aquesta marca per al seu creador ens dóna una idea
el fet d’ésser fabricat amb diversos formats i que “batejara” amb aquest nom un dels molins
paperers recentment adquirits al terme municipal de Banyeres (1905).

9 Primer director i fundador de la banda Novísima (1880).
10 En 1909 constitueix la societat Pérez y Aracil, fàbrica de paper ubicada a l’Orxa (Cerdà,

1967: 134; Valor, 1988: 237). Segons la mateixa font, fortament relacionat amb la societat El
Iris.

11 Director de la Nova des de 1865 fins a 1900, any de la seua mort.
12 La immensa majoria d’aquestes composicions estan signades a Madrid.
13 Com queda clarament reflectit en els programes d’actes de l’època. És molt probable que

el terme “ensayo” no tinga cap altra explicació que la preparació d’aquests balls i evolucions
que els programes de festes no dubten a qualificar de “característicos”.

14 L’estudi d’aquest aspecte específic excedeix l’àmbit d’aquest treball. En els manuscrits
del compositor apareixen citacions literàries, descripcions geogràfiques i valoracions personals
que acompanyen molts dels títols de les seues composicions, algunes fora de l’àmbit de la
música festera.

15 També fou director, però en menor mesura.
16 Als arxius de les diferents societats de la ciutat apareixen obres dedicades pels seus com-

positors. En algunes ocasions actuaven també com a directors eventuals, per a ocasions extra-
ordinàries.
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17 Hem pogut establir una altra relació que ens sembla força interessant per la seua
rellevància. La figura de l’emblemàtic arquitecte Vicente Juan Pascual Pastor, del qual hem par-
lat abans com a membre de la primera comissió consultiva (1904). Nascut l’any 1865 i titulat
l’any 1890, l’activitat professional de Pascual Pastor no tan sols es restringeix a la seua ciutat
natal, sinó que presenta exemples en altres poblacions properes. Un d’aquests és precisament
la Casa de Beneficència a Bocairent.

18 L’autor fa constar la nota següent en la partitura: “El Had es el domingo musulmán”.
19 Com a curiositat podem senyalar que fins i tot la lletra i la cal·ligrafia musical és molt

semblant, així com el tipus de paper pautat utilitzat i l’aspecte extern de les partitures.
20 També hi trobem relacions familiars amb la indústria alcoiana. Entre els nombrosos

Casasempere vinculats a la indústria paperera (Cerdà, 1967: 121-122), Rafael Casasempere és,
almenys —i com es pot contrastar al padró municipal de veïns—, nét del fabricant de papers
Rafael Casasempere Botella i, per tant, fill del notable músic alcoià i vertader alma mater dels
ambients musicals i culturals de la ciutat en la primera meitat del segle XX, Rafael Casasempere
Moltó (1873-1942).
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Las condiciones laborales en las últimas décadas del siglo XIX continuaban
siendo muy duras, especialmente porque los trabajadores no tenían, como
hoy nos parece imprescindible, ningún tipo de seguridad social, ni de presta-
ciones ni pensiones ya fueran por jubilación, por enfermedad o por invalidez.
Esta carencia se intentó solventar de diversas maneras durante el siglo XIX y
principios del XX.

Uno de estos medios fue la creación de los Círculos Católicos de Obreros,
que fue la forma en que la Iglesia intentó entrar en el mundo laboral, ya que
los trabajadores se agrupaban en sindicatos o asociaciones que mantenían
posturas condenadas por diversas encíclicas.

En 1872 se funda, bajo la dirección del jesuita padre Pastells, el Círculo
Católico de Obreros de Alcoy, el primero que se creó en España. La elección
de Alcoy como sede del primer Círculo Católico, con toda seguridad, no estu-
vo propiciada por la gran cantidad de proletarios, sino por la enorme impor-
tancia que en la ciudad tenía el movimiento anarquista. En aquellas fechas la
A.I.T. tenía en Alcoy la sede de su Comisión Federal de España y más de dos
mil trabajadores de la ciudad estaban afiliados a esta Asociación.
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Los hechos del “Petrolio” de 1873, entre otras cosas, demostraron, por
una parte, la fuerza que en Alcoy y, en general, en la periferia española tenían
las tesis de Bakunin y, por otra, el escaso papel de la Iglesia dentro del mundo
laboral en España, aunque también es cierto que no le iba mucho mejor en el
resto de la industrializada Europa.

Los Círculos Católicos de Obreros en España no estaban tomando el
impulso necesario, a pesar que ofrecían unas pensiones o subsidios por inva-
lidez o enfermedad a sus socios, instrucción elemental gratuita y servicio de
economato de determinados productos que permitían a los socios comprar-
los más baratos. Sin embargo la doctrina social de la Iglesia no estaba elabo-
rada y cada Círculo Católico se manejaba un poco a su aire. Por ejemplo, el
del Alcoy era muy estricto en materia religiosa, incluso para aquella época y,
por supuesto, sus reivindicaciones laborales eran nulas. Así, por ejemplo, el
21 de octubre de 1884 el Ayuntamiento envía un cuestionario al Círculo
Católico sobre el mejoramiento de la clase obrera. La contestación del
Círculo fue digna de Job: “El Círculo Católico de Obreros está conforme con
lo que Dios le envía y, por lo tanto, no promueve ninguna clase de peticiones,
quedando siempre obediente de sus superiores”. Luego se quejarían que los
trabajadores sólo se hacían socios para tener pensiones cuando no podían
trabajar.

Este desinterés de la Iglesia por el mundo laboral cambiará radicalmente
con el pontificado del Papa León XIII, iniciado el 20 de febrero de 1878. Este
Pontífice, aunque sostuvo los derechos de la autoridad en la encíclica
Diuturnum de 1881, condenó la masonería en la encíclica Humanum genus y
combatió el socialismo en la encíclica Quod apostolici de 1878, sí que intentó
crear un orden cristiano que se basara en la justicia social. Esta justicia social
cristiana culminará con la encíclica Rerum novarum de 15 de mayo de 1891.

La aparición de esta encíclica fue fundamental para la reestructuración de
los Círculos Católicos de todo el mundo. A partir de esa fecha, además de
ofrecer pensiones, instrucción y economatos podían ofrecer una ideología
con la que hacer frente a las imperantes en el mundo obrero, como la socia-
lista o la anarquista.1

El Círculo Católico de Obreros de Alcoy no será una excepción dentro de
esta reestructuración propiciada por la Rerum novarum y con el Reglamento de
1893 dará un importante impulso a la entidad, que llegará a tener pocos años
después más de 1.600 socios numerarios, es decir, obreros.
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A partir de esa fecha las prestaciones sociales quedarán claras y bien esta-
blecidas, otra cosa será que en determinadas épocas la economía del Círculo
no permitiera demasiadas alegrías.

Es en este Reglamento de 1893 cuando se establece la creación de una
Caja de Socorros Mutuos como refleja el fin tercero de la Institución. El fin
primero, por supuesto, era el religioso2 y el instructivo, el segundo. Además
de la Caja de Socorros Mutuos, el fin tercero habla de fomentar asociaciones
para comprar, entre otras cosas, instrumentos y maquinaria para los obreros
industriales y, añade textualmente, todo lo que sea mejora del pobre obrero.
Está claro, por lo visto, que obrero y pobre eran dos palabras unidas de forma
indisoluble.

El Círculo Católico de Obreros de Alcoy, como todos los de otras pobla-
ciones, partía de la base de que era posible mejorar la vida de los proletarios,
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involucrando a los propietarios de las industrias, o sea, a los capitalistas —lo
cual parece una forma de mejorar la vida de los ratones involucrando a los
gatos—. De hecho el padre Vicens, también jesuita, que fue el reformador
del Círculo, defendía que entre el patrono y el obrero debía existir el mismo
amor que existía en la Sagrada Familia de Nazaret. Sería interesante saber qué
pensarían los obreros sobre ese sagrado amor al patrono.3

Los empresarios formaron, pues, el grupo de los socios protectores
industriales, que pagaban una cuota semanal igual al 1 o 1’5% del valor de los
jornales, según el tipo de industria que tuvieran. También había una clase de
socios protectores propietarios, que eran los que tenían inmuebles y, que
según su valor, pagarían 1, 2, 3 o 4 ptas. mensuales. Aún había una tercera
clase de protectores, en este caso sin más adjetivos, en que se hacía referen-
cia a aquellos que no siendo patronos ni propietarios, tampoco se les podía
considerar obreros y pagarían un mínimo de una pta. al mes.

Todos estos protectores renunciaban a cualquier derecho al socorro, aun-
que si las cosas les iban mal, podían pasar a socios numerarios y se les com-
putaría todo el tiempo en que fueron protectores. Lo que bien mirado era una
forma de conseguir una ayuda económica si las cosas venían mal dadas.

Los numerarios eran los socios que tenían derecho a la percepción de
socorro. De entrada podían ser numerarios aquellos obreros mayores de 14
años y menores de 55 y que no padecieran enfermedad crónica, lo cual nos
parece que tendría que ser el primer requisito. Pues no, el primer requisito
para ser socio era “ser católico, apostólico, romano y de buena conducta”4,
que para eso eran Círculos Católicos. Lo de buena conducta no es un térmi-
no puesto alegremente en el Reglamento, pues como veremos más adelante
tendrá su importancia a la hora de cobrar socorros.

Los numerarios pagaban una cuota normal de 25 céntimos de pta. a la
semana, aunque había cuotas doble y cuotas mitad, que daban derecho a
cobrar el doble o la mitad de los subsidios. De todos modos el socio sabía que
si abandonaba el Círculo o lo expulsaban no cobraría nada, y hay que recor-
dar que una de las causas de expulsión era retrasarse en el pago de las cuotas,
lo que no deja de ser una manera de asegurarse el cobro de las mismas.

Los socios, desde luego, les interesaba mantenerse en el Círculo, pues las
prestaciones que recibían les aseguraban algo más que la simple subsistencia,
ya que la situación laboral de los trabajadores a finales del XIX se podía resu-
mir perfectamente con la frase, día que no se trabaja, día que no se cobra.
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A los numerarios enfermos se les abonaba 1 pta. y 75 cts. al día durante
los tres primeros meses, incluyendo la convalecencia, según el criterio médi-
co. A partir de los tres meses lo que cobraría el enfermo quedaba a criterio
de la Junta Directiva.

Por cierto, una pequeña digresión al hablar de la Directiva en aquellos
tiempos. Para ser miembro de la Junta Directiva del Círculo Católico de
Obreros se debía saber leer, escribir, cuentas y cultura general, lo que, eviden-
temente, teniendo en cuenta el enorme porcentaje de analfabetismo de la
clase obrera, dejaba, en la práctica, la dirección de la Entidad en manos de los
protectores, o sea, patronos y propietarios.

La cuota que citábamos antes de 1’75 ptas. era más que deseable y, por lo
tanto, la tentación por parte de los obreros de hacer trampa, simulando enfer-
medad o alargando convalecencia, era bastante fuerte. De hecho en los diez
primeros años desde la reestructuración del Círculo, se les retiró la subven-
ción o fueron expulsados de la institución más de cien socios por cobrar sub-
sidios cuando no les correspondía o, incluso, por trabajar estando con certi-
ficado médico de baja, con lo que al sueldo añadían el cobro del socorro.

Para evitar estos abusos había una Comisión de Visita a los Enfermos que
comprobaba la veracidad de la enfermedad, entre otras razones porque el
enfermo tenía prohibido salir de casa, y si lo hacía se le daba el alta forzosa.5

Por cierto, no era ésta la única Comisión que visitaba al enfermo, también lo
hacía la todos los días, la Comisión de Vela, con el fin de consolar al pacien-
te y lograr que recibiera los sagrados sacramentos.

Los familiares del socio numerario, si pagaban una cuota, se les conside-
raba copartícipes y también recibían subsidio, aunque las esposas tenían una
pega, pues el parto no se consideraba enfermedad y por lo tanto no se cobra-
ba nada.

Tampoco se cobraba nada en las enfermedades leves de menos de tres
días. A partir de ahí se cobraba desde la primera visita del médico —el gale-
no lo ponía el Círculo—, dando aviso a uno de los miembros de la Comisión
de Visita y solicitando la papeleta de baja. Si el socio tenía una recaída duran-
te los quince días siguientes de haber recibido el alta se le consideraba la
misma enfermedad a efectos de los plazos de socorro. Recordemos que a par-
tir de los tres primeros meses la percepción quedaba a criterio de la Directiva.
Por otra parte, si el enfermo era trasladado a un hospital cobraba igualmente
las dietas y si se ponía enfermo fuera del término municipal —los socios

LA SOCIETAT INDUSTRIAL VALENCIANA

227



debían comunicar sus traslados—, tenía que acreditar su estado no sólo con
el certificado del médico sino con el visto bueno del cura y el alcalde del lugar.
Esto último, imagino yo, debía tener su enjundia, si el enfermo estaba en una
capital, por ejemplo Valencia o Madrid.

Como muestra de cuáles eran las condiciones de sanidad y salud a finales
del XIX, se especifica claramente que, en caso de epidemia, se daría socorro
mientras hubiese fondos en la Caja6. Pero estos socorros, estas dietas, estas
percepciones no se podían cobrar hasta que, por lo menos, hubieran pasado
trece semanas desde la fecha de alta como socio numerario, para evitar, como
pasó más de una vez, que ingresara en el Círculo alguien que disimulara  una
enfermedad crónica para poder cobrar dietas. Incluso en este caso, aunque
hubieran pasado más de trece semanas, tampoco tendría derecho al socorro.

Este es el momento de volver al tema de la buena conducta, porque se
dice taxativa y textualmente en el artículo 40 que no se abonará socorro si la
enfermedad es efecto de una mala causa, como las venéreas, abusos de bebi-
da, riñas, toros, etc. Debo reconocer que lo de los toros como una causa mala
me ha dejado algo perplejo.

Además de un socorro por enfermedad, se daba también una pensión por
invalidez, que recibían aquellos que, por accidente, se inutilizaban para el tra-
bajo, aunque se vigilaba que no fuera por imprudencia, pues en ese caso se
negaba la pensión. Por cierto, es notable la cantidad de veces que aparece la
hernia inguinal doble como causa de invalidez. La invalidez se ampliaba a
aquellos socios que llevaran más de diez años como numerarios en el Círculo,
si la inhabilitación para el trabajo era debida a los achaques de la vejez.

El inválido cobraba 1 pta. diaria, si era numerario, y 1 pta. mensual si era
copartícipe. Si el inválido tenía hijos se pensionaba a cada uno con 25 cts. al
día hasta que los chicos cumplieran los 14 años y las chicas los 12. En caso
de fallecimiento, la viuda y los hijos seguirían cobrando, hasta que la viuda se
casase y los hijos cumplieran los 14 y las hijas los 12 años. No queda nada
claro qué pasaba si la viuda no se casaba, aunque parece darse por sentado
que una mujer viuda, con hijos pequeños, tenía el deber de casarse.

Sin embargo, el Círculo Católico, siempre preocupado por la economía,
negaba la pensión de invalidez si el inválido, por otras vías, tenía una renta
diaria de una pta. o más. También había otro motivo por el que se le podía
negar la pensión a un inválido. Efectivamente, si la invalidez era efecto de una
causa mala, como las venéreas, abusos de la bebida, riñas, toros, etc.
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De todos modos, con los defectos inherentes a ser una sociedad contro-
lada por patronos y propietarios, donde, indefectiblemente tenían que chocar
los intereses económicos de éstos y de los obreros no se puede negar la labor
social de ayuda económica que el Círculo Católico de Obreros de Alcoy,
como el resto de Círculos Católicos, realizó para mejorar las condiciones de
vida de los trabajadores alcoyanos, aunque fracasara en su labor de evitar los
conflictos sociales, pues, por lo visto, entre el patrono y el obrero no existía
el mismo amor que había en la Sagrada Familia de Nazaret.

NOTAS

1 Ha de considerarse que esta ideología católica no admitía debate, bajo ningún concepto,
dentro de los Círculos Católicos, ya que, al igual que recoge el Reglamento de 1893 del Círculo
de Alcoy, “el Círculo debe permanecer ajeno a toda lucha política o de localidad quedando
absolutamente prohibida dentro del mismo toda discusión sobre estos puntos”. No era un
asunto baladí, pues se podía llegar a la expulsión del socio que tal hiciera, perdiendo, como es
de suponer, todo subsidio.

2 Hay que tener presente que, según el artículo 2 del citado Reglamento, “el Círculo como
sociedad  católica depende directamente del Prelado, estando, además, subordinado al respec-
tivo Consejo Diocesano de los Círculos Católicos de Obreros”.

3 La comparación no es ociosa, dado que el Círculo Católico se colocaba bajo la protección
de la Sagrada Familia, en cuyo día se celebraba la fiesta del Círculo Católico.

4 También del dinero de la Caja de Socorros se pagaba, tal como decía el artículo 55 del
Reglamento de 1893, “una misa rezada  en sufragio del alma de cada socio que falleciera”.

5 La visita a los enfermos era competencia de los vocales de la Junta Directiva. Así, en el
artículo 89 del citado Reglamento se dice textualmente: “...visitarán también a los socios enfer-
mos e informarán si la enfermedad que padecen les impide el trabajo, cuando llegue el plazo
que indica la escala establecida para el abono del socorro y cuándo ha de cesar por hallarse el
socio en disposición de trabajar”. Además, en el artículo 91 se dispone también como obliga-
ción de los vocales el “...procurar que los enfermos reciban con puntualidad las dietas que les
correspondan”.

6 Para conocer más sobre este tema ver BENEITO LLORIS, À (2003) Condicions de vida i salut
a Alcoi durant el procés d’industrialització, Universitat Politècnica de València.
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El coneixement de les condicions de vida de la classe obrera local a prin-
cipis del segle XX resta encara prou incomplet ja que fins al moment no tenim
prou dades sobre salaris i preus de subsistències, indispensables per a conéixer
amb certesa el poder adquisitiu dels obrers. Sabem que aquest era molt baix i
mai no arribava al nivell de subsistència, segons es desprén de la premsa local.

Pel que fa a la jornada laboral tenim una relació de seixanta-vuit empreses
que ens proporcionà la Junta Local de Reformes Socials1 l’any 1907, on
apareixen el nombre de treballadors i treballadores que tenien, així com l’e-
dat, el sexe i el tipus d’empresa. Podem deduir d’aquestes dades l’estructura
d’aquestes empreses, mitjanes o petites segons el nombre de treballadors. Les
fàbriques de paper tenien més dones operàries que homes, sobretot les de lli-
brets de paper de fumar. Les de draps eren empreses mitjanes que ocupaven
més gran quantitat d’homes. Les hores de treball eren encara prou llargues ja
que oscil·laven entre les 9’5 i les 11 hores, jornades encara molt semblants a
les treballades durant el segle XIX.2 El treball dels menors de 14 anys era de
sis hores al dia i hi havia pocs xiquets que treballaven a la indústria segons es
desprén de les dades d’aquesta Junta Local de Reformes Socials. És impor-
tant destacar també que aquesta Junta controlava el treball dels menors en la
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indústria local i sol·licitava el permís del pare o el familiar més pròxim perquè
el seu fill o la seua filla treballara. Però cal recordar que el treball de la dona i
dels menors era molt important, perquè era un sou complementari al migrat
jornal que cobrava un treballador. També cal suposar que el treball de la dona
i dels xiquets es devia escapar del control d’aquesta Junta i que n’hi hauria en
la clandestinitat.

Aquestes dades oficials sobre la jornada laboral eren també molt variables
segons el sector industrial on es treballava. També depenia de la força dels sindi-
cats d’ofici d’acurtar-la i així millorar-la. Cal destacar que el sector paperer era
un dels més explotats, ja que les hores de treball eren més elevades. En el cas de
les treballadores de llibrets de paper de fumar de la fàbrica d’Ivorra i Payà, la
seua jornada era de 14’5 hores diàries per un sou d’una pesseta i deu cèntims3 i
el dels paperers, que treballaven 12 hores diàries per 7 o 8 rals4 l’any 1912.

Cal destacar com una fita important, encara que simbòlica, l’aprovació de
la jornada de 8 hores per unanimitat dels regidors de l’Ajuntament d’Alcoi,
l’any 1913, per a obrers manuals que contractava aquesta corporació:

“En la última sesión municipal, fue aprobada por unanimidad la
moción del concejal socialista fijando en ocho horas la tarea de cuan-
tos trabajadores manuales que emplee el municipio en sus obras, bien
se realicen por administración, bien por contrata, debiendo hacer
constar en este caso como cláusula del contrato la expresada duración
de la jornada. Mi pobre pluma, más acostumbrada a la censura que al
elogio, no por afición o prejuicio, sino porque los directores y admi-
nistradores de la cosa pública se preocupan muy poco de excitar el
aplauso con que se premia el acierto, discurre ahora con franca alegría
al dirigir entusiasta felicitación a todo el Ayuntamiento, por la obra de
justicia y de solidaridad social que ha realizado. Humanizar el trabajo,
convertirle de anatema y maldición, según el concepto de ciertas ideas,
en función fisiológica e higiénica consumidora de energías sobrantes
que se gastan, para volverlas a reponer, condicionando de manera
racional el proceso biológico, la nutrición y el desgaste orgánico... es
la obra más hermosa que se pueda realizar... La trascendencia de la
fijación de la jornada aún reducida a obreros municipales es grande.
Aparte del positivo beneficio que representa para los que han de
disfrutarla, desde luego sienta un precedente, mayor o menor, según
el grado que alcance la organización proletaria, para que pueda
implantarse en las construcciones de particulares y en general en todas
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las industrias relacionadas con la edificación y aún en las de manufac-
tura si con perseverancia y sin precipitación se prepara la demanda de
tan decisiva innovación, buscando la cooperación de los obreros del
mismo oficio en otras localidades de producción similar, formando
federaciones regionales, nacionales e internacionales. De todos modos
en Alcoy, por acuerdo unánime de su Ayuntamiento, acuerdo que for-
mará época en la historia local, se ha escrito el prólogo adecuado para
llegar al fondo de las reclamaciones proletarias. ¿Cuándo se alcanza-
rán? Quién sabe. Mis vehementes deseos son que se alcancen cuando
por estar en condiciones, adecuadas las circunstancias, sea definitiva y
pacífica la jornada de ocho horas. Proletarios, no cejéis de laborar, que
poco a poco se va lejos.”5

Açò indica la gran sensibilitat que hi havia sobre la qüestió social per part
del consistori local.

Altres aspectes que afectaven les condicions de vida del proletariat local
eren les subsistències i les condicions higièniques dels habitatges obrers i de
la ciutat. Els preus de les subsistències eren molt elevats i, constantment, la
premsa local demanava el seu abaratiment. Les seues causes eren l’especu-
lació en el mercat, l’escassesa de productes i l’impost de consums.

Les condicions higièniques de la ciutat i dels habitatges obrers era un altre
cavall de batalla de la premsa local:

“Desposeídos de toda parcialidad; sin prejuicios contra nadie;
movidos, tan sólo por el deseo humano de contribuir al restableci-
miento y conservación de un bien tan estimable y general como la
salud pública, iniciamos con el presente toque de atención una campa-
ña sobre higiene, que no estamos dispuestos a suspender en tanto sub-
sista el mal estado sanitario de nuestra ciudad. La tenaz persistencia y
propagación de la viruela, desde que se manifestó entre nosotros, y
últimamente las fiebres tifoideas, han elevado y siguen elevando en
grado tal la mortalidad, que ya, en conciencia, se hace imposible el
silencio. Desde el primero al treinta y uno de agosto pasado se inscri-
bieron en el registro civil de esta ciudad ciento treinta cuatro defuncio-
nes, de las que setenta y siete fueron ocasionadas por la viruela, y el
resto por diferentes enfermedades. Y desde el día primero hasta las
doce del día veinte del actual mes de septiembre se han registrado cien-
to once casos de defunción, de los cuales han sido ocasionados por la
viruela sesenta y ocho de manera que, siguiendo la última decena de
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septiembre la misma proporción en mortalidad que las dos primeras,
se registrarán, aproximadamente, este mes ciento sesenta y seis defun-
ciones al total, y producidas únicamente por la viruela unas ciento dos.
Con estos antecedentes no es posible, no es humano consentir que
Alcoy siga urbanizado a la manera de Marruecos, con una alcantarilla
obstruida, dificultada, infecta y rota que sólo por el nombre nos cubre
las apariencias de ciudad civilizada; con un matadero inmundo, segui-
do de una cohorte de casas mal olientes; con unas vaquerías en pues-
tos inadecuados, sin ventilación, espacio ni luz que se habilitan a un
tiempo mismo para cuadra, despacho y vivienda; con sus calles aban-
donadas, cuyo polvo ha pisado más de una generación, sin que en
todo este tiempo haya caído sobre ellas un golpe de pico ni un pobre
puñado de grava o arena; con barrios miserables y viviendas pestilen-
tes donde la muerte sólo necesita saludar para que los desventurados
que las habitan se rindan incondicionalmente a su imperio; con las
aguas abandonadas y mal conducidas; con una higiene, en fin, que no
ofrece ninguna garantía a la salud pública. A nadie, en particular, cul-
pamos de este intolerable y criminal abandono. Liberales y conserva-
dores se han sucedido en la administración municipal sin dejar, en
cuanto a higiene, un solo recuerdo que hiciera al pueblo memoria de
su paso. Nosotros nos limitamos a señalar el mal y pedir desde ahora
su inmediato remedio. Si alguien hace sacrificios para conseguirlo le
aplaudiremos con el mayor gusto y desinterés; ahora bien, si se aban-
dona a la población en brazos de la muerte, llevaremos nuestra cam-
paña, sobre todo y contra todo hasta donde nos aconsejen el instinto
de conservación, y este piadoso sentimiento de humanidad que ahora
nos inspira.”6

L’any 1907, el setmanari republicà Fraternidad donava un toc d’atenció de
les dolentes condicions higièniques de la ciutat que provocaven centenars de
defuncions a causa de l’aparició de malalties com la pigota o el tifus. A més,
l’esmentat setmanari insistia molt sovint en la salut pública de la ciutat, i insta-
va que l’Ajuntament desinfectara els habitatges, vigilara la salubritat dels
llavadors públics i fera fora del nucli urbà els magatzems de draps:

“El señor Alcalde debe saber perfectamente el número y paradero de
las viviendas desalquiladas en la población, por el signo convencional
con que se anuncian y por el registro domiciliario que se lleva en las
oficinas municipales, como igualmente debe saber en qué habitaciones
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1. INTRODUCCIÓN

Dentro de la subversión contra la Dictadura de Primo de Rivera, el movi-
miento que tuvo como epicentro a Valencia a finales de enero de 1929 supu-
so la culminación de las tentativas hostiles contra el régimen y sirvió como
referencia para los posteriores intentos trastornadores del Poder durante el
último año de la monarquía de Alfonso XIII. El movimiento, resultado de la
convergencia opositora iniciada en 1924 cuyo interés común se ligaba a la
idea de quebrar el sistema primorriverista, se desarrolló entre el 27 de enero
y el 4 de febrero de aquel 1929 y se manifestó en la ocupación de Ciudad Real
durante toda una jornada por su regimiento de guarnición, contrario al
Gobierno; en unas tensiones en la capital valenciana protagonizadas por la
máxima autoridad castrense (el indeciso Castro Girona) y el conservador y
hasta ese momento exiliado José Sánchez Guerra, que encabezaba el conjun-
to de militares y políticos opositores al orden establecido; y, además, en la
parálisis absoluta de Alcoy por una huelga general obrera dirigida por el abo-
gado de esa localidad y futuro ministro de la República, Juan Botella Asensi,
en la que destacaron los participantes anarquistas, socialistas y republicanos.
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Este paro, objeto de la presente aportación, posee tres valores que lo
caracterizan de singular. Por un lado, y en el plano de la teoría de la subver-
sión contra un poder, sirve de ejemplo del potencial desestabilizador inheren-
te a la huelga como técnica de acción. Por otro, y en el plano nacional, es el
único que, con objetivo político y unido a la maniobra opositora, fructifica en
la Dictadura, aunque no hay que olvidar algunos pequeños esfuerzos cone-
xos en Valencia. En el plano local constituye, por un lado, un hito dado su
matiz claramente político dentro de la cadena reivindicativa del movimiento
obrero de Alcoy que se manifiesta entre 1923 y 1929; por otro, un símbolo,
pues concentra las vicisitudes que se dieron en la ciudad durante la etapa de
Primo de Rivera. Estas vicisitudes son las resultantes de la trabazón entre la
estructura afín al sistema (el Ayuntamiento, la delegación gubernativa del
Gobierno, el Gobierno Civil de Alicante y la representación del Ejército y de
la Guardia Civil); la organización política e ideológica (desde la Unión
Patriótica a la UGT pasando por anarcosindicalistas y conservadores restau-
racionistas); el entramado empresarial y la actitud obrera; y el asociacionismo
cultural y de intereses, bien abierto (agrupaciones primorriveristas, confesio-
nales o corporativas), bien restringido (Masonería). Todo ello en una atmós-
fera en la que se entrelazan la idiosincrasia del espíritu alcoyano, las directri-
ces coactivas del régimen dictatorial y los factores socioeconómicos (reivin-
dicaciones y movilizaciones laborales, crisis productivas e intervencionismo
gubernamental).

Los actores serán, en la parte afecta a Primo de Rivera, los responsables
administrativos del poder municipal, el empresariado, los militares y los
correligionarios del Gobierno, destacando entre todos ellos Domingo
Espinós. En la parte adversa, el conjunto opositor al régimen (anarcosindica-
listas, socialistas, republicanos, derechas conservadoras y constitucionalistas
antiprimorriveristas), y el mundo obrero, sobresaliendo la figura del citado
Juan Botella Asensi. Testigo de todo será la prensa de la ciudad.

Con este trabajo se pretende aportar, a raíz de la citada y desconocida
huelga, una aproximación a las estructuras políticas, sociales y económicas de
la Alcoy de la Dictadura, que contemplará los condicionantes de la detenta-
ción del poder local, la crisis huelguística, el impacto de la presencia militar y
el ambiente y los protagonistas que generaron el hecho. Y recuperar para la
historiografía local un suceso que atrajo la atención informativa más allá del
entorno geográfico inmediato.
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2. EL PAPEL DE ALCOY EN LA SUBVERSIÓN

CONTRA EL RÉGIMEN (1923-1930)

2.1. ALICANTE Y LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA

Conflictos obreros y agrarios permanentes, caciquismo e inmoralidad ins-
titucional caracterizaban a los municipios alicantinos antes de la llegada de
Primo de Rivera. En cuanto a la conflictividad, continuó durante su directo-
rio, basada en la inquietud anarquista y socialista aunque, como en 1927 expo-
nía la provincial Junta de Acción Ciudadana sobre las huelgas de alpargateros
de Elda y Callosa, también se advertía la presencia de elementos comunistas1.
Respecto al saneamiento caciquil e institucional se siguieron en la provincia
las pautas de actuación que en el ámbito nacional imprimió el régimen, con-
tra las que reaccionaron los caciques para no abandonar los resortes locales
de poder administrativo. El núcleo gobernador civil–delegado gubernativo
fue la respuesta para remediar la situación, manteniendo las autoridades que
ocuparon el primer cargo provincial una especial atención con Alcoy que
mereció de los alcaldes Albors y Solbes la solicitud, en 1924 y 1928, de que
no abandonasen el puesto. Por su parte, los delegados gubernativos, encarna-
dos en jefes y oficiales militares, desempeñaron un papel eficaz y constituye-
ron un apoyo para sus gobernadores en el objetivo de consolidar la dirección
y el control político de la provincia2.

2.2. ALCOY Y LA DICTADURA

2.2.1 Introducción

Alcoy, ciudad de más de 30.000 habitantes “toda movimiento, toda labo-
riosidad, semejante a una colosal colmena, siempre creando una gran riqueza
que es orgullo de la nación española”3, se caracterizaba por sus cuestiones
políticas, el poder económico, las inquietudes empresariales y reivindicativas
obreras, y la idiosincrasia de sus habitantes, conjunto de factores que la dis-
tinguían respecto a otras localidades del entorno alicantino.

Como elementos distintivos extraídos de la visión general que apuntó el
gobernador civil Heraclio de las Peñas en un informe que envió a Madrid
analizando la huelga y exponiendo su visión sobre las causas, figuran la
influencia de Canalejas en la localidad y el trato distinguido que Alcoy recibió
en aquella capital; la sustitución de su protagonismo por el de Romanones y
el arraigo de tres corrientes políticas antes de 1923: la liberal (principalmente
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romanonista) en los resortes claves del dominio local; la escasa republicana,
en la oposición, y la izquierda obrera (anarcosindicalista y socialista), de gran
peso entre el colectivo obrero. Estos grupos mantuvieron su presencia duran-
te la Dictadura (nombres como el jefe romanonista Carlos Pérez Barceló o el
cacique José Cort Merita), sumándoseles uno nuevo: la primorriverista Unión
Patriótica. Esta organización tenía la compleja (“difícil” en palabras del
gobernador) misión de movilizar y atraer la representación popular, lo cual
resultó problemático pues los pasos iniciales de los 300 adheridos fueron
infructuosos; según el funcionario, no entendieron las particularidades de la
ciudad y, en consecuencia, el primer presidente, Vicente Laporta, hubo de
dimitir por su intolerancia con los tradicionales representantes de la política
municipal. Le sucedió y con ánimo renovador el ex conservador Domingo
Espinós, quien también experimentó en principio esa oposición aunque con-
siguió elevar relativamente la aceptación de la Unión Patriótica (1.000 afilia-
dos) tras presentar un plan de transformación urbana; no obstante, fracasó
en su objetivo final de borrar el influjo de los liberales y del movimiento sin-
dicalista de izquierda.

Y si esta Unión tuvo muchos problemas para captar apoyos y consolidar-
se, la paralela y paramilitar Somatén, encabezada a partir de 1924 por el
Marqués de San Jorge, y en 1928 por Francisco Moltó Pascual, apenas se sig-
nificó; “no es más que una ficción”, opinaría de ella, en su nivel provincial, el
gobernador militar4. Por lo tanto, las bases en que normalmente se apoyó
Primo de Rivera en otras poblaciones no prestaron su apoyo en Alcoy; el
espíritu del nuevo orden apenas tuvo eco.

2.2.2. Dos instituciones pilares del régimen:

el Ayuntamiento y el Ejército

Las diversas corporaciones, con Albors, el Marqués de San Jorge,
Francisco Moltó y Domingo Espinós como alcaldes, permanecieron fieles al
régimen aunque, al igual que ocurrió con las dos organizaciones primorrive-
ristas de las que algunos de ellos eran responsables, tampoco consiguieron
dinamizar la vida municipal debido a la citada resistencia de los antiguos
detentadores del poder (los liberales), y de los tradicionales opositores (los
republicanos e izquierdistas sindicalistas); y también por la falta de motiva-
ción y las discordancias de los mismos ediles y correligionarios5.

En cuanto al Ejército, su trabazón con la ciudad era casi centenaria y su pre-
sencia se ligó al mantenimiento del orden público dada la conflictividad laboral,
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social y política característica de la población, sobresaliendo la permanencia de
una unidad: el regimiento de Infantería “Vizcaya” nº 51, fundado el 27 de
julio de 1877, destinado a ella a primeros de siglo y testigo y parte de la ten-
sión entre un sector del pueblo y la institución militar, culminante en dos
momentos: el asalto a la redacción y secuestro del periódico anarquista
Humanidad por la oficialidad en 1906, y los sucesos con motivo de moviliza-
ciones de tropa para la guerra en Marruecos en 1909.

2.2.3. La Dictadura y el “Vizcaya”

En 1923 el golpe de Primo de Rivera sorprendió al “Vizcaya” iniciando
unas maniobras en la zona de Biar bajo el mando del coronel Juan Antonio
Hernández. La guerra de África afectaría a la unidad pues un año después
envió un batallón expedicionario, ocasión que aprovechó la ciudadanía para
instituir la fiesta de “San Jorge del soldado alcoyano” y remitirle una gran can-
tidad de dinero y objetos; mientras, quedaba guarnecida con el otro batallón
orgánico. El 1 de agosto de 1924 tomaba el mando del regimiento el coronel
Antonio Cano Ortega, amigo personal de Primo de Rivera, y al que expresó
varias veces su afecto; una de ellas, junto a la oficialidad, en las fiestas de San
Jorge de 19256. Tres años después fueron relevados sus expedicionarios en
Marruecos, que volvieron a Alcoy en la noche del día 29 tras haber demos-
trado su valía durante los choques del Lau.

No obstante este apoyo de la ciudad a la fuerza y el interés económico que
suponía la inversión pública en forma de unidad militar, las relaciones entre
el regimiento y parte de la población se mantuvieron en una línea tirante. En
1928, el adverso a la Dictadura Hojas Libres denunciaba la situación de los sol-
dados y el odio de un sector ciudadano a lo castrense, expresado con ocasión
de la asistencia de la banda militar de música a una corrida de toros, cuestión
de la que tomó nota el Ayuntamiento7.

En 1929 Alcoy era sede de la 2ª Brigada de Infantería de la Quinta
División, al mando del general José Riquelme López Bago. Contaba en su
plaza con el cuartel general y el “Vizcaya” además de varias tropas y servicios,
entre los que se encontraba un destacamento del regimiento de “Cazadores
de Victoria Eugenia”, 22º de Caballería. El otro regimiento de esta Brigada,
el “Otumba” nº 49, guarnecía Játiva.

Tras la huelga de enero-febrero y la circular general de Primo de Rivera al
Ejército en la que ordenaba realizar conferencias patrióticas a la tropa, el
coronel Cano le remitió el 18 de marzo, en refuerzo de su amistad, las que se
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dieron en el “Vizcaya”. Los cuatro ponentes participantes criticaron lo suce-
dido8.

2.2.4. El condicionante laboral como clave de una huelga política

La idiosincrasia de la población, la importancia industrial y empresarial, la
dinámica asociativa y reivindicativa de su componente obrero, y la crisis en la
esfera productiva caracterizaban el ambiente socioeconómico alcoyano
durante la Dictadura.

En relación con la idiosincrasia, el gobernador Heraclio de las Peñas, en
el primer apartado de su análisis sobre el paro (titulado “Psicología del pue-
blo alcoyano”), la calificaba como activa, comercial y orgullosa, y la compa-
raba con la catalana9. En cuanto a la entidad de la industria, configuraban
un conjunto económico y productivo muy destacado las ramas textil, pape-
lera, metalúrgica, cerillera y alimenticia10. Sobre el asociacionismo (3.000
obreros afiliados sindicalmente), la defensa de intereses resultó factor clave
como motor de la acción obrera, sufriendo distintas vicisitudes en función
de las experimentadas en sus niveles nacionales con Primo de Rivera. Así,
el consolidado anarquismo vio suspendido el semanario Redención mientras
que el socialismo, dada la positiva coyuntura nacida del entendimiento del
directorio con el PSOE, alcanzará una expansión sin precedentes en Alcoy
no obstante su ya lejana presencia en la ciudad (la Agrupación Socialista y
la Juventud Socialista en 1902 y 1907 con sus medios de expresión Conciencia
Obrera y Bandera Roja). Ejemplo fue que dos representantes socialistas alco-
yanos (Francisco Payá y Eugenio Balaguer), participaron en el congreso
extraordinario del PSOE de 1927. Un componente izquierdista más
(naciente), era el comunista, meramente simbólico aunque el más significa-
do de los de tal ideología en todo el entorno geográfico. Por su parte, los
conservadores, agrupados en el Sindicato Católico de Obreros, fundado en
1927, serán acérrimos oponentes de esas organizaciones sindicalistas de
izquierda y tendrán en la prensa (La Voz del Pueblo) un elemento de apoyo y
difusión clave.

En apunte a la dinámica reivindicativa, tradicional fue el espíritu de lucha
en su colectivo obrero debido al arraigo de ese asociacionismo y a los avata-
res económicos que afectaban a la producción local. En el periodo que va
desde la irrupción de Primo de Rivera y hasta 1929, surgieron 13 huelgas des-
tacando en 1923, del 23 al 27 de diciembre, la del ramo textil (5.500 hombres
y 1.500 mujeres participantes); en 1926 la de obreros de la lana (60 hombres
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y 30 mujeres); en 1927, desde el 27 de julio hasta el 5 de agosto la de obre-
ros textiles (siete fábricas, 300 hombres y 200 mujeres); desde el 5 de noviem-
bre la de Terol Hermanos (237 obreros), en la cual medió Primo de Rivera
pues se extendería hasta el 4 de abril de 1928; y la de la sección de cardas de
la fábrica de Santiago Blanes (fines de diciembre del 27). El año 1928 se ini-
ció (un 10 de enero) con la de cerilleras de la Compañía Arrendataria de
Fósforos (14 hombres y 262 mujeres), que finalizó el 29 de ese mes; y en abril
(del 4 al 18) un paro total de 11.000 hombres y 5.000 mujeres  por solidari-
dad con la cuestión de la fábrica de Terol. Tal cantidad de activistas se repe-
tiría en enero-febrero de 1929, aunque con un matiz subversivo político y no
reivindicativo laboralmente, en cuanto apoyo al movimiento revolucionario
de ese mes11.

Por último, estos factores se integraban en una fuerte crisis de trabajo,
sobre todo en el ramo textil, de la que se hacían eco empresarios, trabajado-
res y colectivos, y que justificó el  contenido del apartado “Antecedentes” con
el que comenzaba el análisis de la huelga el gobernador.

2.3. LOS HECHOS

2.3.1 Antecedentes

Estancamiento industrial, conflictos laborales, fracaso de la Dictadura
como regeneradora de la vida local y resistencia de constitucionalistas y de la
izquierda obrera caracterizaban el ambiente social y político de Alcoy en
1929. Según esa autoridad, los antecedentes inmediatos del paro fueron el
acuerdo “injusto” por parte de la patronal de la Real Fábrica de Paños, que
originó en 1927 un gran conflicto en el que tomó la iniciativa la UGT; el des-
crédito en la industria textil por la “escandalosa” quiebra de la Exportadora
Alcoyana; y la reacción derechista tradicional en forma de acercamiento hacia
socialistas y anarcosindicalistas a raíz de los éxitos de la “naciente organiza-
ción corporativa” (la Unión Patriótica).

En su preparación estuvieron comprometidos elementos de variadas pro-
fesiones e ideologías: cenetistas, republicanos y algún militar del regimiento
“Vizcaya”. De entre los primeros no destacó ningún personaje en especial;
los segundos estarán representados por los alcoyanos José Botella Asensi y
César Puig (ambos, abogados), y Santiago Jordá12; por la guarnición, según el
valenciano republicano, masón y conjurado Marco Miranda, estaban un jefe
y varios oficiales.
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2.3.2 Desarrollo

Había transcurrido todo el mes de enero con normalidad en Alcoy. El
domingo 27 se celebraron actos en honor de San Francisco de Sales, en la
Real Parroquia de San Mauro y San Francisco; se dio una conferencia de
Acción Católica al mediodía; las sociedades Apolo, Casa del Pueblo, Sociedad
Recreativa Casino Oriente y la Colombófila organizaron juntas, ofreciendo la
primera de ellas un concierto en su domicilio. Se representaron veladas tea-
trales en los centros educativos y los cines se llenaron de público. Los equi-
pos de fútbol Racing Club y Sporting C.A. disputaron la final del concurso
de San Román; nada hacía presagiar la anormalidad venidera.

El lunes 28 los directivos de las entidades católicas se reunieron en el
Centro Católico con su presidente Vicente Valls Gadea para nombrar las
comisiones a enviar al congreso de Acción Católica de Valencia; y también
debatieron la Sociedad Dependencia Mercantil y la de Albañiles y Directores.
Este día Juan Botella llegó a su ciudad procedente de Madrid y se hospedó en
un hotel, donde quedaría hasta el 6 de febrero. Justo un mes antes había esta-
do en Valencia, acercándose a Alcoy el 8 de enero y regresando a la capital
castellana poco después, todo con el pretexto de intervenir en un pleito de la
plaza de toros local. Volvía así a obrar como lo hiciera durante la tentativa de
septiembre del año anterior, en el contexto del abortado movimiento antipri-
morriverista coincidente con el quinto aniversario de la instauración del régi-
men.

A la una de la madrugada del martes 29 de este enero, Botella se entrevis-
tó con Vicente Vilar, un exconcejal republicano de Castellón que también se
encontraba hospedado en el mismo hotel. En esa misma fecha un amigo del
primero regresó a Alcoy desde Valencia tras informarse de lo que ocurría en
esta capital13.

A las tres de la madrugada se inició la huelga, paralizándose toda la indus-
tria y cerrándose el comercio por la mañana para volver a abrir por la tarde.
Mientras, grupos de obreros recorrieron la población en actitud pacífica pero
sin reivindicaciones concretas, lo cual extrañó a un vecindario que ignoraba
los motivos de tal actitud14.

Como reacción, el Ayuntamiento se juntó en sesión urgente y el goberna-
dor civil mandó un telegrama al alcalde en el que le prohibía autorizar reunio-
nes sindicales mientras durase la situación; a la vez se recibían las noticias del
levantamiento de los artilleros de Ciudad Real, que condenaban la Corporación
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y la Unión Patriótica en un telegrama de adhesión al Gobierno. Esa tarde los
organismos directivos de las asociaciones obreras trataban la situación, y los
católicos siguieron planificando su presencia en el congreso de Valencia15.

El miércoles 30 continuaba la huelga. Acudió a Alcoy el delegado guber-
nativo Rafael Flaquer quien, al anochecer, repartió una hoja de la que daría
cuenta El Noticiario Regional invitando a los obreros a reanudar el trabajo. En
ella, basándose en la nota oficial del Gobierno que anunciaba el fracaso de la
rebelión en Ciudad Real, apreciaba la conexión entre este suceso y el paro
alcoyano.

Al día siguiente las juntas directivas de todos los oficios de la localidad
aconsejaron a los obreros la reintegración laboral mediante un manifiesto
que habría de repartirse el viernes a primera hora. Por la tarde se celebró la
fiesta del Hallazgo, compuesta de una misa de Comunión, dos procesiones
y la Misa Mayor, muy concurrida de fieles y de autoridades civiles y milita-
res. Estos últimos habían sido invitados por el alcalde el miércoles, segun-
da jornada de huelga, junto a otras personalidades de instituciones armadas
(el capitán de la Guardia Civil y el teniente jefe de seguridad municipal). Por
fin, el viernes 1 de febrero se restableció la normalidad en los centros labo-
rales16.

Según cita Marco Miranda, la Policía y la Guardia Civil se mezclaron entre
los grupos para desarticularlos aunque no hubo violencia, tal y como corro-
boraron las fuentes periodísticas; en la Casa de Socorro únicamente fue asis-
tido un obrero por un accidente laboral. Solucionado el conflicto, Flaquer
dejó la ciudad.

2.3.3. Consecuencias

Los órganos oficiales y las asociaciones afectas al Gobierno reaccionaron
inmediatamente denunciando lo acontecido. La Unión Patriótica y la Cámara
de Comercio (ésta reunida el 31 de enero), mostraron desde el principio su
adhesión a Primo de Rivera, de la que participó la Corporación el 1 de febre-
ro con Cayetano Solbes a la cabeza. La Cámara, entendiendo que la huelga
perjudicaba la imagen de tranquilidad y prosperidad para los negocios locales
y, sobre todo, temiendo medidas de castigo contra la ciudad que repercutie-
sen en la actividad comercial, dirigió al dictador un escrito en el que le expre-
saba su lealtad y le solicitaba una entrevista. En la misiva reconocía lo inespe-
rado del hecho (“sin saber por qué ni para qué”); se quejaba de la frecuencia
con que se paralizaba la rutina productiva, defendía la no responsabilidad de
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los patronos en su génesis y se lamentaba de los daños ocasionados tanto en
el prestigio como en la productividad industrial17.

Domingo Espinós, diputado provincial y miembro de la Unión
Patriótica local, felicitaba al Gobierno por “sus acertadas medidas que han
hecho fracasar complot enemigos de la Patria”. El día 2 exponía su impre-
sión personal destacando la ignorancia de los motivos por parte de los traba-
jadores, el mantenimiento del orden público y la falta de calor popular al
suceso. Sin embargo, de sus enjuiciamientos se desprendía la buena organiza-
ción y la capacidad de convocatoria obrera pues sus preparativos fueron inad-
vertidos para las autoridades18.

Pasado todo y a fin de frenar el progresivo descontento de Alcoy con la
Dictadura, el gobernador civil expuso unas posibles medidas oficiales para
paliar el estado conflictivo. Estas eran reafirmar la Unión Patriótica; dar a la
ciudad representación en la Asamblea Nacional primorriverista; concederle
un instituto de Bachillerato y, en el terreno sociolaboral, potenciar un sindi-
calismo “de ideas cristianas y de orden” desarticulando, simultánea y discre-
tamente, los comités paritarios (anulando las funciones de las juntas genera-
les y de los presidentes de gremio) y “eliminando” a vocales obreros signifi-
cados19.

3. CONCLUSIONES

Dentro de la tentativa sanchezguerrista de 1929, la huelga alcoyana, de
matiz claramente político y de inspiración externa (el gobernador escribiría: “El
movimiento no ha sido local: desde luego es exterior y por tanto político”), fue
la manifestación del movimiento que más se mantuvo pues prosiguió varios
días tras la finalización de los sucesos de Ciudad Real y Valencia. Esto corro-
boraba por una parte que tal tentativa no se ceñía únicamente a esas dos capi-
tales y, por otra, que el cierre alcoyano con su extensión y el orden en que cris-
talizó esperaba la cooperación militar, actitud castrense a la que se subordina-
ba. Al fallar ésta, el éxito en sí de la huelga no desembocó en el triunfo del
movimiento. El general Riquelme, jefe de la Brigada de Infantería situada en la
localidad, que antes del 28 se encontraba en Toledo, no pudo o no quiso secun-
dar la acción. Marco Miranda aduce que nadie le comunicó la fecha del comien-
zo y que se enteraría del movimiento por la prensa20, lo que de ser cierto con-
firmaría cierta improvisación o bien la falta de concreción del desarrollo del
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movimiento. No obstante, parece más adecuado pensar en la oposición del
cuadro de oficiales, en particular del coronel del regimiento, amigo íntimo de
Primo de Rivera, y en la dependencia de la unidad respecto a la actitud de la
guarnición de Valencia, donde se desarrolló una tensa noche protagonizada
por el político Sánchez Guerra, recién desembarcado desde Francia para
encabezar la expresión hostil antiprimorriverista, y el capitán general Castro
Girona.

Respecto a la ejecución del paro, tanto la industria como el comercio local
cerraron durante tres jornadas y todo el elemento obrero textil abandonó
fábricas, talleres y almacenes. No hubo unas consignas reivindicativas concre-
tas pues en esos momentos no existían conflictos laborales pendientes de
resolución, pero la rapidez con que se llevó a cabo y su carácter general indi-
ca que la plataforma organizadora tenía una experimentada y eficiente capa-
cidad de movilización. Las señales para el comienzo se dieron en los mismos
centros laborales y, desde luego, la cadena sediciosa funcionó perfectamente:
“...los obreros fueron al trabajo y la mayoría ya en él, lo abandonaron,
mediante señal, aviso, etc.”, afirmaría el gobernador.

Al ser un cierre total cabría suponer que lo socialistas locales fueron de la
mano, salvando sus antagonismos, con los cenetistas, los comunistas y los
republicanos. Esto, por otro lado, indicaba un cambio de actitud en la UGT
respecto a su colaboración con el régimen primorriverista, que pronto se
manifestaría en el nivel nacional.

En cuanto a los responsables, el gobernador apuntaba tres nombres: Juan
Botella, César Puig y Santiago Jordá, los mismos que Marco Miranda cita
como conductores de la huelga. Botella era el más señalado como motor sub-
versivo por todas las circunstancias que le rodeaban (idas y vueltas entre
Madrid, Valencia y Alcoy); “¿pruebas? Sólo las confidenciales”, escribía
Heraclio, pues reconocía que “la policía, que sepa, nada ha podido averiguar”
tanto sobre su actitud como sobre la discreta preparación del paro, clave del
éxito. Y es que tal discreción se reforzó por la potencial conexión masónica,
en la que supuestamente Botella Asensi se hallaba involucrado, y por origi-
narse la huelga en una semana densa de reuniones de variadas sociedades con
argumentos diversos (el más extendido: cerrar el año administrativo de 1928
y renovar cargos directivos). Para ahondar más en esta circunstancia, dos órde-
nes municipales clasificadas de secretas mandaban al inspector de vigilancia a
las juntas que habían previsto realizar el día 27 Ricardo Carbonell por la
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Sociedad Recreativa Casino Oriente, y el 28 Francisco Pla por la Sociedad de
Albañiles y Directores, afecta a la UGT.

En resumen, la huelga de Alcoy constituye un claro ejemplo de la finali-
dad política que puede adquirir tal expresión obrera y de su valor como téc-
nica subversiva. La movilización de los trabajadores por un objetivo de este
carácter, aprovechando un ambiente propenso al conflicto laboral, es uno de
los medios de acción propios de quienes advierten en ese  sector profesio-
nal y en su estructura organizada un medio eficaz de lucha desestabilizado-
ra.

La alcoyana constituyó en virtud de su ejecución un éxito táctico (el
segundo del movimiento; el otro fue la rebelión artillera en Ciudad Real),
pues se realizó incruentamente y tal y como se había previsto, aunque no con-
siguió ser un triunfo estratégico por no arrancar en su apoyo al elemento mili-
tar. Con esa trabazón hubiera tomado fácilmente tintes de alzamiento popu-
lar, que hubiera influido en la comarca y en otras localidades de la provincia
como foco radiador del espíritu del movimiento sanchezguerrista en la zona
levantina. Por eso, dadas las condiciones sociales y económicas de la locali-
dad, el movimiento de 1929 perdió una gran oportunidad para exteriorizarse
globalmente en una zona clave: el Mediterráneo.

4. ANEXOS

4.1. Fuentes documentales

Las fuentes primarias que alimentan esta exposición son, del fondo
Presidencia de Gobierno del Archivo Histórico Nacional, un conjunto de
documentos relacionados con las cuestiones municipales. Destaca sobre
todos el análisis que, a modo de informe para Madrid, realizó el goberna-
dor civil Heraclio de las Peñas sobre lo sucedido, titulado “Notas sobre la
última huelga de Alcoy. Enero 1929”, y que representa una visión de la rea-
lidad, de sus antecedentes y de la problemática futura que para el régimen
entrañaba la población. Otro documento interesante es el que recoge las
conferencias dadas a la tropa del regimiento Vizcaya (clave en el fracaso
estratégico del movimiento), en los días posteriores a los sucesos. Unos
expedientes más hablarán de las impresiones para la provincial Junta de
Acción Ciudadana; de las disensiones entre los representantes del gobierno
local y las cabezas de las organizaciones primorriveristas (Somatén y Unión
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Patriótica); y de la problemática de movilizar eficazmente a los correligiona-
rios del régimen a través de esta última asociación.

Otro fondo del mismo archivo que contiene datos alcoyanos es el del
Ministerio del Interior y, respecto al del Tribunal Supremo, su sección H1
(Recursos materia penal, contencioso-administrativo), aporta declaraciones
del alcoyano Juan Botella Asensi en torno al movimiento de septiembre de
1928, antecedente del que nos ocupa.

A esos documentos se unen los que guarda el archivo del Partido
Comunista de España referentes a su representación en Alcoy precisamente
en esos años de dictadura, y a partir de los cuales se presume pudieran inte-
grar y ampliar el conjunto de los tradicionales opositores en la ciudad (anar-
quistas, socialistas y constitucionalistas). Más datos y de diversas temáticas
relacionadas, son los que se obtienen del archivo del Conde de Romanones.

De los centros documentales alcoyanos, en la Cámara de Comercio se
localizaron algunas referencias sobre la huelga en forma de cartas de protes-
tas y adhesiones al régimen tras la campaña de descrédito que sufrió la
Dictadura con el movimiento y con los posteriores conflictos estudiantiles. El
Archivo Municipal los ofrece en las secciones o series siguentes:

a) Correspondencia oficial (signaturas 3.000 y 2.997)
b) Registro entradas Correspondencia Oficial
c) Correspondencia interna
d) Telegramas recibidos
e) Borrador Actas Comisión Permanente
f) Comercio
g) Huelga general
h) Industria
Por contra, nada significativo aparece en los libros de Actas de la

Corporación.

En cuanto a la presencia castrense, el Archivo General Militar de Segovia
aportó documentación sobre el cuartel del regimiento de Infantería
“Vizcaya” de Alcoy. En el  archivo del Instituto de Historia y Cultura Militar
(Madrid) existen notas interesantes de diversas alteraciones de orden público
ocurridas a últimos del siglo XIX y principios del XX. Respecto a la hemero-
grafía, aparecen noticias en el opositor y clandestino Hojas Libres y en la pren-
sa local (El Noticiario Regional y La Gaceta de Levante), que muestran una visión
del entorno en que se desarrolló la huelga (la ciudad desde 1923 a 1929), y la

LA SOCIETAT INDUSTRIAL VALENCIANA

253



crónica (escasa pero significativa) sobre la misma. También alguna puntuali-
zación aparece en el valenciano Las Provincias.

En el campo de la bibliografía, trata específicamente los hechos un prota-
gonista valenciano (Vicente Marco Miranda en Las conspiraciones contra la
Dictadura, 1930), y otro que atiende a lo acontecido en Ciudad Real pero con
una introducción referente a Alcoy (Alejandro Zamarro en Los sucesos de
Ciudad Real por un condenado a muerte, 1933); hay escasas referencias en la bio-
grafía del repetido Juan Botella realizada por Adrián Miró (El combate político
de Juan Botella Asensi), y en dos estudios relacionados con la temática laboral y
su conflictividad (Salvador Forner con su Industrialización y Movimiento obrero en
Alicante, 1923-1936; y Moreno Sáez con El movimiento obrero en Alicante, 1890-
1923). Al igual que estas dos, sirve de base la Estadística de las huelgas. Memoria
(1927-1928), publicación del Ministerio de Trabajo coetánea a los sucesos.
Por último, la integración de lo acontecido en Alcoy con la cadena opositora
a Primo de Rivera se expone en La subversión contra la Dictadura de Primo de
Rivera, tesis doctoral de Juan José Oña Fernández en la Universidad de
Zaragoza.

4.2. INSTITUCIONES ALCOYANAS EN LA DICTADURA

4.2.1 El Ayuntamiento

Corporación, Ejército y organizaciones primorriveristas fueron de la
mano durante el régimen, exteriorizándose la adhesión local principalmente
en actos protocolarios. Así una primera afirmación municipal se daría el 23
de enero de 1924, día de constitución del Somatén alcoyano bajo el mando
del Marqués de San Jorge. Otra en ese año se mostraría tras la visita del
gobernador civil Bermúdez de Castro en marzo, “...siendo recibido y despe-
dido grandiosa manifestación simpatía recibió públicamente adhesiones al
régimen de entusiastas y valiosos elementos públicos Alcoy y pueblos distri-
to, aclamando directorio...”21.

Un mes más tarde, el alcalde Albors ratificaba su adhesión a la “obra de
renovación nacional” e invitaba a Primo de Rivera a las fiestas de San Jorge,
y como en otras localidades, nombró alcaldes honorarios a los reyes (16 de
enero de 1925) a la vez que acordaba enviar al Gobierno un “entusiasta aplau-
so por labor patriótica”22. Este sustento monárquico culminaría en el duelo
por el fallecimiento de la reina María Cristina justo entre los días de la huel-
ga de 192923.
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El 22 de julio del citado 1925, el Marqués de San Jorge saludaba y se ofre-
cía al presidente del Directorio, y en marzo de 1926 agradecía la apertura de
la línea del ferrocarril directo Alcoy–Alicante.

El 21 de julio de 1929 Francisco Moltó era nombrado nuevo alcalde,
cargo que ya ostentó doce años antes. Reorganizó el Ayuntamiento con
representantes de la oligarquía industrial (“personalidades prestigiosísimas de
esta ciudad”), y veladamente denunció la labor de la Corporación saliente: “el
nuevo Municipio va a emprender un empuje más... sólido y efectivo. ¡Todo
por Alcoy!” (La Gaceta de Levante, 21 de julio de 1929). De hecho, tras cele-
brar en septiembre el aniversario del advenimiento del Directorio mediante
unas palabras en el Salón Ideal de Alicante, la Junta Provincial afirmaba que
“la población de Alcoy está muy satisfecha con su ayuntamiento”.

Si por un lado las manifestaciones de adhesión al Directorio no faltaron,
por otro la realidad evidenciaba la ineficacia de la gestión municipal dada la
apatía de las comisiones de la Corporación y la ausencia de ánimo emprende-
dor. Destacaba El Noticiero Regional el 16 de octubre de 1928: “...Hay en Alcoy
más o menos 20 concejales. No es fácil hallar veinte hombres dispuestos a
colaborar... pero si un hombre acepta el cargo de concejal contrae tácitamen-
te deberes... muchos ediles han demostrado su indiferencia por asuntos muni-
cipales... no acuden a sus despachos... para que asistan hay que mandarles en
primer lugar la correspondiente convocatoria y luego suplicarles  la asisten-
cia... Hoy se celebra sesión del Pleno. Como en las sesiones anteriores asisti-
rán los tenientes de alcaldes, cuatro o cinco concejales más y el alcalde. El
pueblo no puede permanecer callado... no deben tolerarlos porque abando-
nan sus intereses”.

A esta apatía se unían las discrepancias entre los mismos primorriveristas.
El 22 de julio de 1925 fue nombrado alcalde el citado Marqués de San Jorge,
ya  jefe del Somatén local. De su actuación, el gobernador civil de Valencia
(Bermúdez de Castro) informaría críticamente junto a Espinós24, aunque le
reconocían en su gestión (la “estela de su constante esfuerzo”) ciertas mejo-
ras como en el saneamiento burocrático (“la escrupulosa administración y el
gobierno democrático —en el buen sentido de la palabra)”, y en el área de las
infraestructuras: “aumento del alumbrado de las calles y barrios extremos, la
plaza, la red distribuidora de aguas, el alcantarillado, reglamento de la Guardia
municipal y de empleados...”.25
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4.2.2. EL EJÉRCITO

4.2.2.1. Antecedentes

En Alcoy se instalaron importantes servicios y dependencias militares
durante el siglo XIX y de hecho ratificó su condición de Comandancia militar
permanente el 6 de diciembre de 1879, a la que en 1895 se le agregaron la
Plana mayor y las oficinas del regimiento de Infantería de reserva de Alicante
nº 101. Desde entonces, su presencia no dejó de afectar positiva o negativa-
mente a la ciudad, especialmente por las consecuencias de las relaciones
sociales entre cuadros de mando y el sector antimilitarista, como los sucesos
de enero de 1906 (diez oficiales asaltaron el periódico anarquista alcoyano
Humanidad e impidieron la edición del número 27 por entender que su artí-
culo “Fuera vagos” atentaba contra el Ejército) y los que acontecieron a últi-
mos de 1909 (declaración del estado de guerra en la ciudad con motivo de los
desórdenes motivados por la movilización y el consiguiente destino de cua-
tro soldados al regimiento “Numancia” para intervenir en Marruecos).

4.2.2.2. El “Vizcaya”

El “Vizcaya” mantenía en 1929 un sólo batallón de armas pues los otros
dos de su orgánica se encontraban en cuadro. Los mandos que lo componí-
an eran 1 coronel (Antonio Cano Ortega), 3 tenientes coroneles, 4 coman-
dantes, 16 capitanes, 11 tenientes, 13 alféreces, 1 capitán médico y 1 capellán.

Destacaba en esta unidad la gran proporción de oficiales procedentes de
la escala de reserva (8 sobre 11) y que el comandante Plaza Ortiz dirigiese una
academia preparatoria en la ciudad para ingreso militar, donde ejercían como
profesores algunos oficiales. Al inicio de la Dictadura de Primo de Rivera un
elemento distorsionador de la guarnición sería el teniente coronel de
Infantería Llobregat, quien fue criticado por sus intervenciones políticas en
Villena, en apoyo de su hijo, y por dejadez en su actuación como delegado
gubernativo de Alcoy, cargo que dejó al ascender a coronel en agosto de
1924.

Como muestra del impacto económico en la ciudad, valga el dato de que
la deuda del regimiento en 1924 por vestuario y equipo era de 42.928 pesetas.

4.3. LOS SUCESOS

4.3.1. El alcoyano Juan Botella Asensi

El alma subversiva fue el republicano José Botella Asensi, periodista ade-
más de letrado que había sido un activo opositor al régimen de Alfonso XIII
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tomando parte en las huelgas y acciones más importantes ocurridas en Alcoy.
Así, fue inculpado por los tumultos organizados contra la visita del arzobis-
po Guisasola (1906), y dirigió el semanario republicano Fraternidad, nacido al
año siguiente. Denunciando la guerra de Marruecos durante los sucesos de
1909 ingresó en la cárcel Modelo de Alicante y se le pidió la pena de muerte.
En diciembre de ese año participó en las elecciones para concejales con la
candidatura republicano-socialista, siendo derrotado por los demócratas, al
igual que en las de diputados de 1910 por los canalejistas. En 1911 fundó la
Casa del Pueblo y al año siguiente desempeñó el cargo de concejal del
Ayuntamiento, donde luchó contra el caciquismo hasta que fue suspendido
por ser detenido en Madrid después de pronunciar una conferencia en el
Casino Radical contra los canalejistas. Antes de la huelga de 1929 participó
en la preparación del movimiento del quinto aniversario (septiembre de 1928)
en la localidad, para lo cual adelantó su llegada a Alcoy respecto a la fecha
acordada, marchó a Madrid y poco después regresó, permaneciendo el tiem-
po de duración de los hechos.

Con ocasión de este movimiento abortado por el Gobierno, fueron dete-
nidas tres personas en Alcoy, de lo que daba cuenta la Junta Provincial del 17
de octubre de 1928. Y en Madrid fue incautado en la Casa del Pueblo Radical
el folleto anarcosindicalista Degradación, impreso en la imprenta alcoyana
INSA en 1923.

4.3.2. La huelga en la prensa local

La prensa alcoyana reflejó, si bien de modo discreto, la evolución del paro
y señaló repetidamente la extrañeza de su génesis. Por ella se deduce que la
actuación del delegado gubernativo Flaquer fue rápida y efectiva, difundien-
do una nota en la que advertía de las consecuencias del seguimiento de la
intrigante huelga y relacionándola con la frustrada rebelión artillera de
Ciudad Real. En “Una nota de la delegación gubernativa”, publicada en El
Noticiario Regional del 31 de enero, concluía:

“Lo que en cumplimiento a lo ordenado pongo en conocimiento
de los habitantes de esta ciudad, para que conocedores de los hechos,
no dé cabida a noticias tendenciosas que en contra a su tranquilidad
puedan haber circulado; y al dirigirme a los ciudadanos de Alcoy, lo he
de hacer en especial a la clase obrera, a la que en nombre de la supe-
rior autoridad de la provincia lealmente aconsejo e invito a que vuelvan
al trabajo, pues sería muy de lamentar que al dejar desatendido este
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consejo pudieran ser considerados como promotores de alteración de
orden público y por tanto como sediciosos”.

Simultáneamente las juntas directivas lanzaron un manifiesto del que se
hizo eco el mismo diario y en la misma fecha:

“A todos los trabajadores en general. Estimados camaradas: las
juntas directivas de todos los oficios legalmente organizados, reser-
vándose de momento la opinión que les haya merecido la actitud
demostrada por todos los obreros en el presente movimiento, que,
muy bien puede calificarse de enigmático, entendemos que no debe
continuar esta situación, por lo que, reunidas estas juntas directivas,
aconsejamos a todos los obreros y obreras reanuden el trabajo hoy, a
las dos de la tarde los de manufactura en lana, y los demás oficios a la
hora de costumbre por la tarde. -Alcoy a 31  enero 1929- . Por las jun-
tas directivas. La comisión”.

Paulatinamente se fue recobrando la normalidad laboral, tal y como refle-
jaba el mismo medio:

“Atendiendo a las indicaciones de una nota del delegado guberna-
tivo a las juntas de las sociedades obreras, se ha reanudado el trabajo
en fábricas y talleres pero no en algunas, por motivo de organización
interior… Hay que esperar, pues, confiadamente que esta tarde que-
dará restablecida la normalidad en esta población, siendo de celebrar,
por otro lado, que durante el paro no se haya registrado el menor inci-
dente que lamentar”.

4.3.3. Reacciones locales

Finalizada la huelga, los responsables del Ayuntamiento, la Unión
Patriótica y la Cámara de Comercio denunciaron lo sucedido y expresaron al
dictador su adhesión. Así:

“Alcalde y presidente Unión Patriótica en nombre pueblo y afilia-
dos protestan contra malos españoles intentaron romper engrandeci-
miento patria reiterando inquebrantable adhesión rey vuecencia y
gobierno que preside. Francisco y José Almudaina”26.

El superior provincial de la Unión Patriótica, enviaba también un telegra-
ma y una carta:

“Ilustre presidente y querido amigo: Pasó la tormenta elaborada
por los enemigos de la Patria, pues, no de otra manera se les puede cali-
ficar a los que se proponen entregar, indirectamente, a la Nación en
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manos de los que no tienen otro ideal que la destrucción de los senti-
mientos religiosos, amor a la familia y principios de propiedad; como
español y monárquico no puedo menos que protestar contra los últi-
mos sucesos y felicitarle por su sabia intervención y admirable proce-
der en pro del sostenimiento del actual Régimen, única nave salvadora
de nuestros patrióticos sentimientos, afianzados por su magnánimo
corazón en bien de todos.

En este desgraciado pueblo, al que confío perdone la manifesta-
ción, aparentemente colectiva, de protesta al Régimen actual, porque
es incomprensible que elementos tan heterogéneos como son los
componentes de la masa obrera se sumaran unánimemente al paro
general: el noventa y nueve por ciento no sabía el porqué de la orden
recibida de no ir al trabajo; manejos exteriores, hechos con gran sigi-
lo, provocaron el paro. Hubo desde el primer momento garantía de
orden, porque no existía ambiente y así comprendido por el experto
Gobernador Civil, el que, inmediatamente adoptó, con su claro crite-
rio y posesionado de la realidad, medidas adecuadas, secundadas por
el Delegado Gubernativo y Alcalde de esta población, solucionaron
satisfactoriamente el conflicto, sin que en la actualidad se conserve ni
siquiera el recuerdo de lo pasado.

Deseo, amigo D. Miguel, que mire con sus ojos compasivos a este
pueblo que tiene alma de niño y no ponga duda que en esta tierra tiene
muchos, muchísimos amigos y admiradores que continuamente elevan
votos al Cielo por la conservación de su vida y prosperidad en su
actuación y entre ellos puede contar con este su apasionado amigo y
admirador que de veras le quiere”27.

La Cámara de Comercio alcoyana se movilizó para denunciar los hechos
y amortiguar un posible castigo gubernamental:

“Excmo. Sr: Se han resuelto los tristes acontecimientos de Ciudad
Real y la calma y la confianza en el país han renacido más pujantes.
Dichos sucesos han producido a la Nación toda ocasión nueva de
agradecimiento hondísimo hacia V.d. y el Gobierno que tan digna-
mente preside. El espíritu nacional se siente satisfecho.

Esta Cámara de mi Presidencia ya en su día prestó su sincera adhe-
sión a V.E. y el régimen que preside; ahora ratifica aquella adhesión y
de esta forma hónrase a sí misma y cumple un deber primordial.

Sin saber por qué ni para qué, esto es, inopinadamente, los obreros
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de todas las industrias han permanecido en huelga general durante tres
días y el comercio todo ha estado cerrado durante varias horas. Son
reiteradas ya las ocasiones en que se provoca la anormalidad en la pro-
ducción local sin que en ello tengan ni la menor participación los ele-
mentos patronales, estos que, claro es, quedan reducidos a lamentar
los perjuicios  que en el orden moral y económico se producen a esta
Ciudad en que todo es vida de trabajo.

Esta Corporación celebró su sesión ordinaria en el día de ayer y en
él ella apreció en toda la extensión el espectáculo triste y perjudicial
que Alcoy ha ofrecido durante unos días, y como los elementos mer-
cantiles a industriales representados por esta Cámara, según se estimó,
no pueden confundirse con lo que en realidad es confusión desorden
y perjuicio público, en dicha sesión de ayer se acordó unánimemente:

PRIMERO: Patentizar ante VE la protesta más enérgica por la
huelga general ocurrida en Alcoy.

SEGUNDO: Suplicar que VE conceda a esta Cámara de
Comercio el honor de una audiencia, señalando al efecto día y hora
para que una representación pueda visitar a VE e informar brevemen-
te respecto al orden público y normalidad de trabajo en esta Ciudad.

Yo en nombre de esta Corporación y propio, suplico a VE se digne
prestar atención a esta carta. Con el mayor fervor y respeto quedo atto.
S.S. EL PRESIDENTE”28.

Un mes después, la Cámara ofrecería más manifestaciones de apoyo a
Primo de Rivera con ocasión de sumarse por un telegrama del 28 de marzo
a la proposición de una campaña de afirmación liderada por el presidente de
la Cámara de Barcelona.
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NOTAS

1 En las poblaciones industriales (Bañeres, Cocentaina, Crevillente, Elche, Elda, Jijona,
Monóvar, Novelda, Petrer y Alcoy), según el gobernador civil Cristino Bermúdez de Castro
los obreros eran “muy levantiscos y rebeldes” y generadores de “constantes anormalidades”,
actitudes que se sumaban a las crónicas agitaciones campesinas. Archivo Histórico Nacional,
Fondos Contemporáneos, Presidencia de Gobierno, leg. 386(2). Juntas Ciudadanas.

2 En Alicante pasaron por el primer cargo Cristino Bermúdez, que abandonaría tras cua-
tro años de labor para tomar el de Valencia el 31 de diciembre de 1927; José María Mayans y
Sequera, Conde de Trigona, desde el 9 de febrero hasta octubre de 1928, y Heraclio de las
Peñas. De Bermúdez, el 23 de abril de 1924 exponía el alcalde Albors al ministro de
Gobernación una apreciación positiva; y el 23 de ese mes pero de 1928, el alcalde Marqués de
San Jorge escribía que “considerándolo acertadísimo y provechosos intereses de la provincia,
gestión Excmo. Sr. Conde de Trigona suplicaría a VE por posible no admitiera dimisión que
del cargo presenta”. Archivo Histórico Nacional, MI, 37 A. Telegrama del Alcalde de Alcoy al
ministro de Gobernación. Respecto a los delegados gubernativos en la provincia, fueron los
tenientes coroneles de Infantería Rafael Flaquer, Eduardo Llobregat y José Gandía; de
Artillería, Emilio Suau y el comandante Delfino Álvarez Entrena. El primero de todos sería el
que tomaría parte en los sucesos alcoyanos.

3 Unión Patriótica, XLVIII, 13-9-28. “Alcoy, la industriosa, creadora de riqueza”. Alcoy
tenía a principios de siglo 32.053 habitantes; el 13 de septiembre de 1926, 36.450, y en 1930,
38.739. Archivo Histórico Nacional (AHN), Fondos Contemporáneos, Presidencia de
Gobierno, Ministerio del Interior, 47(2).

4 AHN, Fondos Contemporáneos, Presidencia de Gobierno, leg. 384 (1). Alicante, 16-4-24.
5 Ver anexo
6 AHN, Fondos Contemporáneos, Presidencia de Gobierno, leg. 370. General gobernador

a Primo de Rivera. Alcoy, 28-4-25.
7 “A los soldados del 2º semestre del reemplazo de 1928 incorporados al Vizcaya y que han

estado durante más de un mes vestidos de paisano, sin muda que ponerse y por tanto llenos
de miseria, se les ha dado al vestirlos UNA muda interior, una bolsa de aseo para cada tres y
la han dividido en dos, dando un pedazo a cada uno”. Y exponía que: “En la corrida de toros
(novillada) dada en la Plaza de Alcoy el día 3 de Junio 1928, ocurrió lo siguiente: el Coronel de
Vizcaya, Gobernador accidental de la Plaza, no sabiendo como querer ganarse las simpatías
del pueblo (que por cierto no tiene ninguna) mandó a la plaza de toros la música del
Regimiento para que alternase con la banda civil que estaba en turno y que era la de la Cruz
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Roja. Tan pronto fue ocupado el lugar designado para las músicas, la del Regimiento de
Vizcaya se retiró sin tocar ante los abucheos del público, que dándole una enorme pita con gri-
tos de fuera UNIFORMES, salió corrida de vergüenza. Esto dará idea de lo que el pueblo
quiere al Ejército, que en los tiempos que corremos, simboliza la dictadura de 4 sinvergüenzas.
En cuanto la música de la Cruz Roja ocupó el lugar designado, el público empezó a aplaudir
de una manera loca”. Hojas Libres, edición especial, nº 17-18, octubre 1928.

Por su parte, en la Corporación se daba parte el 8 de junio de que el inspector de vigilan-
cia y teniente de seguridad advirtió que, al pasar la banda de música militar por la Plaza de la
Constitución, “fue objeto por algunas personas que en ella se encontraban de algunas mani-
festaciones de desafecto; hecho que se repitió en la Plaza de toros donde aquella iba a tocar en
la corrida que se celebraba...parece ser que sólo se trata de rivalidades por cuestiones profesio-
nales”. Archivo Municipal de Alcoy (AMA), Correspondencia interna, reg. 110.

8 Fueron los tenientes coroneles Manuel Batlle Alonso-Gasco y Julio Castro Vázquez, el
teniente Carlos Giménez Albadalejo y el capellán Francisco Arjona Hermosilla. (AHN,
Fondos Contemporáneos, Presidencia de Gobierno, leg. 192, nº 12.947. “Vizcaya 51 de
Infantería. Rp. 31 Enero 1929” y “Conferencias dadas a la tropa del regimiento en cumpli-
miento de la misma”. Alcoy, Febrero 1929). Estas conferencias, encuadernadas, fueron remiti-
das por el coronel al dictador (AHN, Fondos Contemporáneos, Presidencia de Gobierno, leg.
192(1). Escrito del coronel Antonio Cano al presidente del Consejo, Alcoy, 18-3-29). Primo de
Rivera le contestó agradeciéndole su “leal colaboración” en una carta fechada el 26 de marzo
(AHN, Presidencia de Gobierno, leg. 192-1, expediente  12.947).

9 AHN, Fondos Contemporáneos, Presidencia de Gobierno, leg. 368(1). Gobierno Civil de
Alicante. “Notas sobre la última huelga de Alcoy. Enero 1929”.

10 Tal potencial económico lo constituían la industria textil (hilados, tejidos, géneros de punto
y sombreros) con quince almacenes de tejidos, treinta de trapos, cinco de lana, una fábrica de
cordones, tres almacenes de correas, tres distribuidores de gorras y cuatro sombrererías; la indus-
tria papelera (tres almacenes de papel, siete fábricas en general y nueve de fumar); la metalúrgi-
ca (maquinaria agrícola, de bordar y coser, y de fabricación de papel y cartón); la cerillera (una
fábrica) y la alimenticia (peladillas, con seis puntos de fabricación y distribución). La textil ocu-
paba a 7.000 hombres y 3.000 mujeres en diciembre de 1923, número que mantendría en los
años treinta. El otro gran núcleo trabajador, el papelero, acogía a más de 2.000. La importancia
de la industria sobre el comercio era resaltada en un informe previo a la reestructuración de la
Cámara de Comercio pues “habida cuenta de que en Alcoy destacan las industrias de fabricación
de paños, de fabricación de papel y cartón, de construcciones mecánicas y similares metalúrgi-
cas, de fabricación de libritos de papel de fumar, de fabricación de géneros de punto inglés, de
tejidos y trenzados de yute, de fabricación de cajas de cartón, y todo ello aparte de otras indus-
trias... la industria en Alcoy es infinitamente superior bajo el punto de vista económico, pero muy
superior a los intereses del Comercio...”.

Los datos se han obtenido del Anuario industrial y artístico de España, 1929. Para el análisis
de la Cámara ver ACCA. Informe nº  725, Alcoy, 22-20-29.

11 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN (1929) Estadística de las huelgas. Memoria (1927-
1928), Madrid.
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12 Botella era descrito por el gobernador civil como masón y republicano de acción rela-
cionado con socialistas y sindicalistas locales, con reconocimiento popular, y se referirá indi-
rectamente a él como agitador del movimiento. Puig era dueño del periódico local El Noticiero
Regional, cuyo director era su hermano, y del tercero, viajante de comercio de la casa Baviera,
advertía que era “...de ideas avanzadas, de cuidado...”. AHN, Fondos Contemporáneos,
Presidencia de Gobierno, leg. 368 (1). Gobierno Civil de Alicante. “Notas sobre la última huel-
ga de Alcoy. Enero 1929”.

13 Sin duda se trata de Santiago Jordá, quien junto a César Puig, estuvo el día 28 en
Valencia, volviendo a Alcoy en la mañana del 29; mientras, Puig lo hacía en la noche del mismo
28, presentándose en el Ayuntamiento alcoyano. Tan seguro estaba Jordá de la ejecución y del
triunfo pleno que llegó a decir a un guardia civil “...que a estas horas estaría Valencia en ascuas,
pues Sánchez Guerra en unión de los militares proclamaban la República”. El gobernador lo
acusará de propagador de “noticias tendenciosas relacionadas con el movimiento”. AHN,
Fondos Contemporáneos, Presidencia de Gobierno, leg. 368 (1) Gobierno Civil de Alicante.
“Notas sobre la última huelga de Alcoy. Enero 1929”.

14 El diario Las Provincias de Valencia del 31 de enero informaba: “Un paro en el trabajo
sin saber porqué. Hoy no se ha trabajado en los talleres y fábricas. El paro ha sido absoluto.
El comercio no abrió sus puertas durante la mañana, pero en las primeras horas de la tarde
comenzaron a abrirse todos los establecimientos, recobrando la ciudad su aspecto normal. La
tranquilidad es general e ininterrumpida”.

15 El telegrama, de fecha 30, ordenaba al alcalde que “...no autorizase ninguna clase de
reuniones interín exista estado anormal en esa ciudad”. AMA. Telegramas recibidos. Sign.
2.995. Y este día, en el Ayuntamiento, se recibía un escrito del capitán de la Guardia Civil
local solicitando alojamiento a 25 guardias que en esa fecha se presentarían en la  localidad
“para asuntos propios del instituto”. AMA. Correspondencia Oficial. sign. 3.000, reg. 5131.
1929-1930. En cuanto a las adhesiones, ver ACCA. Correspondencia, Salidas nº 401. 1-2-
1929.

16 La Gaceta de Levante, en la única noticia que dio sobre la huelga, exponía el día 2: “Como
era de esperar, el buen sentido y discreción imperó en todos los sectores de Alcoy, y la norma-
lidad y vida tranquila de trabajo quedó restablecida ayer, desde las primeras horas de la maña-
na. El arte textil reanudó su labor a las cinco y media de la mañana, hora de entrada del pri-
mer turno de la jornada, siendo seguida esta actitud por todos los oficios pertenecientes a los
ramos de construcción y del papel, con sus congéneres, derivados y similares. Alcoy volvió a
su laborioso ajetreo, sin tener, por fortuna, que lamentar consecuencias funestas, y sólo sí, la
pérdida sensible de numerosos jornales y de una producción estimable, equivalentes a una cre-
cida cantidad de miles de pesetas”.

17 Ver anexo.
18 AHN, Fondos Contemporáneos, Presidencia de Gobierno, leg. 364. Telegrama de

Domingo Espinós. Alcoy, 1-2-29, y Carta de Domingo Espinós al presidente de Gobierno.
Alcoy 2-2-1929.

19  AHN, Fondos Contemporáneos, Presidencia de Gobierno, leg. 368 (1). Gobierno Civil
de Alicante. Alcoy. Febrero de 1929.
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20 En esos días Riquelme sería destituido, acudiendo a despedirle a la estación numeroso
público. Según Alejandro Zamarro se personó un piquete de la Guardia Civil y entre escenas
de tensión se dieron gritos, siendo uno de ellos: “Vivan los generales que saben defender la
patria con la espada y no sólo con las palabras”. ZAMARRO, Alejandro (1933) Los sucesos de
Ciudad Real por un condenado a muerte, Madrid, p. 52.

21 AHN, Fondos Contemporáneos, Presidencia de Gobierno, leg. 331. Telegrama oficial,
Alcoy, 19-3-24.

22 AHN, Fondos Contemporáneos, Presidencia de Gobierno, leg. 336. Telegrama oficial,
Alcoy, 16-1-25.

23 AMA, nº 407, 7-2-29, “telegrama de pésame”.
24 AHN, Fondos Contemporáneos, Presidencia de Gobierno, leg. 369. Carta del goberna-

dor civil de Valencia, 7-7-28.
25 La Gaceta de Levante, 27-7-29.
26 AHN, Fondos Contemporáneos, Presidencia de Gobierno, leg. 364.
27 AHN, Fondos Contemporáneos, Presidencia de Gobierno, leg. 364. Telegrama de

Domingo Espinós. Alcoy, 1-2-29, y Carta de Domingo Espinós al presidente de Gobierno.
Alcoy 2-2-1929.

28 ACCA. Correspondencia, Salidas nº 401. 1-2-1929.
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A finales del siglo XIX Ibi era un pueblo eminentemente agrícola y emi-
grante. En 1900 la población ascendía a 3.653 habitantes, el 77% vivía de la
tierra y dependía de unos pocos terratenientes. Los factores físicos tampoco
propiciaban un desarrollo floreciente de la agricultura. Las precipitaciones
escasas, el terreno montañoso y el suelo arcilloso y calcáreo donde se asien-
ta, no lo permitían. En consecuencia, había una gran desigualdad social.

Los ibenses emigraban, los varones para trabajar en las fábricas de tejas de
la comarca —por eso se les denominaba “els taulers”— y las mujeres, para
emplearse en el servicio doméstico. Es, en esta época, cuando se inicia el
negocio heladero. Las familias marchan, durante largas temporadas, a las ciu-
dades calurosas del sur de la península, Canarias y hasta el norte de
Marruecos, especialmente a Casablanca y a Tetuán. Salían en primavera y
regresaban en septiembre para las fiestas patronales.

La protoindustrialización la constituyó la fábrica de papel y los pozos de
nieve. El botánico Cavanilles reseña que, en 1797, en Ibi había comercio de
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nieve. La fábrica de papel estaba situada junto al lavadero municipal que se
inauguró en 1903. También existían artesanos de la madera y el hierro, alba-
ñiles y otros oficios que trabajaban para el mercado local y el hilado que se
realizaba para las fábricas de Alcoy y Bocairente.

A partir de 1893 la familia Payá inicia la industria juguetera, verdadero
motor de la industrialización de Ibi. Unos años mas tarde se instalan dos talle-
res auxiliares para la fabricación de heladeras y otros utensilios necesarios
para la elaboración y venta del helado. El primero de estos talleres lo fundan
Pascual y Valls, antiguos trabajadores de Payá, y el otro los hermanos Palau,
que procedían de Verdú y Cía., segunda empresa juguetera de Ibi.

La industrialización ibense se puede dividir en cuatro grandes épocas.

1. PRIMERA ÉPOCA, 1893-1936. DESDE LOS

INICIOS A LA GUERRA CIVIL

Sin ninguna tradición previa, el inicio
de la industria parte de una decisión
adoptada en el seno de la familia Payá
que pasan de ser hojalateros a jugueteros.
Empezaron vendiendo sus productos en
los mercados semanales de las poblacio-
nes vecinas (Alcoy, Jijona) y la comarca.
El carácter innovador de esta decisión
vino a transformar radicalmente las
bases económicas y sociales de Ibi desde
los oficios a las maneras de pensar.

Tenemos documentación, como el
catálogo de la Feria de Valencia de 1963
y la publicidad que se repartió en esos
días, que señala el año 1893 como el ini-
cio de la fabricación de los primeros
juguetes.

Los primeros juguetes se hicieron a
base de hojalata soldada y pintada a
mano, imitando las piezas que en la

hojalatería se venían fabricando para el uso doméstico. Reprodujeron, en
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miniatura para el público infantil, los platitos, ollitas, alcuzas, lecheras, candi-
les, tacitas y otros enseres. La iniciativa tuvo éxito y la empresa fue creciendo
a base de autofinanciación y reinversión hasta que el 3 de febrero de 1905 se
redactó la primera escritura de constitución de la Sociedad Juguetera, que
denominaron “La Sin Rival”. Es Rafael Payá Picó, nacido en 1845 y con
sesenta años cumplidos, quien la otorga a favor de sus hijos Pascual, de 27
años, Emilio, de 23, y Vicente, de 19, ante el notario de Ibi Juan Gómez
Alonso. Sin embargo, su hijo mayor Rafael no entra a formar parte de esta
sociedad porque se quedó con la hojalatería inicial. Como corresponde a la
época, las hermanas María y Milagros fueron excluidas de la escritura. María
permaneció soltera hasta su muerte y cuidó de su padre, pero también traba-
jó para la fábrica, sobre todo en los inicios. Milagros se casó con Francisco
Torró, quien llevaba la administración de la fábrica y fue secretario del
Consejo. Aún se conservan las actas que levantaba con una letra y estilo puli-
dos y hermosos.

Como puede leerse en el tarjetón, al
principio no sólo se fabricaban juguetes
sino que también se anunciaban como
especialistas en composturas de instru-
mentos musicales y todo tipo de traba-
jos adelantados. La pericia para reparar
estos objetos les venía de su destreza en
la hojalatería y su afición a la música.
Tocaban en la Banda Municipal el clari-
nete y el saxo.En 1909 “La sin Rival”

presenta en la Exposición Regional, organizada por el Ateneo Mercantil
Valenciano, dos vitrinas de modelos de juguetes. Recibe la medalla de oro y
la invitación, por parte de la Cámara de Comercio de Valencia, a participar en
1910 en la Exposición que se celebró en Buenos Aires, con motivo de la cele-
bración del Primer Centenario de la Independencia de Argentina.

Estos dos hitos constituyeron el paso de un modo artesanal a uno pura-
mente industrial. En 1918 la producción de los juguetes evolucionaba. Se
engafan y se litografían. Es, en esta época, cuando se diversifica el negocio
creando también una rama dedicada a la cuchillería.

A la vista de la buena marcha de Payá y los éxitos alcanzados en la
Exposición Regional de Valencia, en 1910 aparece la competencia por parte
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de los primeros trabajadores de la empresa que se independizan. Entre ellos
están Francisco, conocido como Miguel Pina Pérez, de oficio pintor y fotó-
grafo, o sea, uno de los que por aquel entonces se podría considerar como
trabajador cualificado de la empresa; Agapito Bernardo Verdú Verdú, mecá-
nico; Jaime Esteve Bastant, herrero y de apodo de “Jaume el ferré” y Joaquín
Doménech Rico, de oficio tallista, conocido por el apodo de “Chimo el ala-
barder”. Constituyeron una sociedad regular mercantil colectiva, mediante
escritura pública ante el notario de Ibi José María Laguna y Azorín, el 29 de
mayo de 1911, para dedicarse a la fabricación de juguetes de metal en todos
sus ramos y a la venta de los mismos. La razón social se denominó A.B. Verdú
y Cía. Se constituyó la sociedad con un capital social de seis mil pesetas, sien-
do socios capitalistas los Sres. Pina, Verdú y Esteve con una aportación de
dos mil pesetas cada uno, que fueron entregando a medida que lo exigía el
desarrollo del negocio. En cambio el Sr. Doménech formaba parte de la
empresa únicamente como socio industrial sin aportación económica. Al
margen del capital indicado, los Sres. Pina, Verdú, Esteve y Doménech apor-
taron útiles y herramientas. El domicilio de la empresa estaba ubicado en la
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Periodo 1910–1913. Los socios fundadores. Fila superior de izquierda a derecha:
Jaime Esteve; el joven Clemente, hijo de Agapito, que no era socio; Joaquín

Doménech; Miguel Pina Pérez y Agapito Bernardo Verdú. A continuación están
los hermanos Palau (Antonio y Pepe) que, al independizarse, fundaron la Industria

Auxiliar para el helado. El resto lo componen los trabajadores y operarias.
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calle de San Blas o “El Ravalet”, en el número 61. La empresa creció rápida-
mente según muestra el rápido incremento de trabajadores.

De 1914 a 1920 esta empresa cambió tres veces de denominación, como
consecuencia de sus múltiples dificultades económicas y variaciones de sus
socios.

En 1917 Santiago Rico Molina, que ejercía de agente comercial de esta
firma, además de representar también a una fábrica de muñecas de Onil,
aporta capital y entra a formar parte de esta sociedad, que pasa a denominar-
se Verdú, Rico y Cía. Pero en febrero de 1920 ésta desaparece, y con una
aportación de capital extranjero se crea Rico S.A.

Los Sres. Francisco Miguel Pina Pérez, Agapito Bernardo Verdú y Joaquín
Doménech vendieron sus participaciones y abandonaron el accionariado. No
obstante, continuaron vinculados a la empresa como trabajadores. Como
socio en la nueva empresa quedaba Jaime Esteve, con una participación de
trescientas acciones, que suponían el 3’6% del capital.

Esta empresa introduce en la industria juguetera ibense tres aspectos
esenciales: la empresa no familiar, la aparición del empresario propiamente
dicho y la entrada de capital extranjero. Este fue aportado por Gottardo de
Andreis, de Metalgraf Española E.C., con domicilio social en Barcelona y
con factoría en Badalona quien se asocia a Santiago Rico. La empresa resul-
tante de esta unión fue la gran competencia de Payá Hermanos y produjo
artículos de gran calidad.

En 1908 Quintín García Verdú, en los bajos de la casa familiar en la calle
de Santa Rita, comienza la fabricación de obleas para helados, actividad que
en los años sesenta amplían a turronería y confitería. El negocio lo prosiguen
sus hijos Ismael y José. En los años veinte del siglo pasado trasladan la fábri-
ca a la calle de Castalla. Ese fue el domicilio social hasta 1996, en que se tras-
lada a la Ciudad Deportiva, hasta el 2005, cuando fijan la sede en el polígono
industrial de L’Alfaç, donde continúa en la actualidad.

En 1912 Salvador Pascual García decidió establecerse por su cuenta. Fue
el primer trabajador contratado por Payá y, una vez aprendido el oficio de
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hojalatero, decidió independizarse asociándose a su cuñado Gaspar Valls
Verdú. Crearon la firma Pascual y Valls —PAYVA—, que se dedicó a la pro-
ducción de maquinaria para la elaboración de helado: heladoras, “chambite-
ras”, palas para los granizados y otros artículos. En los años sesenta amplia-
ron sus líneas y comenzaron a fabricar obleas. Posteriormente diversificaron
la producción y también produjeron juguetes metálicos sencillos hasta que
1985 cerraron la fábrica.

También a principios del siglo comenzaba la actividad de los hermanos
José y Antonio Palau Doménech, que eran unos antiguos empleados de
Verdú y Cía. Iniciaron su actividad hojalatera con la fabricación de recipien-
tes para helados, en un pequeño local de la calle de Colón. Posteriormente
también hicieron juguetes y compatibilizaron ambas actividades por algún
tiempo. Más tarde abandonaron totalmente lo relacionado con el helado y se
dedicaron solamente a la industria juguetera. El 6 de abril de 1967, José,
Vicente, Joaquín y Ricardo Palau Guillen, hijos del fundador José Palau
Doménech, constituyeron Palau Hermanos S.L. que desde esa fecha sigue
fabricando juguetes.

En la calle de Santa Rita, “El Tío Bota” instaló una pequeña fábrica de
obleas. Estaba situada en los bajos de una casita frente al río de Les Caixetes.
La actividad perduró durante la Guerra Civil hasta su desaparición.

En 1925 por iniciativa de Luis Ferrando, empleado del taller mecánico de
Payá, José Sanjuán, Antonio González y Manuel Picó, también operarios de
Payá, crearon la empresa González, Sanjuán y Cía. Dos años más tarde
González abandonaba la empresa, que pasó a denominarse Sanjuán y Cía. En
1932 surgía Picó y Cía. que mantuvo sus actividades hasta la Guerra Civil. En
1936 se constituyó en sociedad anónima pero Manuel Picó se trasladó a
Córdoba para montar un almacén de juguetes. El 26 de marzo de 1936 se
constituyó Juguetes y Estuches —Jyesa—, nombrada así porque fabricaba,
además de juguetes, estuches para jeringuillas. Sus socios fueron Francisco
Peydró, Enrique Guillem, José Sanjuán y José Bernabeu.

En 1934 aparecía la primera industria auxiliar del juguete: Claudio Reig
Company, que empezó fabricando los fuelles para el Cine Sonoro Rai de Payá
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Hermanos. Posteriormente amplió su muestrario con la fabricación de voces
para muñecas. Ocupaba un local de 40 m2 y daba ocupación a cinco perso-
nas. En 1940 disponía de quince operarios e iniciaba la aventura musical
fabricando armónicas. En 1950 se creaba Claudio Reig S.A., entraba a formar
parte de la Sociedad Payá Hermanos y en 1957 se trasladaba a su actual sede
en la calle de Juan Carlos I, ocupando una superficie de 12.000 m2. En 1936
se creó  Picó S.A. de la que hablaremos más tarde.

Este despliegue industrial, que corresponde a los años dorados del jugue-
te de hojalata, se realizó pese a la carencia de infraestructuras tan básicas
como carreteras, energía, teléfono y telégrafo.

2. SEGUNDA ÉPOCA, 1936-1939. LA GUERRA CIVIL

Y EL PARÉNTESIS JUGUETERO

Las dos empresas más importantes de Ibi, Payá y Rico, fueron incautadas
en 1936 por el Sindicato Socialista, que las agrupó y denominó Payá y Rico
Socializadas UGT. Ambas fueron concentradas en las naves de Payá.
Mientras, en noviembre de 1937, se creó la Cooperativa Rai, que al año
siguiente pasó a denominarse Fábrica nº 27 de la Subsecretaría de
Armamento.

Las nuevas factorías se adaptaban a las necesidades de la guerra. De ela-
borar juguetes se pasó a fabricar balas, platos, vasos, cantimploras y espo-
letas para bombas del ejército republicano. También acuñaron moneda
metálica de curso legal para la población de Ibi. Esta primera reconversión,
como la segunda del 84, pudo llevarse a cabo gracias a los expertos matri-
ceros.

3. TERCERA ÉPOCA, 1939-1984. DESPEGUE Y ÉXITO

DE LA INDUSTRIA JUGUETERA

Después de la guerra los propietarios de las fábricas recuperaron su titu-
laridad e iniciaron el desarrollo de la industria.

La formación profesional de matriceros fue un constante empeño de Payá
Hermanos S.A. y el legado fundamental que dejó para el desarrollo de la
industria ibense. Entre 1942 y 1960 Payá Hermanos fundó y sostuvo dos cen-
tros formativos destinados, preferentemente, a los hijos de los trabajadores
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de la empresa, futura cantera de esta y de otras fábricas: La Escuela de
Aprendices y la Escuela de Formación Profesional.

En la Escuela de Aprendices se impartían clases de 9 a 12 de la mañana y
de 3 a 5 de la tarde. Constaba de cuatro cursos que se dividían en primero de
pre-aprendizaje, segundo de pre-aprendizaje y preparatorio. El maestro era
D. José Carbonell. Todo el material para el estudio se les facilitaba a los alum-
nos gratuitamente. Las clases se iniciaban a los 10 años de edad y concluían
a los 14, cuando los jóvenes podían incorporarse al trabajo. A la escuela podí-
an acudir, en primer lugar, los hijos de los empleados y después el resto de
los niños, pero no las niñas. Al término de los estudios los jóvenes pasaban a
trabajar en la empresa según sus aptitudes: los más brillantes iban a la Oficina
Técnica, en segundo lugar a la Administración, luego al Taller Mecánico y los
menos despiertos iban a cuchillería.

A la Escuela de Formación Profesional acudían los trabajadores una vez
terminada la jornada laboral, de 6 a 9 de la tarde. Constaba de cuatro cursos,
que eran impartidos, en la parte práctica, por los maestros de taller de la pro-
pia fábrica, como Francisco Rico León, Alejandro Moltó Gómez, Fernando
Navarro “el colasero”, Ernesto Coloma Pastor, José Picó y José Monllor. La
enseñanza teórica estaba a cargo de dos de los propietarios, Nicolás Payá
Jover, que era ingeniero industrial, y Artemio Payá Rico, que era perito indus-
trial y farmacéutico.

Los alumnos tuvieron éxitos nacionales e internacionales en los concursos
de matricería y ajuste. Entre los laureles conseguidos se pueden citar el de Juan
Vicedo García, que fue declarado el mejor alumno nacional en la sección de
Matricería en 1949 en el concurso del sector en su fase nacional, y Ramón
Valero García, que consiguió el título de Aprendiz Nacional más completo en
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1957, con derecho a competir, meses después, en la fase internacional que se
celebró en Suiza. A esta fase concurrían todos los premios nacionales y allí
consiguió el premio internacional de Matricería y Ajuste.

Posteriormente otras empresas también promocionaron escuelas de for-
mación hasta que en 1961 se creó la Escuela Sindical de Formación
Profesional, regentada por los Hermanos Salesianos. Conforme a los dicta-
dos de la época, sólo los niños podían cursar estudios de Bachillerato y de
Formación Profesional.

Ibi pasó de ser un pueblo emigrante a recibir y dar trabajo a grandes con-
tingentes de inmigrantes. En 1955 el censo de Ibi era de 4.081 habitantes; en
1970 de 17.635. Este gran crecimiento urbano no distinguía las zonas de uso
residencial de las de uso industrial. Las viviendas crecieron alrededor de las
fábricas y éstas, en muchas ocasiones, iniciaban su actividad en las “porche-
ras” o garajes de las viviendas, especialmente los talleres de la industrial auxi-
liar del juguete.

El despegue de la industria juguetera de Ibi se realizó gracias al espíritu
emprendedor de los empresarios, la alta cualificación de los trabajadores,
muchos de los cuales con el tiempo constituyeron sus propias empresas, la
producción en cadena y la gran cantidad de juguetes que se exportaban. El
hito comercial por excelencia se encarnó en el Grupo Brotons, fundado por
Ángel Brotons. Fué la primera agrupación de fábricas para la venta de sus
productos tanto en España como en el extranjero.
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El éxito del Grupo Brotons animó a la creación de otros grupos comer-
ciales que reunían a firmas jugueteras para su representación en el mercado
exterior como el Grupo Barval y el Grupo Macop.

En 1940 Alfredo Martínez Guillem empezó sus actividades industriales
tras abandonar su puesto de trabajo como mecánico en Payá Hermanos. Se
inició en la fabricación de neceseres de madera. Se enroló como combatien-
te en la División Azul y a su regreso retomó su actividad industrial con la
fabricación de pistolas, revólveres y fusiles.

En 1942 se creó Juguetes Picó. El fundador de esta empresa fue Manuel
Picó Gisbert “El Tío Farol”. Procedía también de Payá Hermanos. Se esta-
bleció, ayudado por su familia, en los bajos de su propia casa en la calle de
Colón. Junto al esposo de su hija Rosalía, Pepe Guillén “El Araña” y, poste-
riormente, Ramón Pastor Payá, esposo de su hija Pepita. “El Tío Farol” fue
uno de los creadores, junto a otros, de la empresa Sanjuán y Compañía que,
con el tiempo, devendría en la empresa Juguetes y Estuches (Jyesa). Debido
al crecimiento de la empresa, se trasladaron a la calle de San Salvador y hacia
1985 se ubicaron definitivamente en la sede actual, en el polígono industrial
de L’Alfas. El 25 de octubre de 1968 falleció el “Tío Farol” pasando la empre-
sa a las hijas y nietos denominándose, en principio, Viuda de Manuel Gisbert
Pastor y más tarde Juguetes Picó S.A. En 1998, la multinacional francesa
Smoby se haría con el control de esta empresa pero manteniendo la marca
Picó para su serie de juguetes.

En 1945 Ernesto Coloma, jefe mecánico de Payá Hermanos, y José Pastor
Guillem, cuñados que tenían establecido un taller de reparación y alquiler de
bicicletas, decidieron fabricar triciclos. La familia de “Los Pascual”, carpinte-
ros, producían las partes de madera y ellos las metálicas. Su catálogo general
era de juguetes en los que las ruedas eran piezas fundamentales. Fabricaban
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también carritos y sillas para muñecas. La sociedad se deshizo. Ernesto, su
hermano Bernardo, encargado de la sección de montaje de Payá Hermanos,
y José Pastor, crearon una empresa de fabricación de triciclos y patinetes, que
titularon “Ernesto Coloma García, fábrica de juguetes a mano”. En 1956 se
convirtió en Coloma y Pastor Sociedad Regular Colectiva e inauguró nueva
sede en la calle de Alicante. En 1968 se constituyó en sociedad anónima y en
1972 inauguraba las instalaciones actuales. Fueron ampliando su catálogo,
añadiendo el Go-Kart, motos a pedales y coches.

En 1948 la familia de carpinteros “Los Pascual” fundaron Juguetes
Gozan, después de separarse de los Coloma. Entraron en sociedad con unos
mecánicos de Payá Hermanos para fabricar camiones de madera con la cabi-
na de hojalata, material que sacaban de los botes de leche condensada.
Tomaron como modelo los famosos camiones Pegaso. En 1984 se constitu-
yeron en Sociedad Anónima.

En 1949 comenzó a operar Francisco Miralles, un pequeño industrial
que se dedicaba a la construcción de juguetes de madera, algo inusual en Ibi.
En esta firma entraron nuevos socios para formar la empresa Ber-Mi-San.
Cuando tuvieron problemas de liquidez se asociaron con un catalán, Antonio
Berbegal Verdú, que había llegado desde Barcelona con su familia y buenos
ahorros para establecerse en la localidad. Aportó capital a la firma pero poco
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después la empresa se disolvió. Este socio capitalista tomó la decisión de
refundarla con el nombre de Industrial Juguetera. Inició su andadura con la
fabricación de juguetes de madera. Posteriormente, con las aportaciones de
otros accionistas provenientes de Plásticos Santa Elena, y de Ángel Brotons
Martínez, del Grupo Brotons, la empresa mudó a sociedad limitada y, en
1977, a sociedad anónima. A partir de la década de los cincuenta del pasado
siglo comenzó a fabricar de triciclos y bicicletas y a partir de los sesenta ya
tenía la proyección nacional e internacional que todavía conserva.

En 1949 se creaba también Juguetes y Herrajes, fundada por dos compa-
ñeros de trabajo de Payá Hermanos: José Boronat Bernabeu y Alejandro
Beltrá Sanchís, que constituyeron una sociedad de cuentas de participación.
Inicialmente se dedicaban a la fabricación de herrajes para puertas, que luego
completaron con la elaboración de aviones de juguete realizados en zamac.
Fue la primera empresa española que fabricó coches en miniatura. En la
actualidad sigue elaborando réplicas de juguete de maquinaria de obras públi-
cas.

En 1950 Victor José Esteve Bernabeu, su hermano Luis, Ricardo García
Esteve y José Guillem Verdú —del taller mecánico de Rico—, decidieron
asociarse para fabricar juguetes de hojalata. Pusieron en el mercado el primer
futbolín. Familiares y vecinos fueron sus primeros operarios. Su empresa se
llamó Guiesgar.
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También en 1950 iniciaba su andadura Joaquín Valero S.A. bajo las marcas
comerciales de Vercor y Comando. El domicilio social estaba situado en la calle
de S. Roque, en una antigua almazara. Fabricaba sillas y carritos para las muñe-
cas. Esta empresa fue una de las fundadoras del conocido Grupo Brotons.

En 1951 se creó la empresa Sagiver, fundada por “Sapiña”, José Verdú
Bou y Heriberto Gisbert, de ahí su nombre. Iniciaron su actividad en un local
de 20 m2 en la calle de Paca Guillem. Sus productos estrella eran las pistolas,
los rifles y los revólveres en miniatura confeccionados en zamac. En los años
ochenta realizaban miniaturas de motos y en la actualidad fabrican juguetes
de plástico. También pertenecen al Grupo Brotons, ahora denominado Btoys.

Ese mismo año de 1951 los hermanos Miguel y Ginés Bernabeu Gisbert, tra-
bajadores ambos de Jyesa, decidieron montar en la cochera de la casa de campo,
donde residían sus padres, un pequeño taller de matricería y moldes.
Posteriormente adquirieron una máquina para inyectar piezas de plástico y
comenzaron a fabricar pistolas de juguete. Elaboraban juguetes de todo tipo por-
que nunca llegaron a especializarse en línea alguna de productos, pero son dig-
nas de destacar sus guitarras eléctricas. En el 2001 la fábrica Bernabeu Gisbert
S.L. sufrió un siniestro que le condujo al cese definitivo de sus actividades.

Climent Hermanos, conocida popularmente por Clim, fue fundada en
1951 por los hermanos José, Ramón, Rafael y Enrique Climent Gisbert. Se
especializó en juguetes eléctricos y mecánicos de gran formato. Tuvieron un
merecido éxito con sus excavadoras, barcos y tanques militares. En 1989
cesaron en su actividad.

Guillem y Vicedo fue fundada también en 1951, por un ibense, Francisco
Guillem García, que trabajaba como técnico en una de las fábricas de muñecas
de Onil. Fascinado por la primera máquina de inyección de plástico que entró
en Onil, contactó con José Vicedo García que tenía una pequeña fábrica de
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obleas, y juntos emprendieron la aventura empresarial que les llevó a instalar,
también en Ibi, el portentoso invento. Para ello José solicitó la ayuda de sus
hermanos Luis y Juan, que trabajaban en Payá Hermanos. Su estilizada muñe-
ca Lisi fue la precursora de la Nancy de Famosa. Su producción se extendió
por Francia y Holanda. Llegaron a tener 110 trabajadores en 1970. Cerraron
en 1981.

El precedente de Juguetes Feber se sitúa en 1952, con Juguetes Rosvi,
empresa fundada por Ramón Vilaplana, Vicente Sáez Patiño y José Rodríguez
Zurita. En 1956 el Sr. Vilaplana y el Sr. Sáez abandonaron la empresa y se
creó la firma “José Rodríguez Zurita”. Feber fue formada por los hermanos
Ferre, el propio Sr. Rodríguez y uno de sus trabajadores, José Bernabeu. Al
cabo de algunos años los hermanos Ferre se hacen cargo de la empresa auxi-
liar Pirotécnica Mirafé, en la que Feber tenía participación. En los primeros
años se dedicaron a fabricar pistolas con fulminantes. Esta producción se vio
muy perjudicada porque la Pirotécnica Mirafé sufrió un grave accidente con
varios muertos. Este hecho provocó la prohibición gubernamental de comer-
cialización de este tipo de pistolas. En consecuencia se dedicaron a la fabri-
cación de otro tipo de juguetes. Actualmente se ha fusionado con la multina-
cional Famosa.

En 1952, Faustino Villaverde León, Juan Rico Vilaplana, Luis Pérez Valls
y Alfredo Albert Tortosa, mecánicos de Payá y Rico, fundaban la empresa
Faustino Villaverde y Compañía S.R.C., que, en 1955, con la entrada de nue-
vos socios, se transformaba en Plásticas Santa Elena, S.A. Esta denominación
se debía al uso de materiales plásticos y a la ubicación de la sede social en la
calle de Santa Elena. Su producción juguetera se centró en el menaje de coci-
na, vajillas y “cocinitas”, de las que se hicieron un sin fin de modelos. La
empresa cerró en 2004.
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En 1954 el taller de construcción de moldes para piezas fundidas de ter-
moplásticos y aleaciones blancas de metal de José Antonio Sanchis Pina se
reconvertía en fábrica de juguetes. En 1969 inauguró las nuevas instalaciones
con 10.000 m2 de superficie. Fue una de las primeras empresas que usaron
computadoras. En 1982, tras una serie de conflictos laborales, cerró definiti-
vamente.

En 1955 la empresa Moltó y Cía S.R.C. fue fundada por los hermanos
Antonio y Pedro Moltó y su amigo José Moltó. Comenzaron a trabajar en un
pequeño local de apenas 40 m2. Antonio y Pedro eran mecánicos de Payá y
se encargaban de hacer la matricería y las embutidoras para trabajar los jugue-
tes de hojalata gracias a la ayuda y la gran experiencia de su padre, Alejandro,
que fue el primer mecánico de Ibi. Los juguetes de madera estaban a cargo
de José, por la experiencia que tenía por haber trabajado en una carpintería.
A los pocos años entró a formar parte de la empresa otro socio, Vicente
Sanjuán. Los primeros juguetes que fabricaron fueron camiones y arrastres.
En 1959 instalaron la primera máquina de plástico para fabricar juguetes. En
1966 esta empresa asistía por primera vez a la Feria del Juguete de
Nüremberg. En el 2000 fueron inauguradas sus actuales instalaciones de Ibi,
con 22.000 m2. Además tienen otros centros en Miami, Hong-Kong y Méjico.

En 1969 nacía el germen del primer polígono industrial con siete empre-
sas. El inicio del “boom” económico se puede situar en 1970, año en el que
operaban en Ibi más de 70 empresas jugueteras, entre las que se pueden des-
tacar: González Hermanos S.A., Manufacturas Deportivas S.A., Juguetes
Clan, Juguetes y Cocinas S.A., Antonio García Juan, Claudio Sanchis Pina,
Guisval S.A., Pilen S.A, Luis Esteve y Cía., Juguetes Pery S.A., Bernardo
Guillén Verdú, Juguetes Santana, Juguetes Mira S.A., Juguetes Román,
Obertoys, Juguetes Chicos S.L., entre otras muchas.
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El modelo de desarrollo emprendido en Ibi motivó la separación del suelo
industrial del urbano favoreciendo la instalación de las fábricas en los polígo-
nos industriales. El primer expediente de creación de polígono industrial se
inició en 1971 y se inauguró en 1974. En principio se llamó Carrero Blanco
y después El Derramador. A este primer polígono, le siguieron otros: Casa
Pau en 1984, L’Alfaç I en 1988, el de carácter privado Retiro-Casa Nova de
1995, L’Alfaç II de 1997, y en 1999 se inaugura L’Alfaç III. En la actualidad
siguen las ampliaciones gracias a la presente diversificación industrial.

La época de bonanza de la industria juguetera se prolonga hasta la crisis
de 1984 en que se cierran las empresas pioneras y emblemáticas que arrastran
en su caída a numerosas pymes y talleres auxiliares. No obstante, en ese
mismo año se crea la empresa Lasoe. Durante los doce años en que funcio-
nó, esta empresa compaginó la producción de peluche —el 20%—  con la de
artículos de regalo, que constituía el 80%. Esto era un buen ejemplo de la
diversificación que se avecinaba y la entrada de lleno en la economía postju-
guetera.

4. CUARTA ÉPOCA  DE 1985 A NUESTROS DÍAS:

ECONOMÍA POSTJUGUETERA

La crisis del juguete vino de la mano de diversos cambios. En principio,
por el paso del juguete mecánico al electrónico y, posteriormente, por la mun-
dialización de los mercados.

El saber hacer y el espíritu emprendedor triunfaba de nuevo y en el pue-
blo de Ibi surgieron nuevas empresas que adaptaban sus productos a las
demandas del mercado. Se implantaron sectores de componentes para el
mueble, la construcción, la jardinería, el automóvil, el calzado, la decoración
y también varias empresas de artes gráficas.

Pese a las diferentes crisis la industria de Ibi no ha dejado de crecer.
Aprendieron de sus antepasados que para instalarse era más importante el
trabajo, el riesgo y las buenas ideas que el capital inicial.
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SUMARI

A Alcoi, durant la Guerra Civil, la Junta Local de Defensa Passiva va
enllestir una xarxa de refugis de caràcter públic, que van estar pagats íntegra-
ment pels impostos dels ciutadans, a la vegada que els sindicats de la Indústria
Tèxtil i Metal·lúrgica emprenien, a costa seua, obres de defensa passiva a l’in-
terior de cada fàbrica amb la finalitat de garantir la seguretat dels operaris.

Doncs bé, en finalitzar la guerra i durant els anys de postguerra, el govern
de Franco va enllestir una sèries de plans de defensa passiva que estaven
encaminats a protegir la població i, sobretot, els centres de producció fabril
dels possibles atacs de les potències enemigues: ja fóra bombardeigs aeris,
atacs amb gasos i productes químics o, posteriorment, de caire nuclear. Però
amb el país en l’autarquia, amb les primeres matèries, les fonts d’energia i els
mitjans tecnològics summament limitats, l’única solució que es va poder
enllestir a Alcoi fou tornar a emprar els refugis i els subterranis que s’havien
edificat durant la guerra.
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1. LA CREACIÓ DE LA JUNTA NACIONAL

DE DEFENSA PASSIVA

En finalitzar la Guerra Civil espanyola i començar la Segona Guerra
Mundial, el govern de Franco va comprendre que Espanya podia, ben bé, ser
atacada per les potències aliades. La possibilitat no era desgavellada. L’exèrcit
rebel havia estat ajudat durant la guerra amb enviament de tropes i de mate-
rial bèl·lic per Hitler i per Mussolini. I en finalitzar aquesta, Franco s’havia
alineat amb el feixisme i mantenia relacions de cooperació amb Itàlia i amb
Alemanya —cal recordar que el 7 de abril de 1939, només acabada la conte-
sa, Franco va fer pública la seua adhesió al Pacte Antikomintern, que l’asso-
ciava amb Alemanya, amb Itàlia i amb el Japó—.

A més, les incursions que realitzava l’aviació dels països en guerra sobre
ciutats, sobre zones portuàries i sobre àrees mineres i industrials eren cada
vegada més precises i destructives. És per això que, només finalitzar la guerra,
el règim va creure necessari prendre mesures que permeteren minimitzar els
efectes dels bombardeigs sobre la població, sobre les fàbriques i sobre les
escasses infraestructures del país que encara restaven en peu. S’imposava,
però, crear una junta defensa passiva que abastara tot el territori nacional.

Ja durant la Guerra Civil, el govern de Burgos havia publicat un grapat de
normatives i de fullets que orientaven sobre la constitució i funcionament de
les juntes de defensa passiva1 al territori ocupat pels nacionalistes. I en 1940,
només finalitzada la contesa, Franco va crear una sèrie d’organismes que
estaven relacionats amb la seguretat i la defensa nacionals, com era el Servicio
de Colonias Penitenciarias Militarizadas, el Tribunal Especial para la
Represión de la Masonería y el Comunismo o la Jefatura Nacional de Defensa
Pasiva del Territorio, que es crearia al gener de l’any següent.

Espanya era per eixes dates una nació arrasada materialment i econòmica-
ment. En eixe context la protecció de la població civil i, en especial, la dels
escassos recursos materials que encara restaven en peu, adquiria una
importància capital per al règim.

És per això que s’havia d’organitzar un servei de defensa passiva que
minimitzara, en allò possible, els efectes que podien causar els bom-
bardeigs de les potències invasores. Per la qual cosa, l’any 1941, al poc
temps d’iniciar-se la guerra mundial, es crearà la Jefatura Nacional de la
Defensa Pasiva del Territorio, a la vegada que es dictaven una sèries de
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normes sobre l’organització, les facultats i la missió que havia d’acomplir un
servei de defensa passiva, que van estar explicitades en el Decret de 23 de
gener de 1941 (Butlletí Oficial, núm. 36) i en les “Normas Generales de la
Jefatura Nacional” de 14 de juny de 1941.

L’esmentat decret venia a dir que totes les ciutats dels territori nacional amb
més de 20.000 habitants o que tingueren importància industrial o que foren nus
de comunicacions, havien de tenir una Jefatura Local de Defensa Pasiva, al cap-
davant de la qual estarien el governador provincial i l’alcalde de la ciutat.

La normativa justificava la creació d’aquesta Jefatura Nacional i de la seua
estructura militar i parapolicial en què:

“Los ataques de las aviaciones de los países en guerra sobre gran-
des urbes, zonas industriales, portuarias, mineras y comerciales, así
como sobre nudos y vías de comunicación, etc., cuyos desastrosos
efectos son tan conocidos, se suceden con gran reiteración e intensi-
dad (...).

En tales circunstancias, la Defensa Pasiva, organismo creado para
la protección de la población civil y los recursos y las riquezas de toda
clase, adquiere importancia insospechada que da lugar a extraordinaria
complejidad en su organización, personal y elementos materiales
necesarios, que requieren dirección única enérgica y con completas
dotes de mando.”2

El decret que regulava la recent creada “Defensa Pasiva Nacional” la
definia com “un complicado órgano civil”.3 Però això no era gens cert, ja que
la població civil solament estava representada en els darrers esglaons de la
cadena, en la part més baixa de l’organigrama.

Com que la seua estructura era completament piramidal, els màxims
responsables de la defensa passiva eren militars o persones adscrites al règim.
Era militar el cap nacional, així com el secretari, els seus auxiliars i els caps
executius de les caporalies provincials. A la vegada que els quadres que ocu-
paven els escalons següents, com els governadors civils, els alcaldes de les
localitats, els caps locals del Moviment, els tècnics (arquitectes, metges,
enginyers, etc.) i els comissaris de policia, eren persones adscrites al règim o
funcionaris municipals que havien estat depurats prèviament. Mentre que la
població civil, que no tenia cap responsabilitat política, solament estava repre-
sentada al final de la cadena, a peu d’obra, en l’organització i defensa dels barris
i dels edificis de les ciutats.
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Les caporalies provincials tenien la missió de redactar el Pla General de
Defensa Passiva de la província i examinar, al mateix temps, els plans locals
de defensa que elaboraven els ajuntaments respectius. Però, fet açò, és a dir
passat el primer crivell, els uns i els altres havien de ser tramesos a la
Caporalia nacional, perquè aquesta donara el definitiu vistiplau.

Enllestir aquest Pla General era una tasca força feixuga, ja que les capo-
ralies provincials havien de redactar un pla general de protecció del tresor
artístic; organitzar la propaganda de la defensa passiva; preparar un pla general
d’evacuació; organitzar els quadres de comandament; un pla general de trans-
missions; i deixar enllestits els plans d’alarma, d’obscuriment, de refugis, de
protecció, d’incendis, de socors, d’alberg i de defensa química.

Per la seua banda, les caporalies locals havien d’organitzar tota la defensa
passiva de la ciutat. I això també era laboriós i, sense mitjans econòmics i
materials, quasi impossible de realitzar. Per tal d’això havien de dividir la
població en sectors i subsectors, acotar les zones industrials, les mineres i les
comercials que hi havia al municipi i redactar un pla de defensa passiva.

En fer açò, havien d’incorporar-li al pla de defensa un servei de propagan-
da i un altre de policia i ordre públic. Calia redactar un pla d’evacuació i un
altre sobre l’assistència sanitària a emprar en cas de catàstrofe. S’havia de tenir
elaborat un pla de protecció de les obres d’art existents al municipi. Prevenir
un pla d’actuació que permetera albergar a tot aquell que es quedara sense
habitatge. Enllestir un servei d’alarma. Preparar un pla de transmissions. Fer
un estudi que permetera obscurir la ciutat en cas de ser atacada per l’aviació.
Preparar un pla contra incendis. I tenir previstos els refugis suficients per aco-
modar-hi la població civil del municipi. Finalment, s’havia d’organitzar tota
una xarxa de voluntaris que es farien càrrec de desenrunar els edificis, i d’or-
ganitzar la defensa passiva en els diferents sectors, en els subsectors i en els
bloc d’edificis.

Segons explicitava l’esmentat decret, aquest servei de ciutadans voluntaris:
“organizados y preparados para la protección del país contra los

bombardeos (...) es  obra y obligación de todos los ciudadanos, los
cuales, con su espíritu de obediencia y de solidaridad, y la rápida eje-
cución de las órdenes y disposiciones emanadas de las respectivas
Jefaturas, contribuyen directamente a los beneficios y resultados que
persigue la Defensa Pasiva Nacional.”4
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En la pràctica, però, no era així. La defensa passiva no era cosa de tots ja
que en la seua organització no col·laborava qualsevol. De fet, la JLDP,
després d’estudiar cada cas, podia posar-li vet a la participació d’un ciutadà o
donar-li el corresponent vistiplau.

Per a més entrebancs, per a pertànyer al Servicio Auxiliar de Policia de
Defensa Pasiva, càrrec honorífic i gratuït que tenia la missió d’ordenar el tràn-
sit, vigilar l’ordre públic, prevenir actes de sabotatge, robatoris, saqueigs o
controlar les alarmes aèries i l’obscuriment de la ciutat, es requeria un certifi-
cat de bona conducta expedit per la Policia o la Guàrdia Civil, així com la seua
adhesió al Glorioso Movimiento i un informe de la Delegació Local de la
FET y de las JONS.

Doncs bé, tot i això, en la pràctica, enllestir la major part d’aquest pla d’e-
vacuació i defensa passiva no costava massa diners, ja que la seua execució era
pura teoria. En tenir escrit en un paper les possibles accions a realitzar era
suficient, ja que si venia el cas ja es prendrien les mesures pertinents i es con-
vocaria la població que, voluntàriament, intervindria en la defensa passiva de
la ciutat.

El decret també establia que els municipis havien d’organitzar la protecció
de la població civil, mitjançant la utilització de refugis. I això era quasi
impossible, ja que la construcció de soterranis per a la defensa passiva de
la població era molt onerós per a un país on l’economia era més que
precària.

De fet, l’esmentat decret no preveia cap pla nacional d’execució de refugis,
ni tampoc no dedicava cap partida pressupostària a la seua construcció.
Solament donava directrius perquè la JLDP estudiara la conservació i
l’aprofitament dels refugis existents i dels locals subterranis que pogueren
aprofitar-se per a eixa finalitat. És a dir, li passava la pilota als municipis. Els
deia que redactaren normatives municipals que afavoriren la construcció de
refugis en els edificis de nova creació o que emprengueren obres de construcció
de refugis de protecció mitjana o lleugera: és a dir, que cavaren un grapat de
trinxeres —que no eren gens cares de fer— en els llocs més estratègics i
concorreguts de la ciutat. Per acabar, encoratjava els propietaris dels
immobles a fi que, pel seu compte, feren les reformes necessàries per a
habilitar-los com a refugi.
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2. LA DEFENSA PASSIVA D’ALCOI DURANT ELS

PRIMERS ANYS DE POSTGUERRA 

Així les coses, encara no s’havia promulgat el Decret de 23 de gener de
1941, que establia les bases de la Jefatura Nacional de la Defensa Pasiva del
Territorio, l’Ajuntament d’Alcoi ja tenia enllestit una sèrie informes amb la
relació dels refugis que hi havia a la ciutat.

El 21 de setembre de 1939, pocs mesos després de finalitzar la guerra, la
Delegació Local de Sindicats va elaborar un informe molt superficial amb la
relació dels múltiples refugis contra l’aviació que s’havien excavat a l’interior
de les indústries de la localitat. En total hi havia seixanta tres empreses que
tenien refugi: Papeleras Reunidas en tenia dos; uns altres quaranta tres
estaven ubicats a les fàbriques tèxtils, tot i que alguns d’aquests encara estaven
per acabar; i divuit més eren a les empreses metal·lúrgiques.5 L’informe era
una simple llista de les fàbriques que tenien refugi, però ni anotava el nom-
bre d’operaris que hi cabien, ni especificava el seu estat de conservació, ni
esmentava la dotació que tenia, és a dir, si tenia algun excusat, aigua corrent,
enllumenat elèctric, caretes antigàs, etc.

Pocs mesos després, el dia 15 de maig de 1940, l’arquitecte municipal va fer
un nou inventari dels refugis públics que s’havien construït a la ciutat durant
la passada guerra civil. En aquest inventari feia saber que nou d’aquests refugis
estaven totalment acabats; quatre més, tot i que estaven perforats, tenien una
part de la seua obra per acabar; mentre que uns altres cinc solament estaven
començats. En total hi cabien 14.629 persones.6

Però, com que l’exposició era bastant incompleta, uns mesos després,
el dia 9 de juliol, l’arquitecte signava un nou informe molt més elaborat.
En aquest donava una relació dels refugis públics que hi havia a Alcoi i el
nombre de boques que tenia cadascun d’aquests, així com la superfície, la
cubicació, la capacitat, les condicions sanitàries i les característiques del
seu enllumenament. A més, incloïa una relació dels soterranis particulars
que podien fer-se servir per a la defensa passiva de la ciutat. Entre els uns
i els altres podien allotjar-se un total de 16.816 persones,7 xifra superior a
l’esmentada anteriorment, tot i que escassa per a una ciutat que sobrepassa-
va els 45.000 veïns.
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RELACIÓN DE REFUGIOS EXISTENTES EN LA CIUDAD DE ALCOY.

TERMINADOS. AÑO 1940

REFUGIOS EMPEZADOS CON POCOS

METROS DE PERFORACIÓN. ANY 1940

Font: AMA. Defensa Pasiva. Sign. 1.455 

Així les coses, el dia 5 de novembre de 1941, Salvador García de Pruneda,
el general en cap nacional de la creada feia poc Jefatura Nacional de Defensa
Pasiva, li va trametre a la corporació municipal una circular on l’encoratjava
perquè formara, al més aviat possible, una JLDP, tal com determinava el
decret de 23 de gener de 1941.

Immediatament es va crear una Caporalia Local de Defensa Passiva,
que estava formada per “personas de reconocido prestigio y autoridad, de
edad adecuada y pertenecientes a FET y de las JONS, en su mayoría”,8 la
qual va rebre l’encàrrec d’enllestir un Pla de protecció i d’evacuació de la
ciutat.
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                 Ubicación Super- 
fície m²

Cubicación Capacidad Dotación  Iluminación Estado

Paseo de Cervantes     292  729 1.166 Retrete-Lavabo-Farmacia Eléctrica Acabado
Plazuela de la Virgen     268  670 1.072 Retrete-Lavabo-Farmacia Eléctrica Acabado
Plaza Emilio Sala     145  362 580 Eléctrica Acabado
Les Eres-Sta. Isabel-G. Mola     595          1.487 2.380 Retrete-Lavabo-Farmacia Eléctrica Acabado
Juan Cantó-Mosén Josep     218  544 870 Electrica -
Glorieta Primo de Rivera     278  945 1.512 Retrete-Lavabo-Farmacia Eléctrica Acabado
Alicante-Avenida Generalísimo     418          1.045 1.672 Eléctrica Acabado
Viaducto-Enrique Hernández     280  699 1.118 Eléctrica Acabado
P. San Jorge-Santo Tomás     425          1.063 1.700 Retrete-Lavabo-Farmacia Eléctrica Acabado
Algezares       50  125 200 No tiene En obras
General Sanjurjo-San Nicolás     175  438 700 Eléctrica En obras
Lauria-San José       48  120 192 Eléctrica En obras
Doña Saurina-Maestro Jordá     366  913 1.467 Eléctrica En obras
Plaza España     325  816 1.300 Eléctrica En obras

Horno del Vidrio y final San Nicolás 
Venerable Ridaura-San Francisco-San Mauro
Avenida José Antonio
Casa Socorro-Sub-Instituto Higiene-Escuelas
San Antonio 
San Roque (Partida Tintes)
Fernán Caballero-Góngora-Pintor Cabrera

Font: AMA. Defensa Pasiva. Sign. 1.455.



Doncs bé, a Alcoi, amb l’experiència que els serveis municipals havien
adquirit durant la passada guerra civil,9 i amb la informació que el servei
d’Arquitectura municipal acabava d’enllestir, fer un informe sobre la defensa
passiva de la ciutat no resultava massa difícil. I més quan els refugis a emprar
ja estaven construïts i els informes sobre aquests elaborats.

3. EL PLA LOCAL DE PROTECCIÓ I

LES CRÍTIQUES D’ARACIL

En un primer moment l’esmentada Caporalia es va limitar a recaptar
informació sobre els refugis que hi havia escampats per la ciutat i a descriure,
per damunt, quin era el seu estat de conservació, feina que, com s’ha vist
abans, estava ja feta.

Com era de preveure, per a defensar-se dels possibles atacs aeris, la ciutat
solament disposava dels refugis que s’havien construït durant la guerra. I la
Caporalia va tirar mà d’això. En total va determinar que el nombre de per-
sones que s’hi podien amagar, sense haver de realitzar cap despesa, era d’uns
20.000. Un èxit.

L’any següent la Junta Local de Defensa Passiva10 es va limitar a prendre
algunes decisions puntuals, com que la sirena de l’Ajuntament solament es
faria servir en cas d’incendi o de bombardeig (en el primer cas sonaria amb
intermitències i en el segon ho faria amb tocs més llargs) o que, per a marcar
els canvis de torn, se substituïren les sirenes de les fàbriques per campanes o
per timbres.

Fet açò va tirar mà de la iniciativa privada i va exigir als industrials que
aportaren per escrit un pla de defensa passiva de les seues empreses, on feren
constar l’emplaçament de l’edifici i el possible camuflatge a emprar, la protec-
ció que tindria el personal en cas d’atac aeri, quin tipus d’alarma farien servir
per avisar-los, com anaven a protegir la maquinària, quins socors sanitaris i
quines mesures contra incendis disposaven, quin servei de desenrunament
havien organitzat i quines eren les instruccions d’evacuació que rebria el per-
sonal.

Fem una ullada als informes que van presentar el 1945 algunes de les
empreses més significatives de la ciutat, així com les subtils crítiques —paga
la pena recordar que estem en el primer franquisme— que va fer l’arquitecte
Joaquín Aracil, com a redactor d’algunes d’aquests, al pla de protecció.
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La fàbrica Manufacturas Carbonell, on treballaven 367 persones, va fer
constar que tot l’enllumenat de la fàbrica era elèctric, la intensitat del qual es
podia reduir mitjançant l’ús d’un reòstat. A més a més, a la nit la fàbrica podia
obscurir-se mitjançant “cortinas de tela intransparente, que en todo momen-
to y cuando precise, pueden ser de color azul”.11 Com que tenia una xarxa pri-
vada de telèfon, en cas d’alarma la centraleta podia posar-se en comunicació
amb totes les seccions i advertir-los del perill de bombardeig. Com que les
màquines eren molt voluminoses solament se les podia protegir mitjançant la
pròpia estructura de l’edifici, que era “capaz de resistir todos los efectos, en
tanto no sea impacto directo”.12 En cas d’incendi la fàbrica disposava de 14
extintors i d’una xarxa d’aigua a pressió de 2 atmosferes. Per contra, no dis-
posava de cap tipus de prevenció contra gasos tòxics. Mentre que “los
socorros sanitarios están fiados al botiquín de uso frecuente para pequeños
accidentes de operarios”.13 El servei de desenrunament estava format pels
mateixos treballadors “guiados por personal albañil especializado”.14 També
feia saber que “todo el personal de la fábrica conoce ya el refugio, sus bocas
de acceso y por desgracia, casi todos, saben la necesidad de cobijarse y buen
comportamiento en su interior”.15

Veritablement, l’empresa disposava d’un refugi que s’havia obert en temps
de guerra, que havia estat pagat íntegrament pel Sindicat de la Indústria Tèxtil
Socialitzada. Aquest tenia una longitud de 180 m, una amplària d’1,30 m, una
alçària de 2,25 m i hi cabien 390 persones. Al soterrani, que formava un
quadrat que s’havia excavat sobre terreny argilós, s’accedia mitjançant dos
boques d’entrada que estaven situades a l’interior de la fàbrica i per unes altres
dos que comunicaven fora de l’immoble.

Per acabar, l’informe recordava que els refugis eren una part de la defen-
sa; però, per altra banda, la defensa activa li corresponia al Govern, ja que:

“La ciudad, toda industrial, está rodeada de montañas, no muy ale-
jadas, ni muy separadas, con mesetas y laderas para el emplazamiento
de las defensas antiaéreas, únicas eficaces en caso de necesidad, ya que
todo Alcoy es un objetivo militar”.16

L’informe de defensa passiva de la fàbrica Mataix, amb 219 operaris, que
va fer Joaquín Aracil també era summament crític i càustic amb la Junta de
Defensa Passiva.

Abans de res deia que l’empresa tenia un refugi en forma de galeria que
s’havia excavat durant la guerra, el qual tenia 35 m de longitud, una amplària
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d’1,20 m i una alçària de 2 m (cal recordar que aquest soterrani també va ser
edificat a costa de la Indústria Tèxtil Socialitzada).

En fer açò, descrivia les mancances. Primerament, deia que l’obscuriment
de l’edifici es faria mitjançant la utilització de cortines de tela “intransparente”,
a la vegada que les claraboies del sostre havien de pintar-se de blau i que es
baixaria la intensitat de la llum mitjançant un reòstat, però que havia
d’instal·lar-se. Segon, recordava que, pel seu volum, la maquinària i les
primeres matèries no podrien protegir-se, ja que l’edifici “no puede tener más
defensa que el enmascaramiento, inútil cuando por desgracias se ataca a la
población civil”,17 i com que l’edifici no estava blindat “podrán resistir sus
muros efectos próximos, pero no así sus cubiertas”.18 Tercer, recordava que
la fàbrica no tenia cap prevenció contra gasos “y tan sólo una careta antigás
para ejercitar a los obreros, esperando que sean recibidas las precisas de la
Defensa Pasiva”.19 Quart, apuntava que els serveis sanitaris “están fiados al
botiquín de urgencias”,20 mentre que el desenrunament havien de fer-lo els
treballadors.

Per acabar, recordava que l’única manera de defensar la ciutat era col·locant
defenses antiaèries a les serres pròximes, ja que “Alcoy, centro fabril por exce-
lencia, puede considerarse como una gran fábrica, cuya protección ha de ser
total y conjuntamente, la que sólo puede acometer la Defensa Pasiva y el
Estado Mayor Central”.21

El pla de defensa passiva de la fàbrica Hijos de S. García S.A., empresa
que tenia quasi 300 treballadors, també va estar dissenyat per l’arquitecte
Joaquín Aracil.

La fàbrica feia servir de refugi un aqüeducte subterrani que tenia més de
300 metres de llarg, que havia estat habilitat durant la passada guerra civil, on
cabien més de 1.000 persones.

Com abans, l’obscuriment de l’edifici es faria mitjançant cortines i un
reòstat, que ja s’instal·laria quan fera falta.

Com era de preveure, la maquinària, per la seua grandària, no podia prote-
gir-se, i com que l’edifici estava situat als afores d’Alcoi, en el marge dret del riu
Serpis, i ocupava un ampli solar de 4.276 m2, “el edificio no puede tener otra
defensa que su enmascaramiento, transformándolo en pequeño poblado”.22

A més, la fàbrica solament disposava d’una careta per a combatre els gasos
tòxics, d’una petita farmaciola, incapaç d’atendre els accidentats. Però tot no
eren inconvenients, ja que per a combatre el foc la fàbrica disposava de 25
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extintors, a més de l’aigua de la bassa que servia per a alimentar la caldera del
tint i els batans.

Per acabar l’informe, Aracil, crític com hem vist amb el pla de protecció,
feia saber que “la defensa de cualquier núcleo de producción de Alcoy no
puede fiarse al esfuerzo privado y esta había de ser en su conjunto ya que se
da el caso de estar todos los edificios industriales repartidos por toda la
población”.23

Uns altres projectes, però, eren menys crítics amb la Junta de Defensa,
però igual d’ambigus a l’hora de descriure les seues línies d’actuació.

La fàbrica de cartó Tomás Valor, amb 132 operaris, quasi tots dones, no
tenia un pla de protecció massa elaborat. Durant la guerra els treballadors
havien construït un refugi que tenia enllumenat elèctric. El soterrani era una
estreta construcció en forma de quadrícula, que estava unida per dos ramals
laterals, que tenien 20 i 30 metres de llarg respectivament i una alçària de 1,70
cm. El passadís més curt tenia un metre d’ample, mentre que l’altre solament
tenia 0,70 centímetres d’amplària.

El sistema d’obscuriment nocturn “podía ser total en caso de alarma por
existir en el local un conectador que permite la extinción total de la luz en un
momento dado”24 —estava clar que, en llevar la força, la fàbrica quedava
totalment a les fosques—. El sistema de desenrunament “se confía a los
obreros de la industria,25 mentre que el sistema d’incendis estava format per
dos extintors.

El pla de protecció que havia enllestit l’empresa advertia que la defensa de
l’edifici havia de ser per “enmascaramiento”, però sense indicar com es podia
ocultar. Com que no hi havia cap sistema de prevenció contra gasos tòxics,
aquest no podia ser altre que “el recomendado en las distintas publicaciones
dadas por la Jefatura Nacional de Defensa Pasiva”,26 mentre que els accidents
sanitaris lleus es remeiaven amb els medicaments que dispensava una petita
farmaciola.

Ferrándiz SA, una fàbrica de gèneres de punt de 450 treballadors, que
estava situada en ple nucli urbà i ocupava un solar de 2.000 m2 de superfície,
disposava d’un refugi —en realitat era un estret passadís que tenia 101 m de
llarg, per 1 m d’ample i 1,90 m d’alt—, que s’havia construït durant la Guerra
Civil. A més d’açò, per a obscurir l’edifici s’emprarien cortines opaques o es
llevaria la llum elèctrica, mentre que per a avisar el personal d’un atac aeri
s’empraria un servei de telefonia interna.
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Per sort el sistema contra incendis era molt eficient ja que l’empresa dis-
posava de 45 extintors, de quatre boques de reg municipals, que tenen dues
atmosferes de pressió, d’uns depòsits que hi havia distribuïts a la part alta de
l’edifici i a la sala de calderes, i d’una bassa que tenia una capacitat de 43.000
litres cúbics d’aigua.

Més malament ho tenia respecte a la utilització de la farmaciola, que sola-
ment estava equipada per a atendre petits accidents, tot i que estava previst
que en cas de necessitat s’establiria a la tercera planta de l’edifici una clínica
accidental. Mentre que la prevenció contra gasos tòxics no era massa l’adient,
ja que:

“aunque no existe actualmente, no puede ser otra que la recomen-
dada en las distintas publicaciones dadas por la Jefatura Nacional de
Defensa Pasiva, y bien pudiera ser, mientras se ven las instrucciones
que se anuncian, las máscaras antigás que se usan en la sección de
Tinte de este centro”.27

La fàbrica tèxtil Hijos de Francisco Matarredona SA tenia 177 operaris que,
en cas d’atac aeri podien amagar-se en el refugi que, igual que els anteriors,
s’havia construït durant la Guerra Civil. El soterrani de 63 metres de llarg,
d’un metre d’ample, per 1,80 d’alçària, discorria a una profunditat entre cinc
i set metres. A més d’açò, l’edifici no tenia cap altra defensa que “el enmas-
caramiento”.

El servei contra incendis estava format per 12 extintors i pel servei d’aigua
potable. L’assistència sanitària la donava la farmaciola d’urgències. Mentre que
la protecció de la maquinària estava en funció de la resistència de l’edifici.

El sistema de defensa antiaèria de la fàbrica metal·lúrgica Rodes
Hermanos SA, on treballaven 236 operaris, es basava en la utilització d’un
refugi molt ben dissenyat que els treballadors havien construït durant la
Guerra Civil. Aquest, pagat pel Sindicat de la Indústria Metal·lúrgia
Socialitzada, estava format per dues galeries paral·leles d’1,30 m d’ample i
2,30 m d’alçària, que estaven unides entre si per passadissos transversals, que
tenien un total de 130 m de longitud.

Per a obscurir l’edifici s’havien de posar cortines i instal·lar un reòstat. Les
màquines no tenien cap sistema de protecció, excepte els murs de l’edifici, els
quals —deien— eren capaços de resistir qualsevol impacte, mentre no fóra
directe. Els edificis no tenien cap altre sistema de defensa que el camuflatge.
El servei contra incendis estava garantit, inicialment o parcialment, mitjançant

LA SOCIETAT INDUSTRIAL VALENCIANA

294

LA DEFENSA PASSIVA DE LA INDUSTRIA ALCOIANA DURANT LA POSTGUERRA



l’ús dels extintors i de les boques de reg que tenia l’edifici. No hi havia cap
sistema de prevenció contra gasos, mentre que els socors sanitaris depenien
exclusivament d’una petita farmaciola, la qual donava servei als accidentats
més lleus.

Com pot veure’s, el pla de protecció que confeccionaren les fàbriques més
importants d’Alcoi l’any 1945, en el moment en què la guerra europea estava
totalment decantada en favor dels aliats, era força limitat. Per a protegir-se, els
treballadors solament disposaven dels refugis que aquests havien construït pocs
anys enrere, durant la col·lectivització de les empreses portada endavant durant
la Guerra Civil. Per a evitar que les instal·lacions foren bombardejades totes
recorrien al camuflatge, és a dir, a intentar que les fàbriques passaren desaperce-
budes per a l’aviació, tot i que ningú no explicava com anava a aconseguir-se
l’esmentat mimetisme. Per a obscurir els tallers ningú no tenia col·locades
cortines atapeïdes en les finestres i instal·lats reòstats que esmorteïren la llum.
Per a protegir-se dels gasos tòxics recomanaven que a les fàbriques hi haguera
caretes antigàs, però no n’hi havia cap. L’assistència sanitària que podia dispen-
sar-se als llocs de feina estava en funció d’una minsa farmaciola, que era eficaç
per a efectuar petites cures d’urgència, i poc més.

44..  EELL  PPLLAANN  FFUUSSIIOONNAADDOO  DDEE  11995500

En acabar la Segona Guerra Mundial el perill d’invasió va passar, però
com que la situació d’Espanya no havia millorat en el concert internacional,
el règim va continuar aplicant les mesures preventives de protecció civil, tot i
que aquesta vegada amb més rigor que abans, però sense cap partida pressu-
postària que permetera portar-les endavant.

Les potències guanyadores consideraven el règim de Franco aliat dels paï-
sos que havien perdut la guerra. És per això que el 1946 l’Assemblea General
de les Nacions Unides va votar en contra de la inclusió del nostre país en
aquest organisme internacional, i tampoc no va estar admès en la OTAN.

Espanya seguia sola, sense cap suport internacional, i no se’n podia refiar.
A més, amb l’inici de la guerra freda, el consegüent clima d’enfrontament
polític i ideològic i l’escalada militar entre els països comunistes i els capitalistes,
es feia força necessari mantenir un servei de protecció civil.

És per això que el 28 de juliol de 1949 la Jefatura Nacional de Defensa
Pasiva va enviar a les caporalies locals una sèrie d’instruccions força concretes,
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perquè elaboraren un acurat pla de protecció, que a Alcoi va quedar enllestit
el 31 de desembre de l’any següent, sota el nom de Plan Fusionado de 1950.

El nou pla tenia les mateixes seccions que els anteriors: propaganda, dis-
persió, comandament, transmissions, alarma, obscuriment, refugis, incendis,
socors sanitaris, serveis i defensa química, però aquesta vegada cadascuna
d’aquestes es va redactar amb més precisió i cura, tot i que, com sempre, la
manca de recursos deixava les iniciatives que proposava en lletra morta.

Abans de res la JLDP d’Alcoi28 va dividir la ciutat en cinc sectors: San
Miguel, Teatro, Centro, Monte de Piedad i Asilo i va confiar el seu comanda-
ment a persones de prestigi i autoritat, la majoria enquadrats en Falange, o
funcionaris municipals,29 i va desenvolupar, de forma meticulosa, cadascun
dels seus apartats.

El pla de propaganda que va desenvolupar la JLDP justificava la seua raó
de ser en dos motius. El primer era que “los pueblos habían de estar prepara-
dos en cualquier momento a las contingencias de las actuales circunstancias
del mundo dividido en dos sectores por dos ideologías completamente dis-
tintas”.30 Mentre que el segon advertia que l’ús dels nous explosius de gran
radi d’acció, així com les armes atòmiques, els gasos tòxics i la lluita bacte-
riològica feien necessari enllestir nous mitjans de protecció, dels quals
tothom havia de tenir coneixement. Per tal d’això, els professors especialitzats
de la ciutat informarien, mitjançant conferències dirigides als sectors de
població més cultes i preparats, dels moderns sistemes de combat i dels nous
explosius nuclears que s’estaven experimentant.

Fet açò, informarien els alcoians sobre quins eren els llocs de major segure-
tat i els farien saber les instruccions que havien de seguir en cas de perill, les
quals es donarien a través d’altaveus, fixos i mòbils, que funcionarien mitjançant
acumuladors i bateries, o mitjançant grans cartells murals de propaganda.

Les comunicacions telefòniques estaven assegurades gràcies a la xarxa,
subterrània i aèria, amb capacitat per a 6.000 línies, que la Compañía
Telefónica Nacional de España tenia a la localitat. Tot i que per a major
seguretat, s’havia d’instal·lar un gabinet telegràfic en el lloc de comandament
de la defensa passiva i muntar una xarxa telefònica independent que assegu-
rara la comunicació amb el quarter, amb el parc de bombers, amb telègrafs,
amb la sirena d’alarma i amb l’emissora de ràdio.

Per tal d’evitar que l’emissora EAJ12–Radio Alcoy quedara inutilitzada
per culpa d’un bombardeig i tenir assegurada la comunicació, calia traslladar
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l’estació fora de la localitat, dotar-la d’un generador de corrent i instal·lar 50
altaveus pels carrers de la localitat. Fer tot açò pujava, segons valoració de la
mateixa Junta, unes 360.000 pessetes, quantitat força irreal ja que solament el
trasllat de l’estació i la col·locació d’antenes podia costar molts més.

Com que l’alarma s’havia de donar mitjançant tocs de sirena, feia falta
comprar tres sirenes elèctriques —a la torre de l’Ajuntament n’hi havia una
de dos cavalls de potència, que es va fer servir durant la Guerra Civil— i unes
altres quatre més que anirien accionades amb gasolina, les quals es farien
servir en cas de necessitat. Açò pujava unes altres 105.000 pessetes més.
Aquests aparells d’alarma s’havien de col·locar en edificis elevats: a la casa
número 73 del carrer de Sant Nicolau, a la cúpula de l’Hospital d’Oliver i a la
casa número 62 del carrer d’Entença.

A més, l’obscuriment de la ciutat havia de fer-se en dues fases. Una par-
cial, “que se establecería al declararse la guerra”,31 en la qual solament
quedaria encès l’enllumenat públic d’alguns encreuaments de carrers. I la
total, que “se efectuará a la señal de alarma de aviones enemigos”,32 en la qual
quedaria a fosques tota la ciutat llevat d’alguns llocs estratègics com els sana-
toris, els hospitals o la comandància de la defensa, etc. Però, l’estat de la xarxa
elèctrica no permetia fer eixes combinacions, perquè s’havien de fer moltes
reformes i posar en funcionament nous transformadors.

Per altra banda, la comissió de refugis va calcular que serien unes 18.000
persones les que marxarien de la ciutat en cas de guerra. Els comptes que feia
eren els següents: 3.000 persones que se n’anirien a viure a les cases de camp
o als pobles dels voltants; uns altres 5.000 veïns que, en ser mobilitzats per
l’exèrcit, també deixarien Alcoi; 500 persones més que, en viure a l’Asil
d’Ancians, a la Casa de Beneficència o a l’Hospital d’Oliver, havien de ser
evacuats; i, finalment, entre xiquets i personal que els havia d’acompanyar,
eixirien unes altres 9.500 persones més de la ciutat. Com que per eixes dates
Alcoi tenia 45.941 habitants, en cas de conflagració bèl·lica solament hi
restarien 27.94veïns33. I continuava enraonant. Com que el nombre de places
que cabien als refugis (entre soterranis particulars, refugis públics i els que hi
havia a les fàbriques) era de 22.569 persones, la JLDP havia de fer refugis per
a 5.372 persones solament.

Fets els càlculs, i per a minimitzar els riscos que comportaven les grans
aglomeracions, proposava construir 17 petits refugis, amb una cabuda per a
100 o 150 persones cadascun d’aquests, on podrien amagar-se un total de
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2.100 persones. Aquests soterranis havien d’estar dotats d’una cambra antigàs,
així com d’excusats, d’una habitació per al vigilant i de ventilació artificial.

Per a completar la protecció passiva del veïnat, en els llocs més allunyats de
la ciutat es cavarien 26 trinxeres en ziga-zaga, on podrien amagar-se 3.300 per-
sones més. En total, l’obra tindria 330 metres lineals i 2 metres de profunditat.

L’informe proposava, a més, que s’acabaren de construir els refugis fets
durant la guerra que estaven per finalitzar. I que es construïren nous accessos
i més eixides de socors en els que ja estaven acabats.

Per a poder portar endavant totes aquestes obres, l’enginyer i l’arquitecte
municipal van confeccionar un pressupost que ascendia a 3.811.000 pessetes,
on les despeses més importants, 2.730.000 pessetes, eren per a pagar l’edifi-
cació de nous refugis i per a l’acabament de les galeries que s’havien quedat
a mig construir durant la guerra, que pujava 400.000 pessetes més.

Pel seu compte la comissió contra incendis va dividir la ciutat en cinc sec-
tors i deu subsectors.

La vigilància de les cases seria a càrrec dels veïns, els quals disposarien d’un
pic, d’una pala, d’una destral, de quatre poals (dos de lona i dos de metall) i de
dos aparells “apagabombas incendiarias”. A més, a les golfes i a les parts altes
dels edificis “deberá acumularse una reserva de arena seca para cubrir las
bombas incendiarias y evitar la propagación del fuego”,34 i s’empraria l’aigua
dels depòsits per escampar-la per l’edifici. En cas que els veïns no pogueren
controlar el foc intervindrien els bombers del subsector corresponent.

La plantilla que havia de tenir cadascun dels deu parcs subsectors de
bombers estaria formada per 30 homes, 10 per cadascun dels tres torns de
treball, els qual tindrien a la seua disposició 1.300 m de mànega, 20 llances,
les mateixes escales, pics, pales, destrals, extintors i reflectors, així com un
automòbil, una moto amb sidecar i dues bicicletes.

El parc central tindria una plantilla de 25 bombers per torn de treball,
mentre que els altres quatre parcs de sector tindrien 15 bombers en cada torn.
Cadascun d’aquests parcs havia d’estar dotat d’una gran escala, d’una moto-
bomba, d’una auto-cuba i de 2.300 m de mànega.

En total, la dotació de material que havia de tenir la lluita contra incendis
era la més onerosa de totes les partides enllestides per la JLDP, en estar pres-
supostada en 4.080.500 pessetes. A banda, és clar, dels jornals que costaria
mantenir en plantilla una dotació que sobrepassava els 400 bombers.

Per contra, l’assistència sanitària i la dotació hospitalària podria portar-se
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endavant mitjançant el personal sanitari (60 metges i 30 practicants) i les
instal·lacions existents a la ciutat (Creu Roja, Hospital d’Oliver, Casa de
Beneficència, Mutua de Levante i ambulatoris de l’INS), tot i que, en cas de
necessitat, podria habilitar-se l’hotel i els xalets de la Font Roja, així com les
finques rústiques que hi havia pels voltants de la ciutat.

No obstant això, la Comissió d’Albergs feia servir les mateixes
infraestructures que la de sanitat. En cas que Alcoi haguera d’acollir refugiats,
aquests havien d’allotjar-se en finques rústiques, tot i que recordava que la
millor opció era instal·lar-los en els edificis religiosos com l’Asil, la Casa de
Beneficència (que s’havia d’emprar d’hospital), les Paüles o les Carmelites.

Finalment, la comissió encarregada de la defensa química i atòmica de la
ciutat –estava formada per l’inspector municipal de sanitat i el delegat de la
Creu Roja—, havia de detectar, desimpregnar i analitzar el tipus de gasos que
es llançaren sobre la població. Per tal d’això faria servir el material de labora-
tori i el personal especialitzat necessari, és a dir els farmacèutics i els químics
de la localitat. I advertia, ingènuament, que com que no hi havia caretes
antigàs la comissió “recabarà a las Autoridades superiores autorización para
poder enajenar cuanto material apto se disponga en los Centros de enseñan-
za, laboratorios oficiales, etc.,”.35 Però, en cas d’atac nuclear el despropòsit de
la comissió anava més enllà, per la ignorància o per impotència —qualsevol
cosa podia ser—, en advertir que “los Jefes de distrito dispondrán de los ele-
mentos necesarios para la determinación de grupos sanguíneos con objeto de
colaborar con los elementos sanitarios a la rapidez de las asistencias”.36 Per
acabar, la comissió arredonia l’informe en assegurar que, per a prevenir-se
d’un atac atòmic, els refugis i els locals designats per a instal·lar serveis, serien
protegits contra les radiacions gamma.

Doncs bé, segons les previsions del Plan Fusionado de 1950, la JLDP necessi-
tava 8.456.500 pessetes perquè pogueren dur-se a terme algunes de les activitats
que proposava.

DESPESES PPLLAANN FFUUSSIIOONNAADDOO 11995500

Font: AMA. Plan Fusionado de 1950. Sign. 1.455
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       Comandament       Pessetes
Transmissions 360.000
Alarma 105.000
Refugis       3.811.000
Incendis       4.180.500
Total       8.456.500



Però, de fet, aquesta xifra era sensiblement inferior a la que en realitat feia
falta per a enllestir un pla de prevenció mitjanament acceptable. Paga la pena
recordar que per a obscurir la ciutat era necessari refer tot el sistema d’enllu-
menat públic, i això costava un munt de diners. També s’havia de contractar
centenars de bombers i comprar una quantitat ingent de caretes antigàs.
També era necessari fer més refugis, així com construir nous accessos i obrir
un munt de trinxeres. Tampoc no hi havia res previst en cas d’haver d’allot-
jar un contingent elevat de repatriats, mentre que en cas d’atac nuclear la
indefensió era total.

Veritablement, els diferents plans de defensa passiva que es van dur a
terme a Alcoi durant els primers anys de postguerra foren pura teoria.
L’Ajuntament, sense cap recurs econòmic ni tècnic per a fer front a les inno-
vacions bèl·liques del moment (bombardeigs a gran escala i bombes
nuclears), es va limitar a enllestir un pla de protecció merament teòric, on
l’única realitat eren els refugis que durant la Guerra Civil havia edificat la
Junta Local de Defensa Passiva amb els diners dels contribuents. Mentre que
la defensa de les infraestructures urbanes i viàries (un grapat de ponts, les
carreteres, les estacions de ferrocarril o edificis públics) no s’incloïa per a res
i la dels mitjans de producció, és a dir un munt de fàbriques tèxtils, papereres
i metal·lúrgiques, quedava exclusivament en mans dels patrons.
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ANNEX

CCAAPPAACCIITTAATT DDEELLSS RREEFFUUGGIISS PPÚÚBBLLIICCSS EEXXIISSTTEENNTTSS AA AALLCCOOII
(Plan Fusionado 1950)

Font: AMA. Plan Fusionado de 1950. Sign. 1.455
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                                     REFUGI CAPACITAT

Paseo de Cervantes 1.166
Plazuela de la Virgen 1.072
Plaza de Emilio Sala 580
Les Eres-Santa Isabel-Avenida General Mola 2.380
Juan Cantó-Plaça Mossèn Josep 870
Glorieta Primo de Rivera 1.512
Avenida Generalísimo Franco-Beniata 1.672
Santo Tomás-Puente San Jorge 1.700
Viaducto-H. Hernández 1.118
Total persones 12.070
 PERFORATS AMB PART D’OBRA 37

Ramal mercadillo-Doña Saurina-Mestre Jordà            1.467
Lauria-San José-Paúlas              392
General Sanjurjo-San Nicolás              700
Algezares              200
Plaza España           1.800 
Total           4.559
COMENÇATS AMB POCS METRES DE PERFORACIÓ 

Horno Vidrio-Final San Nicolás              800
Venerable Ridaura-San Francisco-San Mauro              500
Casa Socorro-Subinstituto Higiene-Escuelas              300
Gonzalo Barrachina-Electricista Alcoyana              200
Extremo San Antonio              150
Total persones           1.950



RREEFFUUGGIISS EEMMPPLLAAÇÇAATTSS EENN FFÀÀBBRRIIQQUUEESS DDIINNTTRREE DDEELL NNUUCCLLII UURRBBÀÀ
(Plan Fusionado 1950))

FÀBRICA-UBICACIÓ CAPACITAT

Taller Papeleras Reunidas-Nicolás Factor 150
Oficinas Papeleras Reunidas-P. Emilio Sala        200
Taller F. Payá-Moncada  75
Fàbrica G. Vilaplana-Viriato  60
Mataix S.A.-Virgen de los Lirios, 1  80
Terol Hermanos S.A.-Avenida José Antonio  70
Llopis y Cª-Lope de Vega  80
Bernabeu y Cª-M. Núñez, 4        100
Desiderio Laporta-Tosal y Molins        105
Miguel Payá Boronat-Tosal y Molins        100
Hijos Modesto Payá-Generalísimo, 68  60
Juan Santonja Pascual-Buidaoli  80
Gisbert Domínguez-General Sanjurjo, 27  40
Joaquín Petit-Tintes  70 
Sobrinos Modesto Terol-Tintes  40
José Olcina Sempere-Tosal, 79  40
Camilo Llorca-Tosal y Molins  35 
Francisco Satorre-Av. José Antonio, 9  10
Carbonell y Cª-Juan Cantó  70
Ferrándiz S.A.-P. Mosén Gisbert        150
Lacedón S.A.-Lauria  35
Hijos de R. Monllor-Tintes Bolta  40
Ezequiel Espí-Tintes, 12  25
Ramón Castañer-Riba  25
Sucesores Sanz y Carbonell-Clot Merita  25
Hilaturas Levante-Daoiz y Velarde, 4  40
Antonio Peralta y Cª-Tosal  25
Manuel Abad-B. Nicolás Factor, 13  25
Miguel Pastor-Beniata  30
José Aura Colomina-Alicante  80 
Rafael Moltó-Partida Molinar  40
Hijo de Bonifacio P. de León-San Isidro  50
Antonio Vitoria-General Mola, 39  60
Terol Hermanos-Generalísimo, 38  50
J. Aura Lucas-Molinar  30
Ramón Gisbert-José Antonio  30
Jaime Balart-B. J. Ribera  35
Rafael Mora-Tintes, 7  25
Vda. Camilo Miró- Tintes, 7  50
Rodes Hermanos S.A.- Solís, 7 y 8  80
Hijos J. Boronat-General Mola, 25  60
Hijos J. Boronat-San Jorge  25
Francisco Seguí y Cª-P. Gonzalo Cantó  40
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SOTERRANIS EN EDIFICIS PARTICULARS

(Plan Fusionado 1950)
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Rodes, Castañer y Cª-Onofre Jordá, 16  60
Hijos de P. Blanes-General Mola, 1 al 7  50
José Pérez y Cª-Las Navas, 5  30
Félix Picó-Callejón Alguaciles  35
Emilio Ferrándiz Serralta-Alicante, 3  30
Antonio Carbonell Nácher-C. Sotelo, 14  15
José Muntó Llácer-Echegaray, 11  20
J. Coloma Barrachina-Juan de Austria  30
Enrique Jordá Peidro-Cura Navarro, 16  20
Vicente Miró Nadal-Quevedo, 3  25
Miró Hermanos-Onofre Jordá, 22  25
Francisco Vilaplana-Churruca, 6  10
Gonzalo Ferre Ferre-Oliver, 12  20
Álvaro Picher Pastor-Entenza, 117  25
Total persones     2.935

Lloc    Capacitat
Generalísimo, 2  30
Generalísimo, 6  60 
Generalísimo, 19 y 21  50
Generalísimo, 30  50
Mosén Torregrosa, 2  30
Mosén Torregrosa, 8  35
Mosén Torregrosa, 10  30
Calvo Sotelo, 12  50
San Jorge, 1  90
San Lorenzo, 9  30
San Lorenzo, 35  20
Pintor Casanova, 26        100
San Nicolás, 173  50
San Vicente, 9        100
San Gregorio, 1  30
Orberá, 8  70
Avenida José Antonio, 35  30
Alzamora, 24  50
Alzamora, 27        100
Valencia (Casa la Balsa)  50
Total persones     1.055



NNOOUUSS RREEFFUUGGIISS AA CCOONNSSTTRRUUIIRR
(Plan Fusionado 1950)

Font: AMA. Plan Fusionado de 1950. Sign. 1.455

TTRRIINNXXEERREESS AA EEXXCCAAVVAARR
(Plan Fusionado 1950)
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Lloc   Capacitat 
Plazuela San Francisco  150 
Solar calle San Jaime, 1   150 
Plaza Pintor Gisbert  150 
Calle San Mateo (Les Eres)  150 
Calle General Sanjurjo  150 
Solar calle Jovellanos  150 
Escuelas Ave María  150 
Final calle San Antonio  150 
Solar Paseo Calvo Sotelo  100 
Plaza Gonzalo Cantó  100 
Solar calle Echegaray  100 
Solar calle Cura Navarro  100 
Solar calle Tosal  100 
Solar calle Oliver (patio Mateu y Bonet)  100 
Calle del Puente  100 
Calle Valencia  100 
Solar calle Entenza  100 
Total persones       2.100 

                                   Lloc     Capacitat 
Carretera Molinar  110 
 “ “(si les cometes volen dir igual, millor posar ídem.)  120 
Camino calle San Vicente a carretera Alicante  110 
Inmediaciones nuevo depósito agua    90 
Final avenida General Mola  110 
Solar calle Doctor Guerau  100 
 “ “ “ (si les cometes volen dir igual, millor posar ídem.)  110  
Solar calle Cura Navarro  100 
Solar calle Alicante     90 
Tendedero frente Hospital    80 
Final calle Alicante  100 
Solar calle Vistabella    80 
Solar Beato Juan de Ribera  130 
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PPRREESSSSUUPPOOSSTT PPEERR AA LLAA RREEAALLIITTZZAACCIIÓÓ DDEE LLEESS OOBBRREESS
(Plan Fusionado 1950)

Font: AMA. Plan Fusionado de 1950. Sign. 1.455

NOTES

1 Un d’aquests era Orientación para la constitución y funcionamiento de las Juntas Provinciales y Locales
de la Defensa Pasiva de la población civil contra los ataques aéreos. Burgos: Imprenta Aldecoa, 1938.

2 Boletín Oficial del Estado, núm. 36. Decret de 23 de gener de 1941.
3 Ibídem.
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Jardines paseo Calvo Sotelo  140 
Solar calle Balmes    90 
Solar entre Avenida José Antonio y Dr. Sempere  160 
Solar Avenida José Antonio  160 
Plaza Hernán Cortés  150 
Patio escuelas San Roque    50 
Solar entre calle Cid y Espronceda  200 
Solar plaza Víctor Espinós  190 
Solar entre calle Espronceda y San Isidro  190 
Solar de Papeleras Reunidas, en la calle Entenza  120 
Inmediaciones Puente Pechina  110 
Estación ferrocarril Gandía  110 
Inmediaciones Estación Norte  190 
Total persones        3.300 

Trabajos apertura bocas refugios existentes     15.000
Obras subdivisión refugios terminados y construcción nuevas 

escaleras de acceso  190.000
Terminación trabajos perforación, revestimiento paredes y 

bóvedas y construcción escaleras acceso  380.000
Continuación obras revestimiento y terminación galerías 

actualmente abiertas  400.000
Importe obras mejoramiento refugios en centros industriales    55.000
Obras mejora en sótanos edificios particulares    23.000
Apertura 330 m lineales zanja de 2 m de altura    18.000
Construcción 17 nuevos refugios cubiertos a bases de cálculo 

de 1.300 ptas. por persona protegida       2.730.000
Total pesetas       3.811.000



4 Ibídem.
5 Arxiu Municipal d’Alcoi (AMA). Defensa Pasiva. sign. 1.455.
6 Ibídem.
7 Ibídem.
8 AMA. Defensa Pasiva, sign. 1.455. Jefatura Local de Defensa Pasiva.
9 Paga la pena recordar que només iniciar-se la contesa, el Ministeri de Defensa Nacional,

a través de la Defensa contra Aeronaus i la Defensa Passiva, havia tramés un munt d’ordres i
de mesures preventives per les quals havia de regir-se la protecció de la població civil. Entre
aquestes la Junta Local de Defensa havia de construir refugis i habilitar els soterranis de les
cases per albergar la població en cas d’atac aeri, obscurir per la nit els carrers i les cases de la
població, organitzar equips de desenrunament i serveis contra incendis, preparar equips de
guàrdia sanitaris, de desinfecció i de seguretat o protegir-se contra gasos, etc.

10 El 30 de desembre de 1942 la Junta Local estava formada per l’alcalde —en aquell
moment era alcalde accidental Vicente Jordá Botella— i pels vocals següents: Ángel Ozaeta
Salguero, Salvador Amorós Abad, Miguel García Gisbert, Vicente Pascual Cantó, Antonio
Gozalbes Vitoria, Eugenio Aracil Pascual, José Gracia Royo, Roque Monllor Boronat, José
Sanz Llopis i Ángel Zamanillo Peña.

11 AMA. Defensa Pasiva, sign. 1.455. Fábrica de Géneros de Punto Manufacturas Carbonell.
12 Ibídem.
13 Ibídem.
14 Ibídem.
15 Ibídem.
16 Ibídem.
17 Ibídem.
18 AMA. Defensa Pasiva, sign. 1.455. Plan de defensa pasiva de la empresa Mataix
19 Ibídem.
20 Ibídem.
21 Ibídem.
22 AMA. Defensa Pasiva, sign. 1.455. Plan de Defensa Pasiva en el establecimiento industrial Hijos

de S. García SA, situado en la Partida de Rambla Baja, n.º 50 y 63 duplicado. 
23 Ibídem.
24 AMA. Defensa Pasiva, sign. 1.455. Plan de Defensa Pasiva en el establecimiento industrial Tomás

Valor y C.ª.
25 Ibídem.
26 Ibídem.
27 AMA. Defensa Pasiva, sign. 1.455. Plan de Defensa Pasiva en el establecimiento de Sociedad

Anónima Ferrándiz, situada en la calle Gravina, 5 y 7 y plaza M. Gisbert 1, 3, 5 y 7.
28 El president del comandament era l’alcalde, Enrique Albors Vicens, el vicepresident era

el comissari de policia, Alfredo Serrano López, mentre que els vocals eren el jutge de la ciutat,
el delegat de la Creu Roja, els inspectors municipals de sanitat i de farmàcia, l’enginyer i l’ar-
quitecte municipals, els caps de telèfons i d’afers militars de l’Ajuntament, un representant
d’assegurances La Alcoyana i un altre de l’Electricista Alcoyana.
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29 Dels quinze caps de sector i subsector, set eren militars, uns altres sis eren industrials i
dos empleats. No debades el pla de protecció establia que “los nombramientos recaerán en
quienes hayan sido o sean funcionarios públicos y en los que, en la esfera de lo particular o
privada, hayan ejercido o ejerzan cargos de confianza y responsabilidad”.

30 AMA. Defensa Pasiva, sign. 1.455. Jefatura Local de Defensa Pasiva de Alcoy. Planes fusionados
de 1950. 

31 Ibídem.
32 Ibídem.
33 En principi feien falta uns pocs menys ja que el còmput que emprava era el cens de 1940

i Alcoi el 1950 tenia una població de 43.800 habitants.
34 AMA. Defensa Pasiva, sign. 1.455. Jefatura Local de Defensa Pasiva de Alcoy. Planes fusionados

de 1950.
35 Ibídem.
36 Ibídem.
37 En el Plan Fusionado de 1950 el refugi Lauria-San José-Paúlas se li atribueix una capaci-

tat de 392 persones, mentre que en 1940 constava que en tenia 193. El 1950 el refugi de la
Plaça d’Espanya consta com que té una capacitat de 1.800 persones, mentre que en 1940 en
cabien 1.300.
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han fallecido o pasado su dolencia los atacados de enfermedad
epidémica o contagiosa, por el registro que debe llevarse de las mis-
mas en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 124 de la vigente
Instrucción de Sanidad... ¿Cómo, pues, no se ordena la desinfección
de dichas viviendas, prevenida en el artículo 117 de la misma? ¿Por qué
se permite que se alquilen de nuevo? ¿Por qué no se aplica a los infrac-
tores de estas disposiciones la penalidad que establecen los artículos
206 y siguientes de la instrucción a que nos referimos? Es sencilla-
mente incomprensible que las autoridades no ordenen la práctica de
estas medidas sanitarias que favorecerían en gran manera la salud
pública, sin exigir sacrificio personal ni pecuniario alguno, puesto que
las desinfecciones han de hacerse por cuenta de los propietarios, y
sólo cuando éstos carezcan de medios deben prestarse los auxilios de
la Sanidad municipal. Los lavaderos públicos ya no son centros de
limpieza: la condenable negligencia de las autoridades permiten que se
laven ropas contaminadas de los enfermos epidémicos o contagiosos,
y el agua ha quedado convertida en un medio de propagación. El
artículo 131 de la instrucción de Sanidad prohíbe esto terminante-
mente, y la inobservancia de esta disposición constituye uno de los
más serios peligros para la salud pública. ¡Señor Alcalde, algunos
microbios de los difundidos en aguas de los lavaderos estarán en
Cantagallet en compañía de semejantes nuestros! Esto es intolerable:
sentiríamos saltar por encima de consideraciones estimables, pero si
las cosas siguen así hablaremos tan alto y tan fuerte como corre-
sponde al grave abandono en que se tiene de la salud pública.
Públicamente es sabido en Alcoy la gran cantidad de trapos que se
importan de Argelia para el consumo de nuestra fabricación, y huelga
encarecer la conveniencia de que se adopten medidas previsoras con
las materias procedentes de allí que últimamente se reciban. Por lo que
pueda suceder en esta u otra ocasión, aconseja el buen sentido que los
almacenes de trapos se establezcan fuera de la ciudad, como ya hay
algunos, puesto que con ello no se ocasiona ningún perjuicio ni la más
leve perturbación al comercio de dichos productos.”7

Per tal de millorar la higiene pública, la premsa local iniciava campanyes
de conscienciació i també per a crear cases barates per a obrers que foren
higièniques, ja que els treballadors vivien amuntegats en pisos petits, anti-
higiènics, i pels quals pagaven lloguers molt cars. Aquesta situació era límit,
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atesa la gran concentració de població obrera que creixia per l’arribada a la
ciutat de gent de la rodalia. Segons el copiador de la correspondència de
l’Ajuntament, de 1909, Alcoi tenia una massa de 10.000 obrers.8

Finalment, cal esmentar un altre aspecte que incidia en les condicions de
vida obrera. Es tracta dels nombrosos accidents de treball que trobem en el
copiador de correspondència, com a conseqüència de les dolentes condicions
de treball. Els obrers accidentats eren indemnitzats per la vigència de la llei
d’accidents de treball de l’època.

EL SINDICALISME ALCOIÀ: L’APARICIÓ DELS

SINDICATS D’OFICI O SOCIETATS OBRERES

DE RESISTÈNCIA AL CAPITAL EN LA PRIMERA

DÈCADA DEL SEGLE XX

El proletariat alcoià estava agrupat l’any 1887 en una Federació Local de
Treballadors, adherida a la Federació de Treballadors de la Regió Espanyola
de caràcter anarquista.9 Un any després, en 1888, es crea a Barcelona la
Federació Espanyola de la Resistència al Capital, coneguda amb el nom de
“Pacto de Unión y Solidaridad”, la comissió de la qual havia de residir a
Alcoi.10 Posteriorment, l’any 1900 té lloc a Madrid el Congrés Obrer de la
Regió Espanyola, en la segona sessió del qual intervé el líder anarquista local
Josep Claramunt (“[...] la segunda sesión fue presidida por Claramunt, dele-
gado de Alcoy, y la tercera y última por el anarquista Pascual. Se propuso la
organización en federaciones de oficios y la creación de un pacto de solidari-
dad...”).11 Un any després apareix un manifest de l’FRTE, on es parla de la
necessitat de la creació de societats obreres de resistència per tal de millorar
les condicions de vida de la classe obrera i es recorda també el seu caràcter
apolític, en el sentit que no s’havia d’intervenir en política.12

Durant aquesta època, aproximadament entre 1900 i 1913, a Alcoi van
aparéixer o renàixer els sindicats d’ofici o societats obreres de resistència
com a conseqüència de les dures condicions de treball del proletariat
alcoià. L’empresariat local sobreexplotava la mà d’obra a causa de la forta
competència en el mercat i de les dolentes comunicacions que patia Alcoi.
Això donava lloc a continus conflictes laborals i a la polarització social que
incidia en una agudització de la lluita de classes:
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“La mà d’obra barata i abundant, i els capitals que les famílies
adinerades inverteixen a la ciutat, a la recerca de beneficis més grans,
completen els favorables factors que haurien de decidir la vocació
alcoiana. Tanmateix, aquesta comptarà, des del començament, amb
circumstàncies adverses que encariran els gèneres alcoians i inclinaran
la producció, des del moment que s’inicie la competència, cap a aque-
lles matèries de pitjor qualitat que no fabriquen la resta de manufac-
tures peninsulars. En efecte, la manca de primeres matèries (les llanes
xurres d’Extremadura i Aragó forneixen molt de temps les fàbriques
alcoianes) i la dificultat en les comunicacions (Alcoi està situat al fons
de la foia que duu el seu nom), són fets que, agreujats en el segle XIX,
obligaran el patró local a una doble solució: evitar, sempre que siga
possible, la competència i sobretot, sobreexplotar la mà d’obra; aques-
ta sobreexplotació de la força de treball contribuirà, d’altra banda, a
polaritzar les classes socials i aguditzar els conflictes obrers, tan abun-
dants en la història local.”13

El copiador de correspondència ens proporciona, els anys 1907 i 1908,
informació sobre l’existència de les societats que hi havia a Alcoi tant obreres
com patronals. Segons aquesta informació trobem que en els diferent sectors
industrials apareixen organitzats els treballadors en societats de resistència o
sindicats d’ofici segons la primera matèria que treballaven. En el sector tèxtil
apareixen la Societat de cardadors i diablers El Progrés, la Societat d’aparelladors
en draps d’Alcoi, la Societat de selfactiners, la de teixidors mecànics L’Única,
la de teixidors mecànics La Unión, el Sindicat obrer de teixidors de filats en
llana La Llançadora, la Societat de borrers, tintorers i similars L’Eman-
cipadora, la de Filadors mecànics La Constància i la Unió de l’Art Fabril en
llana. En el sector paperer apareixen la Societat Obrera de paperers,
enquadernadors i similars La Lluita, la de Litògrafs i la Paperera Espanyola.
En el ram de la metal·lúrgia apareixen les societats La Metal·lúrgica i la societat
de Moldejadors. També hi apareixen d’altres que formaven part d’altres sec-
tors, com la Societat d’oficis diversos “La Piqueta”, la Societat de ramaders
“Los Cabañiles”, la Societat L’Agrícola, la Societat de fusters, canters,
ebenistes i asserradors, la de perruquers i barbers, el Gremi de forners públics
i la Societat de maquinistes, motoristes i fogoners. A banda d’aquests sindi-
cats, hi apareixen altres societats que tenien altres funcions que no eren les
sindicals, com les d’assegurances, cooperatives i socors mutus com El Trabajo
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i La Mutualitat Obrera. També tenim societats amb un caràcter cultural com
L’Ateneu Sindicalista Obrer, La Humanitat, Regeneració, Centre Catòlic o el
Patronat de la Joventut Obrera. Cal destacar, així mateix, l’aparició de
l’Agrupació Socialista i Joventut Socialista com a societats de resistència.

Com a contrapunt també hi apareixen en aquest període les societats de
“patronos”, com la Corporació de fabricants de draps, el Gremi de fabricants de
paper, la Unió Constructora, el Gremi de comerciants i el de Perruquers i barbers.

Totes les societats de resistència esmentades intentaven millorar les
condicions de treball de la classe obrera local, mitjançant la convocatòria de
vagues parcials o generals, que tenien com a rerefons la disminució de la jor-
nada laboral i l’augment de sou. Aquestes vagues han estat catalogades pels
professors Rafael Aracil, Josep M. Bernabé i Màrius Garcia Bonafé.14

A banda de la funció reivindicativa dels sindicats d’ofici, aquests realitza-
ven també una funció de caràcter cultural, ja que organitzaven freqüentment
conferències per tal d’il·lustrar els obrers. Unes de les més actives en aquest
sentit eren “La Única”, de teixidors mecànics, i la Societat Unió de l’Art
Fabril en llana. Totes aquestes societats obreres compartien un gran esperit
de solidaritat i lluita, tradició que s’arrossegava des de l’època dels gremis en
el segle XVIII i que es consolidà plenament durant els segles XIX i XX, amb una
ferma conscienciació de classe.

Finalment, dins de la cultura obrera cal destacar la creació d’una escola
racionalista l’any 1910, dirigida pel periodista Òscar Fuentes, amb uns cent
vint alumnes, la qual proposava una escola lliure on els xiquets i els joves
pogueren il·lustrar-se emancipats de prejudicis i supersticions i dedicar-se a
adquirir els coneixements útils per a la vida.15 Aquest tipus de centre seguia la
tradició de l’Escola Moderna que va fundar l’anarquista Francesc Ferrer i
Guàrdia, el qual gaudia a Alcoi d’una gran simpatia i popularitat.

NOTES

1 AMA, Junta Local de Reformes Socials. Llistat de registres, referència 4/12. Any 1907.
2 ARACIL, Rafael; GARCIA BONAFÉ, Mario (1979) “El cantonalisme alcoià”, L’Avenç, núm.

13, p. 22.
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La vesprada del 29 de març de 1939, segons consta a l’acord signat entre
l’últim president del Consell Municipal, Jorge Quiles, i el delegat local de
Falange, Javier Carbonell Muntó, Alcoi passava a mans dels nacionals. Un
número solt del periòdic La Gaceta de Levante —que recuperava la seua
capçalera històrica— narrava també com Vañó Nicomedes, membre del
Consell Municipal, es va dirigir a la població “recomendando serenidad y
firmeza de ánimo en el pueblo por la paz, ya que no se ejercerían represalias
y aconsejando que se acatase sin titubeos el nuevo poder constituido”.
Testimoni d’aquests fets va ser també el tinent coronel Lambarri, el qual es
va fer càrrec de la comandància de la ciutat i després la va traspassar al capità
alcoià Rafael Carbonell. Aquella mateixa nit es va procedir, per fi, a l’encesa
de l’enllumenat públic sense por dels bombardejos, encara que aquesta
mesura només va poder aplicar-se en el centre urbà “ya que imposibilidades
materiales impidieron hacerlo así en todos los barrios de la población”, tot i
que s’assegurava que “la normalidad en este sentido quedó en breve restable-
cida”.

L’endemà, el delegat local de Falange despatxava un telegrama d’urgència
dirigit a Franco: “Vivamente emocionados al incorporar ciudad de Alcoy a la
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nueva España, rendimos tributo de admiración y respeto al Caudillo, salvador
de España, testimoniando ferviente adhesión nuestra Causa Nacional
Sindicalista, ofreciéndolo todo por la Patria”. Al mateix temps, es comunica-
va al Ministeri de la Governació la constitució de la nova Junta Municipal que
havia de regir la població per membres de la FET-JONS local. Com a mesures
més immediates les noves autoritats disposaven la confiscació de totes les
col·lectivitats de la UGT i de la CNT, així com de la Cooperativa Passionària,
“disponiendo de cuantos géneros tengan aquellas, tanto en el casco de la
población como en el término municipal”. De la mateixa manera es disposa-
va que desaparegueren els controls en els comerços i que aquests retornaren
a “los antiguos dueños, quienes responderán del buen servicio de los mis-
mos” i s’ordenava la neteja de façanes i la retirada de sacs terrers en un ter-
mini de 24 hores. Finalment, per a preparar l’entrada de les tropes nacionals,
“se invita al vecindario a engalanar los balcones con objeto de dar mayor
esplendor al recibimiento que el pueblo de Alcoy desea tributar al glorioso
Ejército Nacional, salvador de España”.

UNA CIUTAT FAMÈLICA

Aquell 30 de març, a les cinc de la vesprada, es produïa la primera de les
desfilades de la victòria que se celebraven a Alcoi, en aquest cas encara sense
la presència de les tropes nacionals. Segons recollia l’esmentat periòdic, La
Gaceta de Levante, la desfilada anava encapçalada per la Guàrdia Municipal i per
una banda de música que va fer sonar els acords de l’Himne Nacional i el de
la Falange. Després “abrieron marcha los presos, nuestros presos que fueron
liberados con la victoria de Franco”, seguits de la Falange Femenina “en per-
fecta formación y lindamente ataviadas en boinas rojas y vestidas en gra-
ciosos y severos uniformes”, dones que van ser “verdaderamente la
admiración de la gran masa compacta de población. Alcoy entero, que presen-
ció el paso de los miles y miles de manifestantes que no cesaban de gritar con
entusiasmo indescriptible «Franco, Franco, Franco. Arriba España»  y «Una
España libre, grande; un Gobierno nacionalsindicalista, y un Caudillo,
Franco»”. Després d’elles seguien les delegacions dels pobles de la comarca,
en què destacaven especialment les de Cocentaina i Muro, que anaven prece-
dides de les ensenyes nacionals i falangistes. Tota aquesta multitudinària
manifestació va tardar més de tres hores a cobrir el trajecte previst. Quan la
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major part de la gent que desfilava va arribar a la plaça d’Espanya, des del
balcó d’Ajuntament es va dirigir una al·locució a la multitud a càrrec del dele-
gat local de Falange, Javier Carbonell, i d’Enrique Blanes.

El 31 de març el Consell Local d’Ensenyament Primari disposà la represa
de les classes en tots els col·legis al mateix temps que quedava suprimida “la
coeducación, dándose las clases separadamente a niños y niñas en cada grupo
escolar”. Pel que fa als alumnes de les antigues Carmelites, havien de
matricular-se novament, els xiquets en el grup escolar Ribera Montes i les
xiquetes en el grup Mestre Faus.

En la comarca, mentrestant, els consells municipals republicans eren dis-
solts i reemplaçats per noves gestores. A Cocentaina els falangistes i requetés
es van concentrar a la fàbrica de calçats de Riera, on van acudir els veïns acla-
mant Franco. Des d’ací es va organitzar una manifestació que, precedida per
la bandera de Falange i la banda de música, es va dirigir a l’Ajuntament, del
qual van prendre possessió els falangistes. A Muro, en conéixer-se la proximi-
tat dels nacionals a València, al migdia del dimecres 28 de març, “el vecin-
dario, con gran alegría, invadió las calles y plazas con banderas, improvisan-
do una grandiosa manifestación, que recorrió todas las calles entonando los
himnos nacionales”, fins arribar a l’Ajuntament, on va ser hissada l’ensenya.
El veïnat va guarnir els balcons de les seues cases “con banderas y cuber-
tores”. A Benifallim es van congregar a la plaça la major part de les dones del
poble i, després d’un gran ventament de campanes, es va hissar l’ensenya
nacional a l’Ajuntament. A Alcoleja es va produir també una manifestació i
es van hissar banderes.

El diumenge 2 d’abril, finalment, entraven a Alcoi els soldats de la Divisió
Littorio i el 6è. Tabor de Regulars de Tetuan. En el periòdic La Gaceta de
Levante d’aquell dia s’anunciava que aquesta entrada de tropes vendria acom-
panyada de “pan y justicia, promesa del Caudillo”. D’aquesta manera les noves
autoritats locals programaren un repartiment extraordinari i gratuït de que-
viures de primera necessitat: pa, oli, café, sabó, llegums, arròs i creïlles. Als
xiquets menors de dos anys se’ls va facilitar un pot de llet condensada. La des-
filada triomfal de les tropes franquistes es produïa, per tant, “en medio del
general y delirante entusiasmo” de la població; “miles de alcoyanos aclamaron
al Ejército salvador, tributándole un ferviente y emotivo homenaje” deien.

L’endemà, el governador civil de la província va disposar una sèrie de
mesures per posar fi a l’estat de guerra. En primer lloc, la població havia de
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reintegrar-se als seus llocs de treball i tot el comerç havia d’obrir les seues
portes com de costum; tots els funcionaris que havien estat en funcions
abans del 18 de juliol de 1936 havien de tornar a les seues destinacions, “sin
perjuicio del expediente a que se les someta”; els preus de comestibles i jor-
nals havien de ser els que regien el 18 de juliol de 1936; i, finalment, els
objectes de culte i d’art i les joies havien de ser depositats a l’ajuntament de
la població respectiva.

Dos dies després, el “jefe de las fuerzas militares de ocupación”, el tinent
coronel Fernando Tello, publicava un ban perquè es prenguera la filiació a
tots els homes de les quintes de 1915 a 1942 i als que van servir en les files
republicanes. En cas de no comparèixer, hom disposava que el càstic seria
ben sever: processament per rebel·lia militar i pena de reclusió perpètua o de
mort mitjançant el procediment sumaríssim d’urgència. Aquesta mesura es
completava, el 7 d’abril, amb la constitució del Jutjat Militar als locals del jut-
jat d’instrucció, instància davant de la qual havien de comparéixer “cuantas
personas hayan sido víctimas de los excesos y crímenes de la pasada revolu-
ción marxista”.

LA SUBSTITUCIÓ DE LA MONEDA REPUBLICANA

Una de les primeres disposicions davant el problema monetari que se li
plantejava al govern de Franco (com era la manca d’un banc emissor i què fer
amb la moneda de l’enemic) fou el decret de 12 de novembre de 1936, que
deixava sense valor els bitllets i els certificats de plata posats en circulació
després del 18 de juliol. A mesura que l’exèrcit nacional avançava, els bitllets
anteriors al 18 de juliol eren canviats a la par mentre que els posats en circu-
lació pel govern republicà eren simplement retirats sense cap contraprestació.
Finalment, calia donar una solució als depòsits i comptes corrents de les enti-
tats bancàries i caixes d’estalvi que romanien al territori republicà. A aquests
comptes i depòsits els fou aplicada la llei del 12 d’octubre de 1938, la qual
bloquejava els comptes amb moviments posteriors al 18 de juliol de 1936. La
llei de 7 de desembre de 1939 completava la normativa i desbloquejava els
comptes mitjançant l’aplicació d’uns coeficients correctors, amb l’objectiu
d’arruïnar l’enemic i, per tant, de fer pagar als vençuts una gran part del cost
de la guerra, ja que els fons obtinguts amb aquesta deflació anaven a parar al
Fons de Compensació de Desblocatge.1
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Després de l’entrada dels nacionals a Alcoi, el dimecres 5 d’abril quedava
obert en tota la demarcació el canvi de bitllets del Banc d’Espanya posats en
circulació amb anterioritat al 18 de juliol de 1936, i es fixava un mes de ter-
mini per a procedir a aquest canvi. En la resta de poblacions on no hi havia
sucursals d’aquest banc, quedaven facultats per a aquest canvi la resta d’enti-
tats bancàries i caixes d’estalvi, així com els ajuntaments. Així mateix es va
disposar el canvi de la moneda de plata existent i es disposà que una vegada
esgotat aquest termini, “el comercio o tenencia de moneda española de plata
(...) será castigado con arreglo a las leyes”.

UNA CIUTAT SOTA LA FÈRULA “NACIONAL”

A poc a poc les institucions del nou règim es constituïen a la comarca.
Aquell mateix 5 d’abril començava a funcionar Auxilio Social, que va ocupar
algunes dependències de la vella Casa de Beneficència. L’Auxilio, institució
encarregada de l’assistència social, va assumir el repartiment d’aliments. Al
mateix temps era nomenat el nou cap local de Falange, Francisco Boronat Picó,
i s’anunciava la constitució dels quadres de Falange i del SEU (Sindicat
Espanyol Universitari). Per la mateixa data, el Boletín Oficial del Estado publicava
un decret de la vicepresidència del Govern pel qual es fixaven les normes per a
la desmobilització de les indústries i el seu retorn als seus antics propietaris.

Mentrestant, les visites de destacades autoritats del nou règim se succeïen
a la nostra ciutat. El 6 d’abril arribava a Alcoi el germà del fundador de
Falange, Miguel Primo de Rivera, a qui se li va preparar, com era de rigor, un
multitudinària recepció a la Plaça d’Espanya i a l’Ajuntament. Miguel arriba-
va des d’Alacant, on havia assistit al soterrament catòlic de les restes del seu
germà José Antonio. Juntament amb Javier Carbonell, Primo de Rivera va
dirigir una al·locució als falangistes, que havien acudit esquadrats en dues sec-
cions, una masculina i una altra de femenina. El discurs de Miguel Primo de
Rivera  va ser concís però amb una forta emotivitat, en recordar el seu germà,
executat a Alacant, alhora que pretenia allunyar-se del revengisme i difonia un
missatge de reconstrucció nacional:

“Hoy empieza para todos los españoles, pero tal vez para nosotros
los que hemos sufrido la cárcel en la zona roja, el principio construc-
tivo de la nueva España, de la España que José Antonio nos enseñó a
soñar, que sobre el dolor todavía más próximo y fuerte que he padecido

313

LA SOCIETAT INDUSTRIAL VALENCIANA



estos días en Alicante donde he recuperado sus restos... Y de Alcoy, los
que me acompañaron en la cárcel me han enseñado a saber lo que es
este pueblo y cómo se incorporó al glorioso movimiento nacional.
Ahora, con fe absoluta, profunda, completa en lo que José Antonio
nos enseñó y en el Caudillo que dirige España”.

El coronel Pimentel, cap de la Divisió d’ocupació d’Alacant, mentrestant,
publicava aqueix mateix dia un ban per a regular l’ordre públic a la província.
En primer lloc, quedava prohibida qualsevol requisa o ocupació d’edificis,
pisos, mobles, vehicles i efectes de qualsevol classe que no fóra practicada
d’acord amb les disposicions vigents o pels delegats del comandament d’ocu-
pació. Quedava prohibida, igualment, la circulació de qualsevol classe de
vehicle que no anara proveït dels permisos expedits pel Servei
d’Automobilisme de l’Exèrcit. Tots els posseïdors d’armes de foc i de mate-
rial explosiu o incendiari havien d’entregar-los en un termini màxim de 24
hores en les comandàncies militars de la població respectiva. D’altra banda,
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Miguel Primo de Rivera, a l’eixida de l’Ajuntament d’Alcoi
(Arxiu Michele Fancone)



Pimentel dictava mesures urgents per a la presentació dels qui havien format
part de l’exèrcit republicà. En primer lloc, els caps i oficials professionals
havien d’acudir en el termini d’un dia a l’Hospital Base d’Alacant; els caps i
oficials no professionals de les milícies i els comissaris polítics havien de com-
paréixer en les comandàncies militars locals o en el quarter de Benalua
d’Alacant; els membres de la tropa i els milicians, per la seua banda, ho farien
en la seua comandància local o en la d’aquella on tenien fixada la seua
residència amb anterioritat al 18 de juliol del 36. Finalment, els oficials i la
tropa dels cossos de la Guàrdia Civil, Carrabiners i la Guàrdia d’Assalt havien
de presentar-se també en la seua comandància respectiva. En cas de no com-
paréixer, els infractors quedaven sotmesos al delicte de rebel·lió militar
“tramitándose las actuaciones por el procedimiento sumarísimo de urgencia”.

La celebració de les festes de Pasqua atorgava a l’entrada dels nacionals un
major contingut religiós. No obstant això, els escassos temples que quedaven
en la ciutat es trobaven desproveïts de qualsevol tipus d’objecte litúrgic. Per
aquesta raó, el 8 d’abril es feia pública una nota “als catòlics” en La Gaceta de
Levante en la qual es pregava “a las familias de esta ciudad que posean orna-
mentos, cálices, misales, aras y candelabros, se sirvan presentarlos provisional-
mente en el Asilo de las Hermanitas de los Pobres, para la celebración de las
misas a cargo de los sacerdotes existentes”.

El president de la Gestora Municipal, Javier Carbonell Muntó, a colp de
bans públics, intentava tornar la normalitat a la ciutat. En primer lloc,
s’obligava els propietaris d’automòbils i camions a presentar-se en la
comandància militar en el termini de dotze hores “al efecto de normalizar
la circulación y de proveerles de los correspondientes salvoconductos”. Tots
els propietaris de botigues i magatzems de comestibles havien de manifestar
a l’Ajuntament, en el termini de 24 hores, les existències que tenien en el seu
poder i, finalment, disposava que cap escolar menor de 14 anys podia estar
en horari lectiu fora del centre educatiu, “bajo percibimiento de ser sanciona-
dos sus padres con las multas correspondientes”.

Per al diumenge de Resurrecció, 9 d’abril, es va convocar una missa de
campanya a la qual van acudir totes les tropes acantonades a la ciutat. Per a
l’acte litúrgic es va muntar un altar provisional davant del solar de l’antiga
parròquia de Santa Maria, al voltant del qual van formar les diferents tropes
i les esquadres falangistes. Els regulars, curiosament, encara que van assistir a
la cerimònia, van formar de manera més apartada, davant del Teatre
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Calderón. La cerimònia va servir també per a restablir el culte en els temples
que quedaven a la ciutat. Es van oficiar, així, misses a l’església de l’Asil dels
Ancians Desemparats, a la del Sant Sepulcre i a la de les Esclaves. Els italians
van fer arribar set camions carregats de provisions que van ser posats a dis-
posició de l’Ajuntament i d’Auxilio Social per a la seua distribució gratuïta
entre els més necessitats. La vesprada anterior, a més, van repartir gratuïta-
ment tabac i cigarrets entre els acollits a l’Hospital Civil d’Oliver.

El 14 d’abril, després de les seues gestions davant del governador provin-
cial, el delegat local d’Auxilio Social, José Moya, aconseguí obrir diversos
menjadors infantils amb caràcter permanent, en els quals s’oferia diàriament
“el almuerzo, la comida y la cena” a xiquets i xiquetes. Aquests menors també
gaudien de revisió mèdica i control del pes corporal, “para poder apreciar en
todo momento su progreso debido a una sana y abundante alimentación”.

Eixe mateix dia, la Comissió Gestora Municipal va acordar el canvi de
retolació del carrers, perquè “en los primeros tiempos del fenecido régimen
republicano se acometió en nuestra ciudad la tarea de modificar la rotulación
de las calles y plazas de la misma, asignándoles una denominación que a la par
que cumplía fines sectarios servía para exaltar las figuras del marxismo inter-
nacional”. No obstant això, “sin esperar a que se estudiase convenientemente
la sustitución de nombres, se dieron las oportunas órdenes para que se
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Missa de campanya. Alcoi, 9 d’abril de 1939.
(Arxiu Michele Francone).



quitasen las lápidas o placas cuyos rótulos o inscripciones constituían un
baldón para nuestra querida ciudad”. L’estudi del canvi de retolacions no es
va presentar, tanmateix, fins al 24 de juny, tot i que, quatre dies després, en
una sessió extraordinària de la Comissió Gestora, es va aprovar aquesta pro-
posta, que es va fer pública mitjançant un ban municipal.2

L’esperit de confraternització dels italians amb la població local es va
accentuar mitjançant les contínues donacions de pa i aliments oferides pel seu
comandant en cap, el general Lastrucci. En aquest clima es va programar la
celebració d’un partit de futbol entre una selecció dels enginyers italians i una
altra de jugadors de la localitat, que es va disputar en el camp del Collao la
vesprada del diumenge 16 d’abril, a benefici d’Auxilio Social. El partit va ser
multitudinari ja que, en el desmantellat camp del Collao, es van concentrar
prop de 4.000 persones. Els italians van véncer a la selecció local per 3 a 2 i
van forçar els alcoians a sol·licitar la revenja. D’aquesta manera va sorgir una
improvisada competició que va rebre la denominació de Copa Olcina.

Lògicament, les festes de Sant Jordi d’aquell any es van reduir al mínim, i
tan sols es va celebrar un ofici litúrgic, mentre que les úniques festes popu-

lars van ser els concerts que les ban-
des locals van oferir a la nit a la
Glorieta municipal. Els italians, no
obstant això, dos dies abans i amb
l’excusa de celebrar la fundació de
Roma, van portar a Alcoi i la comar-
ca un carregament de 35 tones de
queviures (bàsicament galetes, pots
de carn i melmelada i cigrons).
Mentrestant, algunes filaes pretenien
recuperar la seua activitat social amb
un sopar de germanor (segurament
el tradicional sopar de la nit de l’olla),
però van ser ràpidament
desautoritzades i comminades pel
govern municipal a suspendre l’à-
gape prevista, “en estos momentos
en que tan abrumadores trabajos
pesan sobre las autoridades ni es
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todavía ocasión de ello, por creer estar muy sobre nuestra conciencia nacional
la sangre de los caídos”. El tradicional tridu de Sant Jordi sí que va tenir lloc
a partir del dijous 20 d’abril, “con asistencia extraordinaria de fieles”. El
sermó fou predicat pel sacerdot alcoià José Arnauda. El dissabte 22 d’abril es
va oficiar una missa a l’antiga Casa de Beneficència, que encara funcionava
com a Hospital Base, i va ser celebrada pel capellà castrense del Batalló
Amèrica núm. 3.

LA QUANTIFICACIÓ DEL PATRIMONI MUNICIPAL

Amb la presa del poder per la nova comissió gestora, lògicament una de les
primeres tasques era realitzar l’inventari del patrimoni de titularitat municipal.
El 25 d’abril es va presentar una primera “relació valorada”, elaborada,
aleshores, pels arquitectes municipals Vicent J. Pascual i José M. Mestre i
l’enginyer municipal Juan Durà, els quals valoraren les propietats de
l’Ajuntament en poc més de 8 milions de pessetes de l’època. Tot i això, aques-
ta relació degué fer-se de forma molt apressada perquè, uns mesos després, es
va presentar un segon inventari que pujava la valoració dels béns municipals en
mig milió més de pessetes.
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Jugadors alcoians i italians en un partit de futbol.
(Arxiu Michele Francone).



Taula 1. Llista valorada d’immobles propietat de
l’Ajuntament d’Alcoi (25 d’abril de 1939)
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Núm.  Immoble Valor en pessetes 

1 Casa consistorial 350.000 
2 Teatre Principal 231.000 
3 Escola del carrer de Sant Joan 35.000 
4 Parades cobertes del mercat 125.000 
5 Sis oficines damunt de la Pescateria (desaparegudes) 0 
6 Solar de l’església de Sant Agustí 93.000 
7 Edificis destinats a jutjats, presó, Escola Superior de Treball, 

Institut de Secundària i solar de l’església de Sant Francesc 
500.000

8 Caserna de la Guàrdia Civil 117.000 
9 Antiga Casa de la Vila 40.000 

10 Edificis destinats a escola, Casa de Socors i magatzem del servei 
d’obres 

170.000

11 Primer depòsit d’aigües potables 60.000 
12 Depòsit d’aigües de la Font Nova 8.000 
13 Casa del carrer de Sant Bertomeu, 21 4.000 
14 Escorxador públic 790.000 
15 Hospital Civil d’Oliver 1.290.000 
16 Pavelló antituberculós 125.000 
17 Solar del camp escolar 1.000 
18 Ermita i edificis de la Font Roja 800.000 
19 Paratge del Carrascal 210.000 
20 Paratge de Sant Cristòfol 70.000 
21 Paratge de Sant Antoni 60.000 
22 Solar del Passeig de Calvo Sotelo, cantonada a carrer Indústria 6.500 
23 Segon depòsit d’aigües potables 75.000 
24 Piscina municipal 200.000 
25 Solar del carrer de València, cantonada a Sant Lluís Bertran 800 
26 Pont de Sant Jordi 2.500.000 
27 Solars compresos entre els carrers de Sant Tomàs i del Carme 100.000 
28 Novena part de les aigües del Molinar 400.000 

TOTAL 8.361.000 
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Taula 2. Llista valorada d’immobles propietat de
l’Ajuntament d’Alcoi (ca. setembre de 1939)

Font: AMA, Relación valorada de inmuebles y valores (1939), sign. 3415/22.

Núm.

1 Casa consistorial 350.000 
2 Teatre principal 231.000 
3 Escola del carrer de Sant Joan 34.000 
4 Parades cobertes del mercat 125.000 
5 Sis oficines damunt de la Pescateria (desaparegudes) 0 

ó, Escola Superior de Treball, 
Institut de Secundària i solar de l’església de Sant Francesc 

500.000

8 Glorieta municipal 90.000 
9 Caserna de la Guàrdia Civil 117.000 
10 Vivers municipals i gossera al carrer de Sant Miquel, 55 16.500 
11 Antiga Casa de la Vila 40.000 
12 Edificis destinats a escola, Casa de Socors i magatzem del servei 

d’obres i policia urbana 
170.000

13 Primer depòsit d’aigües potables 60.000 
14 Depòsit d’aigües de la Font Nova 8.000 
15 Llavador públic al carrer de Sant Nicolau, 132 250 
16 Casa del carrer de Sant Bertomeu, 21 4.000 
17 Escorxador públic 790.000 
18 Hospital Civil d’Oliver i Pavelló antituberculós 1.415.000 
19 Cementeri municipal 353.000 
20 Solar del cementeri “disidente” 252 
21 Paratge de la Font Roja 210.000 
22 Ermita i edificis de la Font Roja 800.000 
23 Paratge de Sant Cristòfol 70.000 
24 Paratge de Sant Antoni 60.000 
25 Solar del Passeig de Calvo Sotelo, cantonada al carrer Indústria 6.500 
26 Solars compresos entre els carrers de Sant Tomàs i del Carme 100.000 
27 Novena part de les aigües del Molinar 400.000 
28 Solar del camp escolar 1.000 
29 Solar del carrer de València, cantonada a Sant Lluís Bertran 800 
30 Segon depòsit d’aigües potables 75.000 
31 Piscina municipal 200.000 
32 Pont de Sant Jordi 2.500.000 
33 Caseta de la porta de Valè

TOTAL 8.834.302 
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LA RECONSTRUCCIÓ DELS TEMPLES

El dimecres 26 d’abril de 1939 el comandant militar, Emilio Rute, va con-
vocar al seu despatx a la resta d’autoritats locals per a decidir sobre la recon-
strucció dels edificis religiosos derruïts durant l’època republicana, com els de
Santa Maria i Sant Maure i Sant Francesc, i altres obres públiques necessàries,
com ara un nou mercat central. A aquesta reunió van acudir l’alcalde
d’aleshores, Javier Carbonell; el cap local de Falange, José Luis Pérez; el rec-
tor, José Arnauda; la cap de Falange Femenina, Emilia Vicens; i el president
de la Cambra de Comerç, Enrique Albors. En aquesta primera reunió es va
acordar la creació d’una comissió encarregada d’una subscripció local per a la
recollida de fons per a executar aquestes obres.
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Segons un informe redactat l’any següent a requeriment de la Direcció
General de Turisme, durant la guerra havien estat completament enrunades
les esglésies de Santa Maria, de Sant Maure i Sant Francesc i la de Sant Agustí.
Pel que fa als edificis “que sufrieron daños consistentes en destrucción de
altares, imágenes, cuadros y mobiliario, y cuya decoración ha sufrido igual-
mente desperfectos”, calia esmentar els temples de la Mare de Déu dels
Desemparats, de Sant Jordi, de Sant Roc, del col·legi dels Salesians, del con-
vent de les Esclaves i del convent del Sant Sepulcre i les capelles de les Serves
de Maria, de l’Asil dels Desemparats, de les Germanetes dels Pobres, de
l’Hospital Civil d’Oliver i la de Sant Miquel i les ermites de Sant Cristòfol, de
Sant Antoni, de la Font Roja, de Polop i de Barxell.

3

L’any següent, en 1941, tot seguint aquesta dinàmica de reconstrucció del
patrimoni immoble eclesiàstic, el vicari del convent del Sant Sepulcre, Manuel
Llopis Ivorra, demanà llicència d’obres per a la reforma de la capella del
Jesuset del Miracle segons un projecte elaborat per l’arquitecte Joaquín
Aracil.4

L’EIXIDA DELS ITALIANS

El 9 de maig de 1939, finalment, les tropes italianes van abandonar Alcoi
per a traslladar-se, primerament, a València, i des d’allí a Madrid, per a partici-
par en la gran desfilada de la victòria. Amb motiu del comiat dels italians, la
Direcció local de FET–JONS va celebrar el dia 8 a la nit, al saló d’actes de
l’Ajuntament, un acte d’acomiadament, “ya que tanto tiene que agradecer
nuestro pueblo a estos amigos italianos, que con su generosidad y su simpatía
han dejado a nuestro pueblo tan gratos recuerdos”. Van assistir a l’acte el
general Lastrucci, cap de les forces expedicionàries italianes; el tinent coronel
José Izquierdo, cap de les forces d’ocupació; el comandant militar d’Alcoi,
Emilio Rute; l’alcalde Javier Carbonell, el cap local de Falange, oficials de
l’exèrcit italià, de l’exèrcit nacional i caps de Falange. En aquest acte “se pro-
nunciaron breves discursos, leyéndose una poesía de Antonio Candela en
honor a las dos banderas (española e italiana)” i va concloure als crits de
“Viva España, Arriba España, Viva Italia, Franco, Duce”.

Després de repetits retards, la desfilada de la victòria definitiva es va celebrar
a Madrid el 19 de maig de 1939. Per raons diplomàtiques, al general Gambara i
al Cos Expedicionari italià se’ls va donar el lloc d’honor al capdavant de més de
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100.000 soldats nacionals que van desfilar enfront de la tribuna de Franco.
Poc després es van posar en marxa els preparatius per a l’eixida, i el 31 de
maig van salpar de Cadis 20.000 italians, acompanyats per Ramón Serrano
Súñer i 3.000 espanyols, que participarien en la desfilada projectada per a
donar la benvinguda a Itàlia als “voluntaris”. Durant el mes següent van eixir
per a les seues cases la resta d’italians que havien pres part en la Guerra
d’Espanya.

“ESPANYA, UNA GRAN PRESÓ”

A mesura que els nacionals ocuparen el territori republicà, crearen gegan-
tescos camps de concentració per empresonar els “adscrits” al règim republicà.
Quan entraren els nacionals a Alcoi habilitaren també diversos camps de
presoners, atés que la presó dels jutjats havia quedat desbordada. Segons un
projecte que es conserva a l’Arxiu Municipal d’Alcoi, es va habilitar prop de
l’estació del ferrocarril de Xàtiva una presó en el lloc on havien estat les
instal·lacions de La Abastecedora. Segons aquest croquis, el camp de concen-
tració estava constituït per un recinte militar, tancat per un filat i per un mur
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de fàbrica “desde el muro de la estación a la entrada a la carretera”; un cos de
guàrdia, habilitat per a l’estança d’un oficial i un sergent; una sala general; una
infermeria; diverses dependències (protegides mitjançant una porta de
seguretat i un mur de fàbrica i filat) i les cuines, amb quatre llars i un safareig.5

Els jutjats, mentrestant, havien d’abandonar la seua tradicional ubicació davant
la construcció del nou temple de Sant Maure i del nou mercat municipal
d’abastiments. Així, el 31 de desembre de 1941, el rector de la parròquia,
Rafael Revert, com a president de la Junta de Reconstrucció del temple, va
dirigir un escrit a l’Ajuntament en què exposava que “estando ya en posesión
de la Junta los planos de la fachada principal del templo cuya reconstrucción
le ha sido encomendada, es llegado el momento de solucionar de una manera
definitiva la cuestión del alojamiento provisional de los Juzgados, tanto militares
como civiles, que en la actualidad ocupan el edificio enclavado en la parte de
solar”. Gràcies a les gestions que havia fet ell mateix aconseguí que la Casa
de Beneficència cedira alguns locals per a allotjar el jutjat militar, però resta-
va encara reubicar els jutjats civils, per la qual cosa sol·licitava al consistori
que aquests foren traslladats, de manera provisional, a l’antiga Casa de la Vila,
fins que no entrara en funcionament com a Museu i Biblioteca. Aquell mateix
dia, en reunió urgent, la comissió permanent va acordar ubicar els jutjats
civils a la Casa de la Vila.6

Aquest històric casalici va despertar també la volença del comissari local
del servei d’Inspecció i Vigilància, el qual, el 23 de maig de 1942, va sol·lici-
tar al consistori poder fer ús dels porxes de la Casa de la Vila, els quals, fins
al moment (i segons la seua opinió) “no son más que refugio de niños que
acuden allí a jugar y otras cosas peores, sirviendo de urinarios y retretes para
los mismos los rincones de dichos soportales”. Aquesta petició l’acompanya-
va amb dos croquis per mostrar la manera en què s’aprofitaria aquesta porxa-
da. El 13 de juny, lògicament, l’arquitecte municipal José Cortés Miralles va
signar un informe desfavorable per dues raons: primerament, perquè
l’Ajuntament ja havia fet una despesa considerable en l’habilitació de les
oficines per al Servei d’Investigació i Vigilància a la planta baixa de la Casa
Consistorial; i, en segon terme, “que no estarían justificadas en el Museo
Municipal unas obras que cegarían de nuevo los soportales, cosa que ni en el
aspecto histórico ni el arquitectónico tiene razón de ser y que con plausible y
por demás elogiable criterio se corrigió también no hace mucho tiempo,
devolviendo su verdadera fisonomía al tal vez único edificio de la ciudad que
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presenta un marcado carácter de época”. Dos dies després, la Comissió
Gestora va descartar la petició del comissari i confirmà la seua voluntat que
allí s’ubicara la nova Biblioteca Municipal.7

LA IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA DE RACIONAMENT

El 14 de maig de 1939 una ordre del Ministeri d’Indústria i Comerç va
establir de manera oficial el règim de racionament en tot el territori nacional.
Posteriorment, el decret de 28 de juny de 1939 del mateix Ministeri va assig-
nar les racions de consum dels principals articles per a l’home adult: pa, 400
grams; creïlles, 250; llegums seques, 100; oli, 50; café, 10; sucre, 30; carn, 125;
cansalada, 25; bacallà, 75; i peix fresc, 200. Es va establir, a més, que la ració
de la dona adulta i dels majors de 60 anys seria del 80 % de les primeres, i la
dels menors de 14 anys del 60 %.

La Delegació d’Alacant, per la seua banda, va establir un consum diari per
a l’home adult dels productes principals, fins i tot inferior en molts casos al
que fixava la llei de 1939: pa, 365 grams; creïlles i moniatos, 267; llegums
seques i arròs, 165; oli, 37; café i succedanis, 31; sucre, 26; carn, 63; greixos
animals, 26; saladures i conserves de peix, 46; i peix fresc, 83.

El sistema de racionament va fracassar en no poder assegurar l’ali-
mentació bàsica a la població amb menys recursos, la qual no tenia capacitat
econòmica per a adquirir ni tan sols aquests queviures racionats. A més, la
diferència entre les zones o províncies productores i les deficitàries quant al
blat i altres aliments primaris es va aguditzar. La situació era tan greu que
l’Estat, una vegada més a través de decret llei, hi va intervenir amb mesures
excepcionals per a assegurar l’abastiment de les classes més desfavorides, que
no podien lluitar contra l’escalada de preus.

La primera d’aquestes mesures, els cupons-prima, va ser establida pel
decret llei de 15 de març de 1946 i va incloure el repartiment entre la classe
obrera de fulls suplementaris de cupons per a comprar una major quantitat
d’articles. En les mateixes dates, la circular 563 de la Comissaria General
d’Abastiments i Transports va permetre la creació de despatxos reguladors en
totes les poblacions en què es considerava necessari. Van nàixer aquests
despatxos com a conseqüència de la pujada de preus dels productes de venda
lliure, com la carn, el peix i les verdures. La instal·lació d’aquests nous
despatxos de venda va tenir com a finalitat posar a disposició del consumidor
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més productes i als preus més baixos que fóra possible, mitjançant l’absència
de comerciants i intermediaris. Es creia que amb aquests despatxos podia
aconseguir-se agilitzar la distribució i abaratir els gèneres en arrossegar a la
resta de comerços amb uns preus més baixos.

Ambdues solucions van aconseguir moderar els preus però les intencions
de la Dictadura, de la mateixa manera que pretenia amb els racionaments, van
xocar amb els interessos dels especuladors. Resultava fàcil per al comerciant
encarregat de la compra o del despatx manipular els preus o desviar una part
de les compres cap als comerços lliures, i així obtenir uns guanys il·lícits, nor-
malment en avinença amb les autoritats locals encarregades dels abastiments.

A Alcoi va haver-hi una verdadera revolta de dones el 31 de maig de 1946.
Més d’un centenar d’aquestes van ocupar pràcticament el consistori en
protesta per la forma en què es distribuïen els articles corresponents als
cupons-prima en els despatxos reguladors, perquè al·legaven que els aliments
eren insuficients i s’expedien a un preu superior al dels comerços lliures.
L’expedient obert va desvelar que, tant el conseller d’abastiments local com
els comerciants dels despatxos reguladors van aconseguir, mitjançant pràc-
tiques fraudulentes, beneficis extraordinaris en aplicar pujades de més del 20 %
sobre els preus dels productes alimentaris.8

A banda de tot això, la ciutat patia la greu mancança d’un mercat i una
llotja en condicions. Durant la guerra, l’Ajuntament republicà havia ampliat
el reduït mercat ubicat a la Plaça de Dins amb diferents parades situades en
el solar de la derruïda església de Sant Agustí. Davant d’açò, les noves autori-
tats franquistes acordaren la construcció d’un nou mercat d’abastiments en el
solar de l’antic convent de Sant Francesc, que donaria al carrer de Sant Mateu.
Mentrestant, però, la llotja d’abastiments, que havia estat ubicada en un solar
prop del convent del Sant Sepulcre, havia de ser traslladada a un altre lloc,
perquè l’any 1942 aquell solar havia sigut adquirit per Rafael Silvestre Abad,
per la qual cosa l’Ajuntament decidí el 30 de setembre encarregar als arqui-
tectes municipals la redacció del projecte tècnic “para la construcción de un
local destinado a lonja en los solares en que ha de edificarse el futuro
Mercado”, al carrer de Sant Mateu. A més s’hi havien d’habilitar uns locals
per a la delegació d’abastiments, de forma provisional, en el solar que hi havia
al costat de l’Ajuntament, “dada la reducida capacidad y deficientísimas
condiciones de las actuales oficinas de Abastos para la gran aglomeración de
público que a ellas acude”. Com que l’obra era provisional, els arquitectes
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decidiren reaprofitar les cobertes de l’antiga llotja i així tan sols s’havia de
gastar en mà d’obra (i així i tot la despesa se’n pujava a unes 44.000 pes-
setes).9

Aquest projecte, tanmateix, va ser ajornat perquè eren més urgents les
noves oficines de la delegació d’abastiments. Al juny de 1943 els arquitectes
municipals presentaren un altre pressupost per a la construcció de la llotja al
solar de Sant Mateu. Aquest pressupost ascendia a 93.473 pessetes, increment
que es devia, segons els arquitectes, a la gran quantitat de faena de desmunt
que hi calia fer. El govern municipal va rebutjar aquest nou pressupost per
considerar que la xifra era massa elevada per a una obra provisional i el con-
sistori no tenia capacitat econòmica per a fer-ho. Alhora, el 16 de juliol de
1943, l’alcalde encarregà als mateixos arquitectes que estudiaren la possible
ubicació de la llotja a la plaça d’Hernán Cortés (l’actual Plaça de la
Constitució o Rosaleda).

Aquest nou projecte el presentaren els tècnics municipals el 16 d’agost,
amb un pressupost d’unes 47.000 pessetes. L’obra, ara sí, va ser contractada
directament i per via d’urgència a Gabriel López Román, perquè aquest havia
de desmuntar l’antiga llotja i s’havia compromés a cedir la seua coberta per a
la nova. Al gener de 1944 s’ampliava aquesta nova llotja amb una nova super-
fície coberta.10

El mercat metàl·lic de la Plaça de Dins, que havia estat dissenyat l’octubre
de 1879 per l’arquitecte municipal d’alehores, Josep Moltó Valor, presentava
ja en la dècada de 1940 greus problemes de salubritat i ventilació, en estar
enclavat en un espai tancat pels quatre costats. La comissió gestora, per a
solucionar la manca d’un mercat municipal d’abastiments en condicions va
proposar la construcció d’un de nova planta al solar del derruït convent de
Sant Francesc, l’actual mercat de Sant Mateu.

El 30 de maig de 1947 s’aprovava l’avantprojecte d’urbanització de la
plaça, en el qual es formulava el desmantellament de les parades que ocu-
paven el centre de la plaça, mentre que es podien mantenir, després de les
reformes oportunes, les parades que aprofitaven els porxes de la plaça.
D’aquesta manera, a consideració dels arquitectes encarregats del projecte de
remodelació, Roc Monllor i Josep Cortés Miralles, “en el espacio libre o des-
cubierto de la Plaza, dada la circunstancia de que a ésta no hay ni puede haber
acceso de vehículos, se puede conseguir en punto tan céntrico de la
población, una zona tranquila, sin tránsito rodado, solución que tan agradable
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resulta en núcleos urbanos de vida activa y, en este caso, contribuirá por con-
siguiente a embellecer la urbanización y mejora de la Plaza de que se trata”.
A més, proposaven la construcció, al centre de la plaça, d’una font decorati-
va envoltada de jardí, potser un intent de recuperar l’antiga disposició del
claustre de Sant Agustí, que disposava d’una font o pou que s’abastia, des del
segle XV, amb un fil d’aigua del Molinar.

EL MERCAT NEGRE 

Aquest mercat il·legal va fer la seua aparició davant el fracàs del sistema
de preu de taxa fixat pel franquisme. El preu de taxa es basava en un preu
fixat per als productes agrícoles per davall del preu natural o d’equilibri, és a
dir, el preu que podia aconseguir el producte de mercat sense cap control.
Amb la implantació del preu de taxa es va produir una alteració del flux
comercial: hi hagué una reducció de l’oferta perquè per als productors no
resultaven rendibles els beneficis a un preu taxat, mentre que, d’altra banda,
la demanda es disparava davant d’uns preus per davall del d’equilibri. Per a
cobrir aquest desfasament entre oferta i demanda, es va desenvolupar el mer-
cat negre, que en alguns casos va arribar a suposar el 50 % de la producció
de blat o del 34 % de la d’oli.

Els organismes oficials, com el “Servicio Nacional del Trigo” o la
Comissaria General d’Abastiments i Transports, tenien l’obligació d’adquirir
tots els productes que es van oferir al preu de taxa i els agricultors tenien
l’obligació d’entregar tota la seua producció a aquest preu. Com que aquest
resultava inferior al d’equilibri, els productors van reduir la producció o van
destinar al “mercat negre” una quantitat cada vegada major de gènere. A falta
d’un control, els preus en aquest mercat il·lícit es van disparar davant dels
costos de tràfic il·legal o pel risc de sancions. Davant d’això, el règim
autàrquic de preu de taxa va resultar contraproduent.

Malgrat això, les autoritats franquistes van continuar encabotades a man-
tenir aquesta política de preus de taxa amb l’objectiu d’assegurar el consum
de les classes més desafavorides. Però la veritat és que van ser aquestes les
més perjudicades per aquest sistema de control de preus, mentre que els sec-
tors vinculats al règim o que intervenien en el control de la producció i la dis-
tribució van aprofitar aquest sistema per a iniciar un procés d’acumulació
capitalista.11

328

ALCOI SOTA EL FRANQUISME: ELS PRIMERS ANYS DE L’AUTARQUIA (1939-1946)



En un informe elaborat pel governador civil d’Alacant sobre la situació
política i social de la província referent a la primera quinzena de juliol de
1940, s’hi feia una estimació dels perjudicis de l’activitat estraperlista:

“El problema de los estraperlistas es pavoroso y en un mismo día
me he visto obligado, como Gobernador Civil, a destituir y encarcelar
a cuatro alcaldes y numerosos afiliados al Partido que se dedicaban a
enriquecerse con la miseria de los españoles... El afán de enriquecerse
estraperlando es general y me obliga a tomar medidas draconianas”.12

Però, malgrat aquesta voluntat manifestada per la màxima autoritat
provincial, el mateix governador es va veure involucrat en les sospites d’es-
traperlo:

“La falta de autoridad en la provincia es manifiesta. Se están come-
tiendo por parte de comerciantes desaprensivos una cantidad extraor-
dinaria de negocios sucios: en muchos casos estos negociantes son los
propios Alcaldes de la provincia. Estos hechos se repiten con extraor-
dinaria frecuencia, pues no son sancionados como deben serlo a pesar
de haber tenido conocimiento de ellos el Excmo. Sr. Gobernador
Civil...”.13

Els productes que, per ser bàsics en la dieta alimentària, van presentar un
major grau de falsejament van ser: blat, oli, arròs, creïlles (que va arribar, com
el blat, a uns nivells d’ocultació de quasi el 50 %). Però Alacant és una provín-
cia deficitària en aquesta producció, per la qual cosa la major part d’aquests
gèneres procedien d’altres províncies productores. La majoria d’aquests pro-
ductes hi van arribar de forma clandestina.

UNA CIUTAT A FOSQUES

Les restriccions energètiques són un altre dels aspectes característics de
l’Espanya de postguerra, fins pràcticament el 1954. Van tenir el seu origen
fonamentalment en l’augment important del consum d’energia, que va provo-
car un fort desequilibri entre l’oferta i la demanda d’electricitat. Aquest incre-
ment es va produir en un moment de greus dificultats per a satisfer-lo
derivades de la Segona Guerra Mundial. Aquesta conjuntura internacional va
impossibilitar, en efecte, la importació de primeres matèries de què es man-
cava i que eren necessàries per a la conducció elèctrica, com el coure i l’alu-
mini, o d’equips per a les centrals. En tot cas, l’escassetat de divises i el desig
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d’aconseguir l’autoabastiment van redundar en el mateix sentit i expliquen la
manca d’aquests materials. El posterior aïllament d’Espanya no va fer sinó
confirmar la solució autàrquica pretesa.

Els efectes de la restricció energètica en l’activitat industrial es van
traduir en la contracció de la creació de noves empreses i la prohibició
d’ampliar-ne les existents. Les autoritzacions van estar condicionades a la
producció d’energia pròpia mitjançant motors tèrmics, la qual cosa va con-
duir a la compra a preus elevadíssims de motors de gas pobre, gasolina,
gasoil, dièsel i fueloil. Aquestes màquines, des del punt de vista econòmic i
fins i tot tècnic, eren absurdes, tenint en compte que incrementaren els cos-
tos de producció de manera extraordinària i no van generar energia amb la
potència i freqüència idònies. En el cas d’Alacant, ni tan sols es va poder
subministrar el 30 % del carburant exigit. La repercussió més notable
d’aquesta falta de subministrament elèctric va ser la reducció de la produc-
ció industrial.14

Aquesta manca de fluid elèctric també afectava fins i tot l’enllumenat
públic. Davant açò l’enginyer municipal, M. Garcia Gisbert, l’octubre de
1945, va presentar un projecte tècnic per al muntatge d’un grup electrogen
que havia de subministrar energia “en las horas en que, debido al régimen de
restricciones eléctricas, corte el suministro La Electricista Alcoyana”. Aquest
equipament podia estar ubicat al jardí del Círculo Católico de Obreros, tant
“por la proximidad a la subcentral de transfomación de donde arranca la
actual red de distribución de alumbrado reducido”, com per l’oferiment del
president d’aquesta entitat. Aquest grup electrogen que s’hi pretenia muntar
era també tota una demostració de les mancances que hi havia: s’havia
d’aprofitar un motor Chrysler procedent d’un dels camions de reserva del
servei de neteja pública, amb una potència de 22 HP, el qual podia accionar
un alternador trifàsic de 15 Kw i 220 v. Tot i això, segons l’enginyer, “esta
potencia es inferior a la necesaria para mantener el actual alumbrado en el
casco de la ciudad, por lo que aún habría que reducir éste en un 25 %”.
L’enginyer reconeixia que

“un alumbrado más eficiente sólo podría conseguirse adquiriendo
un modot diesel o de gas pobre de 40 o 50 HP y un alternador de 25
a 30 Kw. El coste de este material sería bastante considerable, aparte
de que el mercado nacional está prácticamente agotado y, difícilmente,
podría conseguirse en plazo breve”.15
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En les hores de restricció l’Eixample quedava de tota manera sense llum,
“si bien existe la posibilidad de que las fábricas que tienen reservas térmicas
puedan encargarse de este suministro estableciendo dos derivaciones, una en
el sector de la calle de Alzamora y otra en la calle de Isabel la Católica”. El
pressupost d’aquest grup electrogen era de 50.000 pessetes; però, com que
l’Ajuntament no tenia crèdit habilitat, la Comissió d’Hisenda va acordar que
s’executara la despesa i que es consignara en el pressupost de l’exercici
següent, any en què l’alcalde, a més, hagué de demanar a la Junta Provincial
de Carburants que li facilitara un “cupo” de 800 litres de gasolina i 20 quilos
d’oli per al manteniment d’aquest grup electrogen.

LES PRIMERES RESISTÈNCIES AL FRANQUISME

Amb la pretensió de tornar a la situació anterior al triomf del Front
Popular, les noves autoritats franquistes començaren a elaborar les noves
ordenances que havien de regular la tributació de l’activitat econòmica del
municipi. En primer lloc, eren les ordenances fiscals municipals, que foren
aprovades per la corporació en sessió plenària el 21 de novembre de 1939.
Con a dada curiosa, en alguns casos es van recuperar articles aprovats
durant la dictadura de Primo de Rivera (1923–1930).16 Pel que fa a la
matrícula industrial, tot seguint les instruccions publicades per l’administrador
provincial de rendes públiques (BOPA, 24 d’octubre de 1939) i el reglament
de l’1 de gener de 1911, es va convocar la constitució de juntes gremials “de
todas aquellas clases de industrias que tengan calidad de agremiables”. En
total foren convocats catorze gremis: comerç de comestibles, “café 0’30”,
tavernes, adrogueries (“abacerías”), carnisseries (“tablajeros”), cafè
econòmic, comerç de venda d’oli i vinagre, farmacèutics, comissionistes,
barberies, manyans, llanders, sastres i perruqueries de dones. Malgrat la
convocatòria i la pressió del nou govern municipal, els síndics o represen-
tants dels gremis no hi acudiren per al repartiment de la contribució de
matrícula industrial, per la qual cosa va haver d’actuar d’ofici el secretari de
la Comissió Gestora Municipal, per delegació de l’alcalde, el qual va fixar les
quotes individuals:

* En aquesta junta vuit agremiats, del total dels 35 presents, s’hi
mostraren disconformes i votaren en contra de la dita classificació:
Salvador Sellés Albors (adscrit a la 1ª classe, que havia de pagar 529
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ptes.), Joaquín Pardo Candela (2a), Antonio Peidro Valor (3a), Ramón
Monllor Jover, Rafael Reig Blasco, Ramón Mira Vañó, Santiago
Francés Silvestre i Francisco Espí Masiá.

Font: AMA, sign. 5360/6, Expediente de formación de gremios para la confección de la matrícula
industrial: 1940.

Una altra sonada confrontació es produeix, uns anys després, entre
l’Ajuntament franquista i l’arquitecte Joaquín Aracil amb motiu d’un canvi en
l’ordenació urbanística de l’Eixample. A instància de l’arquitecte municipal,
Roque Monllor Boronat, al febrer de 1944 la Comissió de l’Eixample i
després la Comissió Permanent decidiren reformar les normes urbanístiques
que se seguien a l’Eixample, amb la intenció de regular l’alçària i l’amplària de
façana dels edificis que s’hi construïen “para impedir que resulten las calles
de mayor categoría con aspecto mezquino impropio de la importancia de esta
población”. Aquestes ordenances fixaven que, a partir d’ara, en els carrers de
primer ordre, els edificis havien de tenir planta baixa i tres pisos com a mínim;
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en els carrers de segon ordre, planta baixa i dos pisos, i, finalment, en els carrers
de tercer ordre, planta baixa i un pis. Pel que fa a l’amplària de les façanes,
havia de ser de vuit metres com a mínim en els carrers de primer i segon
ordre, excepció feta dels solars que es trobaren entre cases ja construïdes.

En ser-li comunicada aquesta reforma del reglament urbanístic de
l’Eixample, Joaquín Aracil va presentar una al·legació que podem qualificar
de ben dura i que tractava de replantejar el model d’eixample i urbanisme que
s’estava aplicant a la ciutat:17

“No perdamos de vista que a mayor extensión de la ciudad, mayores
exigencias de tráfico; a mayor desarrollo, mayor importancia adquiere
el centro vital de la urbe; a mayor importanca, mayor valor de los
solares de la zona. ¿Qué importa, pues, que la casa sea alta o baja,
buena o mala, si un día no lejano ha de derribarse para desarrollar
sobre su solar una nueva construcción con otro destino? ¿Si esto se da
en las grandes ciudades y en las no capitales de provincia de rápido
desarrollo, por qué hemos de entorpecerlo en Alcoy? No miremos a
nuestro actual ensanche: pobre, maltrecho, sin remedio posible, naci-
do en época fatal, en que no se pensó en el tráfico actual. Pensemos
en un otro nuevo ensanche donde se desarrolle la verdadera ciudad
moderna que ha de ser Alcoy”.

Les seues al·legacions es presenten en tres vessants: higiènics, econòmics
i politicoadministratius. En el primer cas, en tractar-se de carrers estrets, no
hi arriba el sol, “cosa contraria a toda norma de higiene”. En el segon cas diu
que

“la clase modesta... adquiere a costa de sacrificios un solar
económico para construir su vivienda, recurriendo inclusive a la deuda
por falta de capital para poder cubrir las necesidades mínimas de su
justísimo, insaciable y moderado deseo. Esta necesidad tan justificada
llega hasta extremos de verdadero sacrificio y se dan muchísimos
casos en que el propietario aporta el mayor esfuerzo humano de cuan-
tos intervienen en la obra, sacrificando las horas de descanso, tan
merecidas luego de su trabajo, para ver su morada, muchas veces sin
terminar, donde cobija su familia, libre ya del hacinamiento, molestia,
insalubridad etc. del casco urbano donde vivía oprimido... Si a esta
clase, que alcanza el 70 u 80 % de la que construye, se le priva de esta
facilidad no nos extrañemos si la construcción de la vivienda privada
sufre un colapso...”

333

LA SOCIETAT INDUSTRIAL VALENCIANA



Per contra, la classe mitjana baixa, “la clase menestral” segons Aracil,
“recurre a la construcción de la casa de dos plantas, a ser posible con su
jardincillo, dentro de las calles de 2º y 3r. orden, donde buenamente puede
cobijar a sus hijos ya mayores con familia independiente, no siendo posible
privar a esta gente modesta de su deseo de congregar la familia bajo un
mismo techo”. La classe mitjana alta “recurre a la adquisición de una casa
construida dentro de la zona vieja de la ciudad, reformándola para sí, para sus
familiares y para beneficiarse con una renta imaginaria” i l’alta burgesia
“encuentra la casa antigua de gran solar y en él se acomoda, con la sola preocu-
pación de la comodidad de su hogar”.

L’arquitecte es lamentava de la política urbanística local: “si una política
urbana de tacañería y falta de espíritu de grandeza, llena de sentimentalismos,
nos ha conducido a tener un ensanche irreparable, y a una ciudad pésima-
mente higiénica, con alturas de casas desproporcionadas con los anchos de
las calles y dimensiones de las manzanas”. L’Ajuntament va desestimar la
valenta al·legació d’Aracil amb l’argument que a l’Eixample ja hi havia pre-
vista una zona per a la construcció de cases econòmiques.
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1 FABRA, Miquel Àngel (2000) El País Valencià (1939-1959): autarquia i industrialització, p. 62-69.
2 AMA, sign. 7522/45, Cambio de rotulación calles, 1939.
3 AMA, sign. 7522/49, Iglesias y monumentos destrozados por los rojos, 1940.
4 AMA, sign. 6420/53, Reforma de la capilla de Niño Jesús del Milagro, 1941.
5 AMA, sign. 3916/13, Prisión habilitada, 1940.
6 AMA, sign. 7522/55, Expediente sobre traslado [de las] oficinas de los Juzgados al edificio de la anti-

gua Casa de la Villa, 1941.
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13 MORENO FONSERET, Roque, op. cit., p. 165.
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15 AMA, sign. 7487/14, Instalación de un grupo electrógeno para alumbrado público, 1945.
16 AMA, sign. 3148/10, Ordenanzas fiscales, 1939-1940.
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Després de la Guerra Civil, la situació d’Espanya i, per tant, d’Alcoi es va
veure marcada per dues característiques bàsiques dels primers anys de la dic-
tadura franquista: la vinculació del règim a les potències de l’eix i la política
autàrquica. Aquests dos pilars fonamentals del nou sistema polític franquista,
però, a poc a poc canviaren i s’adaptaren a les circumstàncies de la conjuntu-
ra internacional. Així, des del punt de vista de la política internacional, la
guerra freda facilità l’acceptació del règim per part de les potències democrà-
tiques, que oblidaren ràpidament el seu passat, o millor, el seu present feixista.
Però, des d’un punt de vista econòmic, l’autarquia o, almenys, els seus pre-
ceptes bàsics, van romandre encara més temps al nostre país.

La necessitat urgent de canviar aquesta política econòmica, que havia por-
tat el país a la fallida tècnica, facilità l’aprovació per part del ministre
d’Economia Ullastres, en contra de les idees del mateix Franco, d’un pla
d’estabilització que suposava l’acceptació dels preceptes liberals i quasi de
mercat per part del règim. És clar que aquesta nova visió de la política
econòmica del país, juntament amb la fi de l’aïllament, comportaren uns can-
vis que, a poc a poc, es produïren en la mateixa societat espanyola i, per tant,
l’alcoiana. Per tal de fer un poc més comprensible la situació de l’Alcoi
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d’aquests anys, farem una ullada a través de tres elements bàsics del funciona-
ment de qualsevol societat: l’economia, la societat i la política.

Des del punt de vista de la societat alcoiana, cal començar fent referència
al nombre d’habitants de la nostra població. En acabar la guerra, a Alcoi
vivien unes 45.792 persones. La baixada de la mortalitat amb el pas del temps;
l’augment, encara que xicotet, de l’esperança de vida; els naixements de
després de la guerra, és a dir, els que no van nàixer al temps de la guerra civil,
i l’arribada de gent de altres llocs tant dels voltants d’Alcoi com d’Andalusia
i Extremadura fonamentalment, comportaren un augment de la població de
la nostra ciutat.

Així, l’any 1959, la població d’Alcoi havia arribat fins als 53.443 veïns,
però l’any 1960 es va produir una davallada demogràfica i la ciutat va perdre
població i es quedà en tan sols 51.096 habitants. Tanmateix, a partir d’aqueix
moment tornava la ciutat a créixer de forma regular a un ritme que estarà al
voltant dels 1.500 o 2.000 habitants per any,1 és a dir, amb una proporció sem-
blant als altres indrets de l’estat, tant a Espanya en el seu conjunt com al País
Valencià o a la mateixa província d’Alacant. Al març de 1964 s’arribà als
58.130 veïns, i Alcoi es convertí en la 58a. població d’Espanya en nombre
d’habitants, la tercera de la província d’Alacant i per damunt de 15 capitals de
província, la qual cosa ens confirma que, fins a eixe moment, el nostre creixe-
ment de població correspon als paràmetres de la resta del país.2 El problema,
és a dir, la parada en el procés de creixement de la població de la nostra ciu-
tat va venir posteriorment com a conseqüència de la sèrie de mancances que
oferia la ciutat per a donar treball no tan sols com fins ara a la gent, que emi-
grava sense qualificació professional, sinó també als fills del poble que, a poc
a poc, milloraren les seues expectatives de futur i les seues capacitats pro-
fessionals i que, en no trobar llocs de treball qualificats al nostre poble,
hagueren de marxar.

Si es fa una comparació entre diferents densitats de població es pot obser-
var com Alcoi, encara que augmentarà el nombre d’habitants per quilòmetre
quadrat, quedarà a poc a poc per davall de les grans ciutats com Madrid i
Barcelona, així:
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Al mateix temps que el nombre d’habitants varia, també passa el mateix
respecte a la distribució de la població per edats.

En aquesta taula podem veure com l’estructura de la població alcoiana va
modificant-se amb el pas del temps: la població infantil, és a dir, la menor de
14 anys, ha augmentat com a conseqüència tant de la disminució de la mor-
talitat infantil com per l’augment de la natalitat i en només deu anys ha pas-
sat d’estar per davall del 20% a ser superior al 23%. L’augment percentual de
la població menor de 14 anys suposarà una disminució del grup adult, és a
dir, aquell que va des dels 15 fins als 64 anys. Ara aquest grup passa de repre-
sentar el 71% a ser a penes el 68%. Finalment, el sector dels majors de 65
anys també augmentarà, encara que de forma més reduïda.

Des d’un altre punt de vista també s’hi troben canvis en altres aspectes
fonamentals de la població alcoiana, com ara la natalitat, la mortalitat i la
immigració.

En els primers anys 60 la vida religiosa impregna la societat alcoiana, de
la mateixa manera que passa a la resta d’Espanya. Les notícies religioses mar-
quen una part del funcionament de la societat, de tal manera que qualsevol
acte és notícia, com pot ser la consagració del nou altar, el sagrari de l’hospi-
tal d’Oliver o que dos nous capellans alcoians canten la seua primera missa
en 1959. També, per descomptat, la inauguració de qualsevol negoci o
establiment és rebut amb la corresponent benedicció. La Setmana Santa,
època especial per a la devoció religiosa, manté tots els elements bàsics
d’aquesta celebració a Espanya: el Via Crucis, les processons i, a més a més,
les autòctones d’Alcoi, com són els Xiulitets. Però, quan es fa una ullada a la
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premsa del moment i hom llegeix amb deteniment la notícia, es pot compro-
var com aquesta celebració, la Setmana Santa, no gaudeix de molta tradició a
Alcoi, tal volta per la proximitat de les festes de moros i cristians o per altres
elements menys valorats. Al periòdic Ciudad de Alcoy de 1959 la notícia de la
processó de Setmana Santa és que més de 2.000 dones van acompanyar el
Natzaré,3 quantitat prou significativa per a qualsevol acte desenvolupat en una
població com Alcoi, però que cal veure amb tranquil·litat, ja que en cap
moment no s’hi diu res de la quantitat d’homes que van participar en l’acte
religiós. És clar que eixe fet no vol dir que la societat del moment no estiga
plena de components religiosos, ni molt menys, però almenys resulta signi-
ficativa. A l’octubre del 60 va ser beneïda la creu de Sant Cristòfol, un fet que
mou molta gent de la societat local, tal volta per ser un element molt alcoià o
tal volta per la significació especial que tenia vinculada al Preventori.

Però l’esdeveniment que marca el calendari alcoià sempre han sigut les
festes de Moros i Cristians. En 1959 el NODO, eixa mena de canal de trans-
missió del règim que es projectava a totes les sales de cinema del país, vindrà
a Alcoi per a fer arribar a tot Espanya les característiques de la nostra festa,
amb els conceptes de germanor entre treballadors i propietaris, però també
destacant-ne els aspectes religiosos i no tan sols els festius. També vindrà a
Alcoi la televisió francesa per a fer-ne una mena de documental.4 A partir
d’ara les festes alcoianes tenen repercussió no tan sols a nivell nacional sinó
també internacional. Durant aquest moment trobem canvis molt importants
en altres aspectes de la festa i que quedaran a partir d’eixe mateix moment
com elements fonamentals de la mateixa festa i acceptats per tots com si
foren de tota la vida. En 1960 la filà Cordón celebra el centenari de la seua
fundació i amb eixe motiu presenta el dia de l’entrada una esquadra especial.5

Aquesta innovació, a partir d’eixe moment, es converteix en l’esquadra del
mig, que, de forma rotatòria, tal com feien el capità i l’alferes, exerciran totes
les filaes, tant dels moros com dels cristians. Un altre fet significatiu té lloc
també en 1960 quan, amb la col·laboració de Ràdio Alcoi, es grava el primer
disc de música festera. A partir de llavors és un fet periòdic en la vida tant
musical com festera de la ciutat, ja que tots els anys sortiran al mercat nous
discs amb aquesta música.

Poc temps després, en 1961, s’inaugura el Casal de Sant Jordi, que es con-
verteix en un referent bàsic de la ciutat. A banda de ser la seu permanent de
l’Associació de Sant Jordi també és seu del nou Museu de la Festa. Encara que
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fins fa poc —abans de la seua reforma integral— semblava un Museu obso-
let, cal recordar que en aquells moments quasi tots els museus tenien carac-
terístiques semblants. A més, tan sols un any després s’amplia el recorregut
de l’Entrada,6 que anirà de la Plaça d’Espanya per Sant Llorenç al carrer del
Generalíssim, avui País Valencià. Aquest canvi en el recorregut de l’acte més
important de la festa representa no tan sols l’ampliació del recorregut per als
festers, amb les dificultats que això va comportar al principi per als mateixos
protagonistes, sinó, a més a més, una ampliació de l’espai per a veure-la, és a
dir, per als popularment coneguts com “els mirons”. Aquesta innovació va
ser ben acceptada, tal com calia en aquell moment, perquè no es podia
mostrar cap tipus de protesta, manifestació ni opinió contrària, sinó que tan
sols calia aplaudir el que s’hi feia.

La nostra festa sempre ha sigut capdavantera en tots els seus aspectes i la
premsa del moment considerava que, aquell 1962, la dona alcoiana ja estava
incorporada definitivament a la festa.7 És clar que cal entendre aquesta incor-
poració en aquell moment històric, quan el paper de la dona encara estava a
casa —ella era la defensora de la llar— i quan legalment encara era considera-
da una menor d’edat. L’any 1964, a més, se sol·licita al ministeri la declaració
de Festa d’interés turístic nacional amb la finalitat de mantenir-la com a referent
de totes aquelles festes que se celebren no tan sols al voltant del nostre poble
sinó també de tots aquells llocs on comencen a sorgir.

La vida política de la ciutat està marcada, com a tota la resta d’Espanya, per
una absència de llibertat i una utilització de la propaganda amb la finalitat de
vendre el producte del règim. Les celebracions oficials i els actes públics de
reafirmació del règim es produeixen al llarg de tot l’any. Se celebra l’anomenat
Dia de la Victòria que, alguns anys, com en 1959, és aprofitat per a condecorar
dos alcoians. També cal destacar que aquests actes moltes voltes són con-
siderats com moments d’exaltació de la unitat d’Espanya, i reverenciats com el
final d’una “guerra d’alliberament”. Aquestes jornades, que tots els anys se
celebren a l’abril, a Alcoi estan acompanyades a vegades per la intervenció dels
militars, que consisteix en una desfilada de les tropes del regiment Biscaia 21.
Aquests esdeveniments comporten també la commemoració de l’alliberament
d’Alcoi, així com els corresponents anys de pau. També tots els anys, cada 20
de novembre, té lloc la missa per la mort de José Antonio Primo de Rivera,
tractat com un heroi. Al mateix temps, aquesta data és aprofitada per a retre
homenatge a tots aquells que van morir per la pàtria; és clar que aleshores tan
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sols se celebrava la mort d’uns, perquè els altres sembla que no havien mort pel
país. Dins d’aquestes celebracions no podia faltar l’exaltació per l’arribada de
Franco a la “Jefatura del Estado”, ocasió en la qual la Corporació municipal
enviava un telegrama al cabdill en què quedava manifestada la tradicional
“adhesión inquebrantable” de l’ajuntament alcoià. Per descomptat, també hi ha
altres celebracions polítiques, com la fusió de la Falange amb les JONS. La
Secció Femenina participa de totes i cadascuna de les activitats commemora-
tives a Alcoi, però sempre des d’un punt de vista més relacionat amb la tasca
que la dona té encarregada dins de la ideologia del règim. Cal destacar també
els tradicionals concursos de plantes i les exposicions de treballs manuals, com
els celebrats amb motiu del dia de la  Mística Doctora.

No podia quedar fora de la vida social del poble la relació amb l’exèrcit,
institució clau en el suport del règim. A Alcoi els militars no tan sols tenien
la caserna, sinó també unes instal·lacions fora de la ciutat, el Molí Paià, on els
reclutes feien el “campament” i on es feia la “jura de bandera”. Aquest acte,
en principi estrictament militar, acabà convertint-se en un esdeveniment
social i notícia a la ciutat. Cada vegada que hi havia una “jura de bandera” hi
havia repercussió a la premsa. La presència a la ciutat d’una caserna militar de
l’exèrcit de terra i d’un esquadró de vigilància aèria amb base a l’Aitana va ser
aprofitat també per molts joves alcoians per a fer el servei militar en aquestes
instal·lacions, ja que això comportava no tan sols l’opció de quedar-se a casa,
quan la durada de la “mili” era molt llarga, sinó, a més a més, poder disposar
d’un permís especial, la “pernocta”, que els permetia anar a dormir a casa
quasi tots els dies i moltes voltes fins i tot continuar fent feina a les fàbriques
o comerços de la ciutat. Tan sols calia tenir un bon conegut a la institució
armada o amb prou influència per aconseguir aquests permisos.

Les visites institucionals a Alcoi foren aprofitades per a demostrar a la jerar-
quia del règim la fidelitat absoluta de la ciutat no tan sols amb Franco, sinó
també amb tota l’estructura del sistema polític. La visita més important de les
realitzades en aquests anys i, fins i tot, durant tota la pervivència del fran-
quisme, va ser la de Carmen Polo, dona de Franco, que va tenir lloc al novem-
bre de 1960.

8
Aquesta visita fou considerada com una prova més de l’estima

que tenia Franco per Alcoi, però en realitat representava el fracàs de les ges-
tions que el mateix ajuntament de la ciutat havia fet perquè esperava que,
després de la concessió a Franco de la primera medalla d’or, fóra ell qui, en
persona, visitara la ciutat, tot aprofitant l’excusa d’arreplegar la condecoració
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atorgada. Al final, i davant la impossibilitat que Franco vinguera a Alcoi, va
ser l’Ajuntament qui anà a Madrid a oferir-li la medalla d’or.

La visita de la dona del cabdill va ser una demostració més de l’exaltació
de la figura de Franco. Carmen Polo hi va venir acompanyada pel governador
civil i per les dones dels ministres de la Governació i d’Obres Publiques. Com
que calia mantenir, com de costum, l’aspecte religiós com una senya d’iden-
titat pròpia del règim, la senyora va orar davant la imatge de Sant Jordi.
Després acudí a visitar unes fàbriques, una guarderia i el Preventori. Aquesta,
però, no va ser l’única visita que les autoritats estatals feren a la ciutat. El
mateix mes de novembre hi acudí el ministre de l’Exèrcit, el tinent general
Barroso, que va fer una visita al campament militar del Molí Paià. Més enda-
vant, al juliol de 1961, hi vingué el ministre Secretari General del Moviment.

Les mostres d’adhesió continuada a Franco foren, com a la resta
d’Espanya, manifestades tant al carrer com de forma oficial. Aquesta última
s’expressava en els tradicionals telegrames o discursos, com al març del 1961,
amb motiu dels atemptats del Sàhara,9 que reberen de forma conjunta la con-
demna pel fet i l’adhesió a Franco al mateix temps. Però, la presència de gent
al carrer per a demostrar el seu compromís amb el règim va ser més esporàdi-
ca. Cal destacar que, a l’octubre de 1962,10 un grup de 300 estudiants de
l’escola de perits d’Alcoi va eixir al carrer, segons la premsa de forma espon-
tània, per a manifestar-se contra la campanya antiespanyola del comunisme
italià. Dins dels discursos oficials, el més destacat d’aquest moment històric
fou, sense cap dubte, el pronunciat per l’alcalde de la ciutat, Francisco
Laporta, amb motiu de la celebració dels 25 anys de Pau. Per a Laporta, la
República espanyola havia acabat sotmesa al comunisme internacional i, a
més a més, havia estat la culpable de la destrucció dels recintes sagrats.
Aprofità el discurs per fer una descripció de la situació que hi havia després
de la guerra, on segons ell un milió de morts reclamava, exigia i cridava que
el seu sacrifici no fóra estèril. Al mateix temps, Laporta aprofità l’ocasió per
a recordar els èxits del règim ja que en 1939 havia començat de zero, amb una
situació penosa. No obstant això, gràcies als plans d’urgència havien sorgit
noves indústries, nous pobles i l’aigua podia córrer amb goig per tot Espanya.
Els grans complexos industrials, tant d’automòbil, química o acer, s’escam-
paven pertot arreu i feien més gran Espanya. Però això no era tot, perquè el
Movimiento havia sigut capaç d’implantar al país una societat autènticament
representativa. Franco havia sabut mantenir la integritat de la nació gràcies a
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la neutralitat i la previsió social havia abastat nivells insospitats, amb la llei de
la Seguretat Social i la construcció d’habitatges de promoció social. La políti-
ca cultural, amb col·legis, instituts, universitats laborals, no havia parat de
millorar. Per descomptat, com qualsevol discurs de l’època, el de l’alcalde
Laporta acabà amb la “inquebrantable” adhesió a Franco.11

La vida política local estava reduïda en tots els seus aspectes, perquè el
Movimiento controlava tota l’activitat tant política com sindical de la ciutat.
Tan sols l’elecció dels regidors del terç familiar atorgava una certa façana de
llibertat, cosa que en realitat era falsa ja que per a ser candidat al terç familiar
calia ser fidel al règim. Durant aquest període de principis dels 60 hi hagué
dues eleccions a regidors. La primera, en 1960, quan calgué renovar nou regi-
dors de l’Ajuntament. Per aquest terç es van presentar set sol·licituds. En
principi tenien dret de vot 16.599 electors, caps de família, que havien de triar
tres regidors. D’aquests electors, caps de família, 3.646 eren dones. Hi va anar
a votar el 70’88 % del cens electoral. Al novembre del 63 tornà a haver-hi
eleccions; ara foren huit candidats i votà el 79’20 % del cens.

12

Per altra banda, les eleccions sindicals també eren controlades pel règim. Al
setembre del 60, en les eleccions sindicals tenien dret de vot 9.182 treballadors
en edat electoral —per tant, no tots els treballadors podien votar—, els quals
formaven part de 201 centres de treball, i van elegir 529 enllaços sindicals.
Aquestes eleccions sindicals també van tenir lloc en 1963 i en aquestes,
segons la premsa del moment, participaren 14.000 productors —terme fet
servir per a definir el treballador—, s’hi presentaren 5.000 candidats i foren
elegits 950 enllaços. Segons la mateixa premsa, tan sols en quatre centres de
treball es va observar una certa abstenció.13 Cal recordar que tant les dades de
participació com els mateixos processos electorals eren sempre manipulats.
La vertadera abstenció devia ser molt més elevada i significativa de l’oficial;
tanmateix, la censura, el control i la fidelitat dels mitjans de comunicació
impedien que tot allò que no convenia al règim s’hi fera públic i, en tot cas,
se li llevava importància.

Pel que fa al descans dels treballadors, a principis dels anys 60 les vacances
s’agafaven de forma general durant el mes de juliol, en teoria entre l’1 i el 31
del mateix mes, però habitualment eren entre els dies 18 i 25. Segons la ter-
minologia del moment eren dies abonables, és a dir, pagats i no recuperables,
amb la qual cosa el treballadors no calia que feren hores extra per a tornar-les
a l’empresa, com era costum en algunes festes.
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La sanitat i l’educació tampoc no estaven per a tirar coets.
L’escolarització de la població infantil anava a poc a poc aconseguint pro-
gressos, clar que sempre en escoles xicotetes, sense quasi condicions, amb
molts alumnes per classe —al voltant de 40 o més—, i sempre separats per
sexes. Les escoles públiques tenien unes mancances enormes que con-
trastaven amb la forta implantació de l’escola de caire religiós. Pel que fa als
majors, encara hi havia, a Alcoi, molta gent analfabeta, en principi gent
major, que no sabia ni escriure ni llegir. Per tractar de solucionar-ho, el
règim portà endavant campanyes per a alfabetitzar la població; tanmateix,
els resultats tampoc no foren espectaculars i gran part de la població con-
tinuà sense llegir de forma habitual i en la majoria de cases alcoianes no hi
havia llibres. Davant la necessitat de formar perits amb rapidesa, tant per a
la indústria local com comarcal, la Cambra de Comerç d’Alcoi va sol·licitar
al ministeri, en 1963, la reposició d’aquests estudis de peritatge tèxtil químic
a l’escola de perits de la ciutat.14

Les campanyes de vacunació per a la població formen part també d’aquell
moment històric, ja que encara no havia arribat la sanitat preventiva. Entre
aquestes campanyes destaquen, al desembre del 63, una contra la “polio”,
malaltia que afectava una part de la població infantil i que deixava les seues
empremtes per a tota la vida. En a penes tres dies foren vacunats 8.117
xiquets i xiquetes. A l’abril del 65 es va portar endavant la segona fase de la
vacunació trivalent infantil.15 Amb aquestes campanyes el règim considerava
que ja en feia prou per la salut dels xiquets i xiquetes.

Per altra banda, el dèficit d’infraestructures urbanístiques era enorme a la
ciutat. El barri de Batoi tenia greus problemes d’abastiment d’aigua, fins que
en 1959 es va aprovar, per valor d’un milió i mig de pessetes, les obres de
canalització. Tanmateix, aquesta mancança no tan sols era un problema d’un
barri, calia construir depòsits d’aigua que asseguraren el subministrament a
tota la població. I no fou fins a l’abril del 64 quan s’aprovà el projecte de
proveïment general d’aigua per a Alcoi. Així i tot, l’Ajuntament sol·licità ajuda
de l’Estat per a poder portar-ho endavant, ja que els seus recursos eren insu-
ficients per a poder fer front a aquestes despeses.

Pel que fa a la problemàtica quotidiana de l’aigua, encara en 1960 les
dones de l’Eixample havien d’anar a llavar al llavador de la Font de l’Horta
els diumenges a les 5 o les 6 del matí. Aleshores la gent matinava una mica
més que ara, i amb els seus sorolls despertaven els veïns dels voltants, que
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protestaren de manera continuada tant davant l’Ajuntament com en els
mitjans de comunicació locals.

La recollida de la brossa no arribava, en el anys seixanta, a tots els alcoians,
ja que va ser aleshores quan s’amplià la recollida als barris de la Uixola, Sant
Maure i Calderón. Aquesta recollida es feia per mitjà de vehicles que passaven
al llarg de tot el dia —no a la nit— pels diferents carrers de la ciutat; el vehi-
cle parava a mitjan carrer i anava, a poc a poc i de casa en casa, sense tenir en
compte el trànsit —encara que aquest tampoc no era molt elevat—. Les
dones o els xiquets baixaven la brossa amb poals, generalment protegits amb
paper de periòdic, i l’abocaven al camió.

A la nostra ciutat hi havia encara greus problemes d’habitatge. Molta gent
encara vivia en cellers o porxis al centre de la ciutat, en condicions penoses.
Les cases de dos claus eren així mateix una realitat constant al nostre poble.
La construcció de cases per part del Ministeri de l’Habitatge no arribava a
cobrir la demanda de la població. Així, en 1960, va ser notícia no tan sols la
visita del delegat provincial del ministeri, sinó l’anunci de la propera cons-
trucció d’un grup de 500 habitatges més. Tan gran era la demanda d’habitatge
enfront de l’oferta, sobretot per part dels joves que es volien casar, que la
concessió de les cases de la Uixola s’hagué de fer per mitjà d’un sorteig. Com
a exemple, encara en 1962, per a un total de 18 habitatges, hi van optar 231
famílies. Davant aquesta situació la caporalia local del Movimiento es va com-
prometre a portar endavant el mateix any 62 la construcció d’uns altres 400
habitatges més. A l’octubre del 65 s’aprovà la construcció d’habitatges al polí-
gon de Caramanxel, que tindria una capacitat per a 7.425 habitants amb una
superfície de 137.000 metres quadrats. Per descomptat, també hi hauria una
capella, dos grups escolars i set guarderies. En principi fou el projecte de més
envergadura portat a terme a la ciutat d’Alcoi, però d’allò que era el projecte
inicial al resultat definitiu i el temps previst per a seua realització al temps real
emprat, hi hagué prou diferència.

Respecte a la il·luminació pública dels carrers cal destacar que en 1965 el
consum d’energia elèctrica s’havia duplicat respecte al dels deu anys anteriors.
Però, així i tot, realment era dolenta, i tan sols els carrers principals gaudien
d’una il·luminació acceptable; la resta eren veritables goles de llop.

El trànsit a la ciutat començava, a poc a poc, a ser significatiu en 1959. El
cens de vehicles comptabilitzava 365 automòbils i 1.213 motos, però ja en
1963 —tan sols quatre anys després— el cens era de 3.308 vehicles de tota
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classe. És a dir, en tan sols quatre anys s’havia duplicat el nombre de vehicles
a la ciutat. L’augment del trànsit comportà la instal·lació, a l’abril del 62, dels
primers senyals semafòrics. Aquestes incorporacions de nous elements a la
ciutat eren considerades aleshores com un exemple del grau de modernitat i
desenvolupament d’Alcoi, comparable al de les altres grans ciutats d’Espanya.

Pel que fa al sector industrial, la situació a Alcoi estava vinculada a la
pròpia problemàtica del tèxtil: si aquest entrava en la típica crisi cíclica, tot
Alcoi estava en crisi; quan el tèxtil anava bé, tot marxava bé a la ciutat. A prin-
cipis del 60 era la mateixa premsa la que confirmava la situació crítica del tèx-
til; tanmateix, en eixos moments, el paper i el metall es trobaven en un bon
moment, tot i que més endavant foren aquests sectors els que entraren en una
forta crisi, que els conduí pràcticament a la seua extinció. La situació compli-
cada del tèxtil va obligar que una comissió sindical, presidida —com no podia
ser d’una altra manera— pel mateix governador civil de la província
d’Alacant, amb la participació de les jerarquies provincials i del mateix alcalde
d’Alcoi, manifestara al ministre de Treball el problema d’aquesta indústria a
la nostra ciutat.

A més, el ple del Sindicat local tèxtil tractà el problema de la crisi, així com
altres, com la regulació del període de vacances, perquè, quan una empresa de
la ciutat volia avançar el temps de les vacances per a fer-ho coincidir amb les
empreses catalanes, això comportava un greu problema per a les altres empre-
ses del sector.

En una entrevista a Rafael Terol, en el periòdic Ciudad en 1959,16 ja feia
referència als problemes fonamentals de la indústria a la nostra ciutat, com
eren la falta de personal tècnic, directius qualificats i caps intermedis i, per
descomptat, la millora de la productivitat. Però, com no podia ser d’una altra
manera, també parlava del problema de la concentració de les nostres empre-
ses, és a dir, la unió de moltes empreses xicotetes en unes altres molt més
grans i més competitives. Per al senyor Terol les dificultats que presentava el
procés de concentració industrial estaven motivades per la mateixa idiosin-
cràsia de la gent del nostre poble. A Alcoi sempre ha estat tradicional el mini-
fundisme empresarial, amb molt poques empreses de grans dimensions i
moltes mitjanes o, fins i tot, xicotetes. Aquestes, de vegades, han tingut un
creixement espectacular en pocs anys sota la direcció del fundador de l’em-
presa, però, als trenta o quaranta anys després, han desaparegut. I això ho
recorda, fins i tot, el nostre refranyer local: “La fàbrica la fa l’avi, l’aguanta el
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fill i el nét la desfà”. O també aquesta afirmació popular alcoiana: “societat,
ni amb la dona”. Cal entendre un poc el funcionament de la societat alcoiana:
moltes voltes el fill de l’empresari que tenia millor capacitat i preparació, estu-
diava una carrera universitària i després es dedicava a exercir eixa professió,
mentre que el fill amb menys qualificació era quasi sempre qui s’encarregava
de la fàbrica familiar.

Dins del tèxtil no tots els subsectors compartien la mateixa crisi. En aquests
moments la més forta la suportava el ram dels regenerats del tèxtil. Calia,
doncs, reorganitzar aquest subsector perquè poguera competir amb la pro-
ducció estrangera, ja que era imprescindible reordenar-lo per arribar a la inte-
gració europea. La màquina propagandística del règim afectava a tots els
aspectes de la vida, i també a la mateixa indústria alcoiana. Així, al febrer del
59, s’hi assabentaven que la indústria catalana es preparava per a l’eventual
entrada d’Espanya en el Mercat Comú,17 mentre que la nostra no ho faria. Per
això, doncs, no s’hi podria competir ni amb els catalans ni els europeus, la
qual cosa complicaria encara més la situació del tèxtil a Alcoi.

A partir dels primers anys de la dècada dels seixanta començaren a signar-
se els convenis sindicals, que permetran una millora en les condicions de vida
dels treballadors. Entre els primers destaca el del ram de filats i teixits, que va
ser aprovat, segons la terminologia política del moment, per mitjà d’una
comissió de productors. També se signaren convenis col·lectius a Papereres
Reunides, a l’octubre del 61, i al metall pel juny del 63. Però, entre els més
destacables podem esmentar el conveni de maig del 1962, que afectava en
principi quasi tot el sector, és a dir, 400 empreses i uns 9.000 productors.

En 1965 el president de la Secció Sindical de la Fusta va visitar Alcoi i va
prometre elevar a la Superioritat (terme amb què la gent del règim feia referèn-
cia a les autoritats) que els beneficis del mutualisme arribaven als modestos
empresaris i productors independents.18 Cal  recordar que aquest dirigent
sindical, com no podia ser d’una altra manera, també era procurador a les
Corts franquistes i, al mateix temps, un dels representants dels obrers espanyols
a l’OIT.

A poc a poc, la població va prenent consciència de la necessitat de millo-
rar el medi en què hi viu. Per exemple, els canvis de color de l’aigua dels rius
segons l’activitat de les fàbriques o la mateixa brutícia que arrossegava el cabal
eren una constant. Aleshores, i per primera volta, la premsa publicava que els
abocaments als rius eren un fet quotidià per part de les indústries situades al
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seu voltant, per la qual cosa l’Ajuntament advertia, però sense cap gran pressió
als industrials, que no efectuaren aquests vessaments.19

Aquests canvis també es produïen en altres àmbits de la nostra indústria.
Algunes empreses alcoianes començaren a comprendre que si s’eixia a l’es-
tranger i es competia per a poder aconseguir un mercat en condicions, els
millors llocs per a promocionar la seua producció eren les fires. Així, a l’agost
de 1965, té lloc la primera expedició de maquinària tèxtil a l’estranger,
maquinària alcoiana per a l’exposició de màquines-eina a Brussel·les.20

Pel que fa al sector terciari de la ciutat, tant les empreses alcoianes com les
foranes comencen a gaudir de canvis fonamentals. La Unión Alcoyana, que
ja sobrepassava els 1.000 milions de pessetes en primes assegurades, eixirà de
la zona i obrirà una delegació a Alacant. El Monte de Piedad y Caja de
Ahorros de Alcoy —actual Caixa del Mediterrani—, encara mantenia una
estructura organitzativa envellida, i tan sols tenia sucursals als pobles dels
voltants: Cocentaina, Muro, Benilloba i Banyeres. A Alcoi tan sols disposava
de la seu principal, al centre de la ciutat, i d’una oficina a l’avinguda de José
Antonio —l’actual Alameda—. Aquesta entitat oferia aleshores uns interessos
del 2% en llibreta d’estalvi, un 5% en estalvi escolar i, per a depòsits anuals,
un 3%. Per altra banda, el Banc de Bilbao, que ja portava uns anys a la ciutat,
obria també una nova oficina a l’avinguda de José Antonio. Açò confirmava
el pes que, a poc a poc, agafava l’Eixample com a lloc d’activitat econòmica.

Quant al comerç, aquesta activitat mantingué durant aquests anys el sis-
tema de la botiga tradicional: xicoteta, de treball familiar, on el pare i la mare,
a voltes ajudats pels fills, treballaven en un lloc sense quasi espai. Els carrers
del centre històric eren el carrers del comerç tradicional, el comerç de tota la
vida. La gent que vivia fora del centre anava a comprar a “Alcoi”, fent referèn-
cia a que anava a comprar als comerços del centre. El sistema tradicional de
compra era l’anomenat “a ratlla”: el client anava a un comerç, comprava un
producte, el botiguer li apuntava el preu de la compra en una llibreta i cada
setmana, quan el client cobrava, passava per la botiga i pagava una quantitat
que es descomptava del preu anotat. En aquests anys, però, aquest sistema es
va veure superat per l’aparició de la “credivenda”. En 1962 més de 60 comerços
de la ciutat s’associaren a aquest sistema, la qual cosa representà l’èxit de l’em-
presa en el comerç. En realitat era una mena de compra a crèdit popular,
amortitzable a cinc duros per setmana i sense cap tipus d’interès.21 No obstant
això, hi havia qui s’adonava que calia modernitzar el comerç local, ja que la
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ciutat necessitava nous sectors comercials. Segons la premsa, si els mateixos
comerciants alcoians no feien res, aleshores arribaria capital de fora i ho
faria.22

Segons el cens de la Cambra de Comerç i Indústria d’Alcoi,23 la major part
de les activitats comercials pertanyien al sector de l’alimentació, amb 295
empreses de caràcter minorista i de tipus individual. És a dir, que les botigues
regentades per un únic propietari absorbien el 54’3% de l’activitat comercial
de la ciutat. En 1965 el nombre d’empreses del sector comercial arribava a les
753, però l’estructura de funcionament no havia canviat gaire, perquè les
dedicades a l’alimentació —i que eren de propietat individual— encara
suposaven el 54’7%.

Pel que fa a la indústria, el tèxtil era el predominant, amb 232 empreses
individuals i 85 societats d’un total de 691 i 170 respectivament. Açò signifi-
cava que continuava mantenint-se el sistema tradicional d’empresa individual
enfront de la societat i el monocultiu industrial del tèxtil. Els sectors del metall
i el paper hi anaven darrere, i igualment hi era majoritària la presència d’em-
preses de caràcter individual. En 1965 els canvis encara eren imperceptibles;
el tèxtil representava 278 empreses individuals i 104 societats davant d’un
total de 809 i 198 respectivament. El paper havia baixat la seua presència en
societats i havia augmentat pel que feia a les empreses individuals. En canvi,
al metall, l’increment s’havia experimentat pels dos costats: les empreses indi-
viduals representaven 176 i les societats 55.

NOTES

1 BENEITO LLORIS, Ángel; HERNÁNDEZ FERRIS, Rafael, article publicat en Història d’Alcoi,
Alcoi: Ajuntament, Editorial Marfil, p. 532-535.

2 Ibídem.
3 Ciudad de Alcoy, 31 de març de 1959.
4 Ciudad de Alcoy, 28 d’abril de 1959.
5 Ciudad de Alcoy, 12 d’abril de 1960.
6 Ciudad de Alcoy, 3 de maig de 1962.
7 Ibídem.
8 Ciudad de Alcoy, novembre de 1960.
9 Ciudad de Alcoy, 25 de març de 1961.
10 Ciudad de Alcoy, 30 d’octubre de 1962.
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11 LAPORTA, Francisco, discurs en commemoració dels 25 anys de pau (2 de febrer de
1964).

12 Ciudad de Alcoy, 22 de novembre de 1960 i 8 de novembre de 1963.
13 Ciudad de Alcoy, 8 de juny de 1963.
14 Ciudad de Alcoy, 5 de març de 1963.
15 Ciudad de Alcoy, 10 de desembre de 1963.
16 Ciudad de Alcoy, 26 de maig de 1959.
17 Ciudad de Alcoy, 10 de febrer de 1959.
18 Ciudad de Alcoy, 12 d’abril de 1960.
19 Ciudad de Alcoy, 19 de juliol de 1963.
20 Ciudad de Alcoy, 24 d’agost de 1965.
21 Ciudad de Alcoy, 6 de novembre de 1962.
22 Ciudad de Alcoy, novembre de 1959.
23 Archivo de la Cámara de Comercio e Industria de Alcoy. Censo numérico de comercio

e industria de Alcoy.
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INTRODUCCIÓ

La ciutat d’Alcoi, al llarg de la història contemporània, sempre ha destacat
per la importància del seu moviment obrer en els diferents vessants: anar-
quista (CNT), socialista (UGT), i comunista, liderat per Comissions Obreres
(CCOO). Tanmateix, un dels aspectes encara per estudiar és el del moviment
obrer catòlic que es desenvolupà entre el franquisme i la transició democràti-
ca. Nosaltres, amb la present comunicació, pretenem exposar el paper i la
presència desenvolupada per la JOC (Juventud Obrera Católica) i per
l’HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica): com funcionaven, quines
persones les integraren, quin va ser el seu protagonisme dins del moviment
obrer alcoià en el context de la meitat i finals del franquisme, així com la seua
participació en el moviment polític i veïnal durant la transició democràtica,
fins que arribaren els primers ajuntaments democràtics.

Les fonts de documentació consultades abasten tant la bibliografia i la
premsa de l’època, com els arxius públics, privats i personals. Atés que la
temàtica entra dins de la història més recent, la investigació es complementa
també amb els testimonis orals dels protagonistes més representatius que van
viure de manera més directa els esdeveniments.
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Pel que fa l’estructura del treball, partim de la gènesi dels moviments
catòlics a nivell estatal, del País Valencià, i de la ciutat d’Alcoi. A continuació,
analitzem l’estratègia, el sentit i els mecanismes de funcionament d’aquestes
organitzacions. Tot seguit, ens centrem en l’exposició cronològica de la vida
de la JOC i de l’HOAC alcoianes, que iniciem en la dècada de 1950 i tanquem
en l’any 1979, data de les primeres eleccions municipals democràtiques. Dins
d’aquest període de quasi trenta anys, distingim tres etapes: la primera, des
dels inicis de 1950 fins a 1967, any en què les CCOO foren declarades
il·legals pel règim franquista; la segona, des de 1967 fins a 1975, any de la
mort del general Franco; i, finalment, la tercera, des de 1975 fins a 1979.

1. ELS ORÍGENS DE LA JOC I DE L’HOAC

Al llarg dels anys cinquanta, passada la duresa de la dècada dels quaran-
ta, es produïren les primeres temptatives de recuperació del moviment
obrer al marge del sindicat vertical franquista. En este sentit, des d’alguns
sectors de l’Església Catòlica, tenim els exemples de l’Hermandad Obrera
de Acción Católica (HOAC) i de la Juventud Obrera Católica (JOC). Estes
dues organitzacions de caràcter d’apostolat dins la comunitat catòlica van
aparèixer a nivell estatal en 1946 i 1947 respectivament, amb la preocupació
de l’Església d’acostar-se més a la classe obrera, de la qual es trobava prou
distanciada i amb la que estava perdent el contacte1.

L’HOAC nasqué en 1946, com una branca d’Acció Catòlica especialitza-
da en el moviment obrer. El principal promotor fou Guillermo Rovirosa,
antic cenetista convertit al cristianisme, que va tenir el suport del cardenal Pla
i Deniel2. La JOC, encara que va aparèixer a Bèlgica en 1925, a partir de l’o-
bra del bisbe Cardijn, tanmateix, la seua fundació a Espanya no es va produir
fins a 1947. Totes dues organitzacions iniciaren una tasca de captació dels
obrers catòlics. Però ni els bisbes, ni els governants franquistes s’adonaren
que una dictadura no podia permetre que els obrers es reuniren lliurement,
per més que foren cristians, ja que en qualsevol moment se’n podien posar
en contra3.

En l’àmbit de la diòcesi de València, sota els auspicis de l’arquebisbe
Marcelino Olaechea, l’HOAC ja funcionava a partir de finals dels quaranta i
primers anys cinquanta. Segons algunes fonts, durant estes dates es repartia
per València i la seua diòcesi la revista Tu, òrgan oficial de l’HOAC des de la
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seua fundació en 1946 fins a 1951, quan va patir la prohibició governativa per
informar sobre la vaga de tramvies de Barcelona. L’any 1952, el nombre de
militants hoacistes en la diòcesi valenciana s’acostava a la quantitat de tres-
cents4.

La Juventud Obrera Católica (JOC) va sorgir a València en 1953 quan l’ar-
quebisbe Marcelino Olaechea va nomenar consiliari diocesà el sacerdot José
Vila López, que va formar equip amb un nodrit grup de seminaristes que
prompte serien ordenats: Vicent Amargós, Juan Llácer, Pepe Campos, Lluís
Espí, Pepe Fornés i Nicolás David. Els primers grups jocistes van aparèixer a
València, a l’Escola d’Aprenents de Macosa, a Marxalenes, i poc després ja
estaven també a Alcoi. Passats sis anys, a finals de la dècada dels cinquanta,
l’organització jocista estava perfectament estructurada i disposava de tres federa-
cions: la de València, la d’Ontinyent i la d’Alcoi5.

2. L’ESTRATÈGIA I EL SENTIT

Tant la JOC com l’HOAC es convertiren en dos moviments obrers
catòlics especialitzats que, a partir de les noves idees del Concili Vaticà II,
aglutinaven la classe obrera catòlica més progressista que s’oposava al fran-
quisme.

Hi havia grans punts de coincidència en els objectius i estratègia de treball
d’ambdues organitzacions: els problemes del món obrer, les injustícies socials
i els drets humans, que s’analitzaven a partir de la metodologia del “veure, jut-
jar i actuar” i es proposaven alternatives totalment oposades a les que pre-
sentava el sindicat vertical franquista. Les diferències principals estaven en
l’edat dels militants. A la JOC pertanyien els més joves, normalment a partir
dels 16 anys i fins que tornaven del servei militar o es casaven, moment en
què passaven a la JOC d’adults o a l’HOAC, on s’integraven els treballadors
casats i els més majors. Així, dins de la JOC i segons les seues edats, els mili-
tants s’agrupaven en aprenents, joves, preadults i adults.

Abans de centrar-nos en els equips, consiliaris i actuacions de la JOC i de
l’HOAC a la ciutat d’Alcoi, per a tenir un millor coneixement del fenomen
que van representar aquests moviments, analitzarem la seua organització i
metodologia.

Els principis de la Juventud Obrera Católica es formulen a través del que
s’anomena “les tres veritats de la JOC”:
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1) Veritat de fe: Cada jove treballador/a no és una màquina, ni un
esclau, sinó una persona humana, filla de Déu.

2) Veritat d’experiència: Les condicions materials i morals en què
viu la majoria de la joventut obrera, s’oposen a la dignitat de la per-
sona i vocació de fill de Déu.

3) Veritat de mètode: només els propis treballadors a partir de la
seua pròpia vida concreta, poden canviar eixes condicions per mitjà de
l’acció personal i la d’un moviment dirigit per ells i per a ells.

En aquesta metodologia, que regeix la vida dels jocistes, per a educar la
joventut obrera i transformar la seua experiència personal des del seu propi
ambient, té capital importància la revisió de vida i la seua trilogia: “veure, jut-
jar i actuar”. Els fets de la vida diària: treball, barri, família, temps d’oci, etc.,
són revisats en la reunió setmanal de l’equip i serveixen de base per a lectures,
jornades d’estudi o xarrades monogràfiques. Un altre mitjà per a la formació
per l’acció era l’enquesta-campanya, on es valoraven problemes i situacions
de la vida diària. Constava igualment de tres passos fonamentals: difusió i
arreplega d’enquestes especials (veure), assemblea general on es valoraven els
resultats (jutjar) i comitès d’acció (actuar). Però, en la situació sociopolítica
que es vivia en el franquisme, actuar col·lectivament comportava seriosos
riscos: disgustos familiars, canvis en la secció productiva, acomiadaments i,
fins i tot, processos en la Magistratura de Treball6.

En l’estructuració de la JOC, la peça clau és el militant. Tota l’activitat
interna (publicacions, jornades d’estudi, cursets i retirs espirituals) es realitza
pensant en ell. Ser militant implica assistir a la reunió setmanal i pagar una
quota mensual (10 pessetes), tenir un equip d’influència, subscriure’s i vendre
Juventud Obrera i el calendari jocista, així com assistir al retir mensual. Quan en
una empresa, barri o població hi ha diversos equips de militants s’agrupen en
una secció, que pot estar composta per equips de les tres adaptacions: apre-
nents (16–18 anys), joves (18–21) i preadults (a la tornada del servei militar).
La reunió setmanal dels equips de militants (grups de 4 o 5) és també bàsica
en l’organització de la JOC. Se celebra en locals parroquials, en casa del con-
siliari o d’algun militant. Per als actes massius (reunions, assemblees generals,
jornades d’estudi, cursets, Dia Internacional, etc.) s’utilitzen locals més
amplis: teatres, salons d’actes o cases de cultura7.

A part de les reunions, cursos, trobades i enquestes, un altre aspecte molt
important en l’organització dels joves obrers de la JOC, foren els seus butlletins
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i publicacions. En aquesta línia, destacarem fullets com El Jocoso i Ráfaga. Es
tractava de simples fulls ciclostilats, quan no existien publicacions nacionals,
però que es convertiren en autèntics fullets-campanya. De periodicitat men-
sual, donaven orientacions sobre l’esquema a seguir en les reunions, com
preparar i aprofitar les enquestes, així com notícies dels equips.

A partir de 1957, apareixerà la publicació Juventud Obrera, que serà l’òrgan
oficial de premsa i propaganda de la JOC. També tenim Preadultos, butlletí per
a militants d’eixa franja d’edat, que va començar a publicar-se a principis dels
anys seixanta. Des d’aquest es llançaren campanyes i consignes per als joves
obrers. Es propagà el lema “Per una major UNIÓ i COMPETÈNCIA en la
nostra acció obrera”; una campanya que reconeixia les dificultats d’aplicar
aquest ideal, però que es podia combatre amb els butlletins, les reunions de
militants, els retirs, els carnets i els equips d’acció.

Enfront de la situació d’indiferència que presentava la joventut obrera
davant de les eleccions sindicals per la seua poca confiança en els sindicats
existents, es proposà una campanya d’acció obrera unida i competent. Per a
això, s’aconsellava l’acció i el testimoni obrer de cada militant en el seu cen-
tre de treball. Sobretot, parlar dels greus problemes existents, com els salaris
baixos, les condicions de treball (productivitat, cronometratges rigorosos i
estalls), les condicions higièniques i els maltractaments. D’altra banda, s’havia
de difondre l’autèntic sentit i història del Primer de Maig, explicant els suc-
cessos de Chicago de finals del segle XIX8.

3. ETAPES EN L’EVOLUCIÓ DE LA JOC I DE L’HOAC

3.1 DES DELS INICIS FINS A LA IL·LEGALITZACIÓ DE

CC.OO. (1950-1967)

En el decenni dels cinquanta, quan comença a cobrar auge el moviment
obrer catòlic, la classe treballadora continuava patint unes greus condicions
de vida i de treball: jornades llargues i esgotadores, apilotament en els habi-
tatges i, sobretot, uns salaris de fam que a penes cobrien la supervivència. La
qüestió dels salaris baixos va ser tan exagerada que fins i tot l’Església
Catòlica, que en aquells moments era un suport incondicional del règim fran-
quista, es pronuncià en defensa de la classe obrera. Així, l’arquebisbe de
València, monsenyor Marcelino Olaechea, va redactar en 1953 una pastoral
titulada “El salari just”, on denunciava les injustícies que patien els treballadors,
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amb uns salaris insuficients que no els asseguraven la subsistència ni a ells, ni
a les seues famílies. El prelat demanava una quantitat mínima de 50 pessetes
perquè pogueren viure les famílies, mentre que el salari que es pagava era tan
sols de 18 pessetes9.

A la ciutat d’Alcoi, la JOC apareix al juliol de 1953, quan es va celebrar la
primera acampada jocista a la Font Roja, dirigida pel sacerdot Josep Vila, que, aju-
dat pels seminaristes Vicent Amargós, Antoni Duato i Josep A. Comes, va con-
centrar uns quants grups de joves distribuïts en sis tendes. Al final d’aquest cam-
pament, van nàixer els tres primers equips de la diòcesi: València, Alcoi i
Cocentaina. En els dos últims va destacar Jesús Cascant Ribelles, que s’ocu-
paria de mantenir la Federació d’Alcoi10. Més endavant, en els anys seixanta,
trobarem Jesús Cascant com a enllaç sindical i important representant dels
obrers, que treballaria en equip amb els comunistes per a lluitar contra el
sindicat franquista i crear Comissions Obreres.

Segons Cascant, en els anys cinquanta i principis dels seixanta, la seu jocista
alcoiana estava al carrer Ambaixador Irles, número 23, i el principal consiliari
era mossén Vicent Amargós, que dirigia la Federació d’Alcoi-Ontinyent, i
organitzava els diferents equips i consiliaris per barris o parròquies. A Santa
Rosa estava mossèn Vicente Martínez, i a Batoi mossèn Juan Llácer. Hi havia
un total de dotze xics integrats en dos equips. Poc després, a l’agost de 1954,
aparegué un equip de la Juventud Obrera Católica Femenina (JOCF), amb
Fina Oltra com a responsable, integrat per sis o set xiques, entre les quals es
trobava la futura esposa de Cascant, Encarna Blanes Pons11.

La mateixa Encarna Blanes ens ha relatat quines van ser les components
del seu equip: Xelo Cantó, Alícia Garrido, Teresa Jover i Carmen Moreno,
que tenien el suport del consiliari general, mossén Vicent Amargós, i que
després ella va passar al grup de la parròquia de Sant Maure, el consiliari del
qual era mossén Juan Blanquer. A més, ens ha explicat detalladament com
van ser els seus inicis en la JOCF, així com l’origen de les seues inquietuds
sindicalistes, a partir de les reunions que Joan Faus, destacat membre de
l’HOAC, organitzava a la parròquia de la Verge Maria:

“... Jo m’entere per Xelo Cantó, de la Verge Maria, on Faus dona-
va classes i també parlava de lo Social, de com la patronal oprimia la
classe obrera (...) mos va obrir els ulls en lo Social (...) Allí estaven:
Liberto, Ángel Soler, Manuel Pérez, Ricardo i Sari (de l’autoescola),
Miguel Faus, Héctor Rubio (pare i fill), Héctor Pérez Giner (...) Joan
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Faus estava com si diguérem en la clandestinitat, perquè ell baixava a
donar classes, però ningú sabia què assessorava (...) Si hi havia alguna
cosa dificultosa ell ens llegia el reglament, i t’indicava per on devies
anar (...) Allí també anaven comunistes i anarquistes, que parlaven del
problema obrer: Liberto, Linares, el germà de Linares (...) Es reuníem
els dissabtes i dijous, i seríem almenys 40 persones (...) Açò ho porta-
va el rector de la Verge Maria, mossén Enrique Vilaplana.12”

En l’equip de xics de Jesús Cascant estaven: Manuel Miralles, Florencio
Cuevas, Enrique Jordá, Amando Espí i Pedro Moreno García. Però també hi
havia un altre equip de militants format per Alberto Miralles, Héctor Esteve,
José Julio Pérez Doménech, José María Orts, Antonio Jover i Miguel Pascual
Martínez. Tots ells assistien a campaments, cursets i reunions per a, a poc a
poc, imbuir-se de l’esperit jocista.

En analitzar les actuacions de la JOC al llarg de la dècada dels anys
cinquanta, hi tenim els cursets de Setmana Santa i les acampades d’estiu,
activitats que es realitzaven tots els anys a la Font Roja. Allí es reunien els
joves treballadors jocistes d’Alcoi i d’altres zones d’Espanya, per analitzar i
debatre els seus problemes laborals. En 1957 va començar a publicar-se i
difondre’s Juventud Obrera, el principal butlletí propagandístic de la JOC. Eixe
mateix any, el 25 d’agost, es va produir a Roma la primera concentració
mundial de la JOC. Es reuniren a la Plaça de Sant Pere del Vaticà, davant del
papa Pius XII, més de 30.000 joves treballadors jocistes de tot el món. Entre
ells hi havia una nombrosa representació valenciana i alcoiana: Vicent
Amargós, Héctor Esteve, Mila Ferrer, Fina Oltra, Fina Esteve, Vicent
Balaguer, Manuel Miralles, Lourdes Orengo, Jesús Cascant i José Tarrazó,
entre d’altres. Després d’aquesta trobada, alguns militants alcoians es van
posar en contacte amb jocistes belgues, que els van enviar fullets i pòsters13.

Com a conseqüència de l’amarament que va provocar en ells el missatge
de la JOC, a principis dels seixanta hi ha a Alcoi un grup de militants jocistes:
José Orts, Miguel Pascual, Antonio Jover i Jesús Cascant. Tots ells, a títol per-
sonal —ja que la JOC no era un sindicat— entraren com a enllaços en el
sindicat vertical, representant els treballadors i formant equip amb els comu-
nistes, per a lluitar per unes reivindicacions i formes d’organitzar la classe
obrera que xocaven contra el ferri sindicat franquista, per la qual cosa els
tenien pràcticament fitxats, ja que la policia coneixia la seua militància en la
JOC i les seues activitats reivindicatives en el món obrer14.
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En la dècada dels anys seixanta sorgiren nous equips que se sumaren als
ja existents en els cinquanta. Tenim així una nova generació un poc més jove
de jocistes en la qual destacarem Amando Espí, Jordi i Xavier Miró, Mari
Carmen i Miguel Jover, José Antonio Ruiz Sempere, Antonio Quesada,
Magdalena Díaz Castro, José Martínez Palao, Loli Sancristóbal, Jordi Agulló,
Rafael Ferri i Fermín Vélez, entre d’altres. Unes vegades es reunien xics i
xiques junts, i altres per separat. Els consiliaris eren els sacerdots Vicent
Amargós, Vicent Martínez, Juan Llácer, Antonio Sempere i Alejo García. Les
reunions se celebraven al Patronat de la Casa de Doña Amalia, al carrer
Ambaixador Irles, 23, d’Alcoi, encara que en algunes ocasions també en
locals parroquials, en casa dels consiliaris o en pisos particulars15.

Per aquesta època, la JOC estava ja fermament assentada tant en la diòce-
si de València com a la ciutat d’Alcoi. Hi havia molts equips de joves que
organitzaven una bona quantitat d’activitats, totes elles relacionades amb els
problemes que afectaven la joventut en la seua vida diària i en el seu treball.
No obstant això, aquestes actuacions no estaven exemptes de la repressió i
recels de les autoritats franquistes, que començaven a veure en la labor de la
JOC un perill per al règim. En aquesta línia, tenim en 1963 la celebració del
Dia Internacional de la Juventud Obrera Católica, que la JOC valenciana va
sol·licitar a Ontinyent. Però l’acte va ser prohibit pel governador civil, a
instàncies de l’alcalde de la ciutat, que li va escriure una carta on condemna-
va durament les activitats jocistes perquè les considerava desestabilitzadores
per al règim, perquè era una entitat d’influència estrangera que, sota la capa
de l’Església, combatia el Sindicat Vertical, obra del Moviment, que tant havia
costat construir. Finalment, l’arquebisbe monsenyor Marcelino Olaechea, que
no consentia que el poder governatiu envaïra les seues competències, es va
enfrontar al governador civil assistint personalment a l’acte i forçant així la
seua celebració, que a més va tenir lloc l’1 de maig16.

El 31 de maig de 1964 es va celebrar a Alcoi el X aniversari de la JOC
valenciana. José Antonio Ruiz, per aquell temps militant jocista, present en
l’acte, ens ha explicat que el llavors alcalde Enrique Oltra va posar inconve-
nients per a les concentracions de joves treballadors, sobretot la que s’havia
de produir al Parc de Cervantes. A més, ens ha narrat els detalls i reaccions
que va provocar l’esdeveniment:

“...En el 64 a Alcoi es va celebrar el dècim aniversari de la JOC a
nivell valencià (...), va ser un acte enlluernador, va vindre a presidir-lo
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l’arquebisbe Olaechea (...), hi havia molta gent... el Teatre Calderón és
va omplir totalment... molts policies, molts guàrdies civils estaven con-
trolant, i s’estranyaven de com esta reunió tan massiva de gent havia
estat autoritzada... eren coses estranyes per aquell temps... si els partits
i sindicats obrers no existien, hi havia que controlar estos moviments,
i des del poder ens controlaven i ens tutelaven”.17

En este període dels anys seixanta, la JOC alcoiana presentava una gran
activitat, que podem seguir a través d’alguns arxius personals18. Per mitjà
d’aquests, sabem que entre els jocistes alcoians circulava una considerable
quantitat de premsa, propaganda i publicacions obreres catòliques, que
servien per a mentalitzar els joves alcoians en els seus problemes laborals i en
la seua vida diària. A mitjan anys seixanta, entre 1964-1966, i principis dels
setanta, tenim publicacions com Responsables, Jóvenes, Aprendices, Juventud y
Trabajo, Avanzamos i Juventud Obrera. Algunes estan impreses i altres apareixen
ciclostilades. Els seus continguts, d’una banda, se centren en l’organització:
com han de preparar-se enquestes, assemblees i reunions. D’una altra, tracten
els problemes que afecten la joventut: festeig, servei militar, emigració, oci i,
sobretot, les qüestions laborals, la problemàtica que afecta el jove treballador.
En diferents números de Juventud Obrera, compresos entre els anys 1963 i
1967, es denuncien les situacions d’explotació que pateixen els obrers: estalls,
hores extra, els ritmes exagerats de treball i la insuficiència dels salaris,
enfront de l’encariment de vida.

La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), que ja existia a Alcoi
des de principis dels cinquanta, també llançava la seua veu de protesta i es
queixava de la greu situació que patien els treballadors. Des del periòdic Forja,
Joan Faus, falangista i president de l’HOAC d’Alcoi, va escriure un article en
què, sense cap tipus de prejudici, denunciava les penalitats patides pels obrers
del tèxtil, que suportaven jornades de dotze, catorze i fins a setze hores
diàries, mentre que els empresaris només declaraven vuit en el llibre de salaris.
A continuació, es referia a l’explotació dels menors. A més, també denuncia-
va les males condicions de sanitat i higiene en el lloc de treball, i que els
patrons tancaven les finestres i obligaven els obrers a treballar engolint pols i
deixalles, en un ambient totalment irrespirable19.

L’alcalde d’Alcoi d’aleshores, Enrique Oltra Moltó, li va cridar l’atenció,
l’acusà de deshonrar el seu poble i li exigí una rectificació. El tema va passar
als governadors de València i Alacant, així com a l’arquebisbe de la diòcesi
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valenciana. Finalment, amb la publicació d’aquest article, es va aconseguir una
part de les reclamacions que es pretenien, ja que el cap de la Inspecció de
Treball d’Alacant va visitar les empreses alcoianes i recomanà als seus gerents
que compliren la llei en matèria de sanitat i higiene laboral20.

Al desembre de 1957, segons ens informa el periòdic local Ciudad, es va
produir la visita del ministre de Treball, Sanz Orrio, que havia d’inaugurar
un grup d’habitatges al barri de Batoi, construïdes per l’Obra Sindical del
Hogar21. No obstant això, el que no ens diu el periòdic, addicte llavors al
règim, és que els habitatges van ser inaugurats sense aigua i sense presència
de públic, motiu pel qual la recepció de benvinguda se li va oferir al saló
d’actes de l’Ajuntament. Després de realitzar un discurs en què destacà les
meravelles del règim en qüestions socials i laborals, en un moment inesperat
va ser replicat per Liberto Balaguer, enllaç sindical de l’empresa Hijos de E.
Matarredona S.A. Aquest obrer, que era catòlic i militant de l’HOAC, es va
atrevir a replicar, d’una manera audaç, el discurs del ministre, i afirmà que
tot allò que havia dit Sanz Orrio eren “figuracions”, perquè la realitat era
una altra: jornades entre 12 i 16 hores diàries, treball nocturn femení i una
bona quantitat d’arbitrarietats per part del sindicat vertical. Gràcies al seu
fervorós anticomunisme, Balaguer es va poder alliberar d’anar a la presó22.
Però uns anys després, aquest treballador, atés que havia estat “marcat” a
conseqüència d’aquest incident i per les circumstàncies del Pla
d’Estabilització, li van fer la vida impossible a la seua empresa i va haver
d’emigrar a Alemanya23.

A finals dels anys cinquanta, quan es va aprovar la Llei de Convenis Col·lec-
tius, promulgada el 24 d’abril de 1958, que permetia una major participació dels
enllaços i jurats sindicals en la discussió dels convenis, a l’abric de l’HOAC i
dels locals que proporcionava l’Església Catòlica, juntament amb els tre-
balladors cristians hoacistes i jocistes es reuniran també obrers de totes les ideolo-
gies: socialistes, anarquistes i, sobretot, comunistes, que, amb l’excusa de
realitzar cursets religiosos, debatien sobre les injustícies patides pel movi-
ment obrer, proposaven solucions i buscaven noves formes d’organitzar-se
davant la repressió i ineficàcia del sindicat franquista, que no els deixava
reunir-se.

Segons el testimoni aportat per José Linares Gomis, comunista i principal
líder obrer que va propiciar la creació de Comissions Obreres a Alcoi i les seues
comarques veïnes, els primers contactes entre els comunistes i el moviment
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obrer catòlic es van produir cap a l’any 1957, a la parròquia de la Verge Maria,
on se celebraven reunions tots els diumenges al matí i que, dirigides per Joan
Faus, tenien l’assistència de gent de la JOC i de l’HOAC, a les quals es van
afegir els comunistes24.

Juan Manuel Jordá González, militant catòlic contestà, afincat a Alcoi, que
va ser enllaç sindical a partir de la meitat dels anys seixanta, ens ha informat
sobre la importància de l’HOAC en el període que va entre finals dels
cinquanta i principis dels seixanta:

“...Jo tenia un problema laboral d’antiguitat que no el volia
reconéixer l’empresa i vaig entrar en contacte amb Manolo Pérez
Jordá... Per què no te’n baixes a la Verge Maria, a l’HOAC i comentes
el teu cas?... Allí estaven Liberto, Manolo Pérez, els dos germans Faus,
Héctor Rubio... Era gent molt competent que sabia el que es feia...
L’HOAC funcionava com una assessoria laboral, com un autèntic
sindicat... Em van presentar un recurs davant la Delegació de Treball
i em van resoldre la papereta... Quan em van resoldre el problema, em
van caure molt bé... Llavors com que jo ja tenia inquietuds socials, el
meu amic Manolo Pérez em va dir... per què no t’apuntes a l’HOAC?...
Xé, pos mira... està pa d’açò... Pos sí, tu faries una bona labor allí...
Bueno, i vaig entrar a l’HOAC”.25

Entre 1960 i 1962 es va emetre un programa titulat “Camino” en Ràdio
Popular de Cocentaina, emissora parroquial de l’HOAC regentada pel sacer-
dot Eduardo Gual Camarena. Aquest programa es va convertir en un autèn-
tic portaveu de les crítiques de la classe obrera d’Alcoi i comarca. En aquest,
comunistes i catòlics progressistes de l’HOAC o de la JOC llançaven els seus
atacs als empresaris. L’emissió es radiava els diumenges a partir de les 14
hores, horari de màxima audiència, ja que coincidia amb l’hora de menjar,
aspecte que acontentava molt les dones dels patrons, perquè els permetia
tenir-los sempre a l’hora de menjar26.

Segons Encarna Blanes Pons, llavors enllaç sindical en l’empresa
Carbonell, de gèneres de punt, va ser invitada per Linares, els comunistes i
membres de la JOC i de l’HOAC, perquè parlara a l’emissora sobre el proble-
ma dels salaris i les injustícies de la patronal. Aquesta participació va tenir una
dura resposta per part de la classe empresarial i les forces vives, que no
estaven disposades que el moviment obrer s’organitzara. Els pareixia bé que
els dilluns es parlara a les fàbriques de futbol i de festejos, però no dels problemes
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laborals i de les injustícies socials que s’abordaven el diumenge en el progra-
ma “Camino”27.

Les polèmiques suscitades per aquest espai radiofònic, acompanyades per
l’absència de llibertats i els atacs a la llibertat d’expressió, van provocar que el seu
màxim responsable, el rector Eduardo Gual Camarena. rebera contínues tele-
fonades del Govern Civil d’Alacant, que el renyia o li feia severes advertències28.

El moment de tensió més greu es va produir quan, arran de la firma del
conveni col·lectiu del tèxtil, el maig de 1962, des del programa “Camino” es
van abocar duríssimes crítiques contra el conveni i els seus firmants. En un
dels espais es va arribar a dir que era necessari que tornara a córrer sang
perquè els patrons deixaren d’explotar els obrers. Aquesta situació va provo-
car la reacció dels empresaris, que van protagonitzar un seriosa topada amb
el llavors arquebisbe de València, monsenyor Marcelino Olaechea, que era un
dels grans mentors de l’HOAC. Mentre que el prelat advertia els empresaris,
i especialment el seu representant, el Sr. Terol, que cessaren en els seus atacs
a l’HOAC, perquè era la filla predilecta de l’Església, per la seua banda, el Sr.
Terol replicava que si l’HOAC era la filla predilecta de l’Església, a Alcoi
s’havia prostituït i que no se n’oblidarien fins que deixara d’atacar-los29.

A part de l’important equip de l’HOAC, liderat per Joan Faus, que ja fun-
cionava a la Verge Maria pels anys cinquanta, en la dècada següent tenim el
grup que es reunia a l’església del Sagrat Cor del barri de Caramanxel, que
tenia el sacerdot Juan Moncho com a consiliari, nomenat ecònom de l’esmen-
tada parròquia el 16 de juny de 196230. Aquest equip estava integrat per Jorge
Grau, Emilia Jornet, Nereida Company, Francisca Cantó, Juan Manuel Jordá
González, Jesús Cascant i José Vidal Crespo31.

Des dels equips de l’HOAC, a partir de les noves ensenyances del Concili
Vaticà II i les encícliques de Joan XXIII, “Pacem in terris” i “Mater et magis-
tra”, que predicaven una major implicació de l’Església Catòlica en els drets
humans i en els problemes del món obrer, es tractaven els problemes del
municipi, la lluita per les llibertats democràtiques i, sobretot, la defensa de la
classe obrera. Calia assumir un compromís temporal i buscar solucions als
problemes que afectaven més directament els treballadors. S’utilitzava la
metodologia del “veure, jutjar i actuar”, en què, partint dels conflictes reals
de la vida mateix, es mentalitzava els treballadors i se’ls feia conscients de
les seues dificultats, per a les quals calia trobar unes respostes. L’HOAC, a
l’empara de l’Església Catòlica, amb la cobertura que li proporcionava el
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Concordat de 1953, era tota una organització que disposava de mitjans propis
de propaganda: emissores de ràdio, com era el cas de Ràdio Cocentaina amb
el programa “Camino”; i premsa escrita, com els butlletins de l’HOAC, publi-
cats mensualment per la Comissió Nacional. En aquest sentit, cal destacar el
paper històric tan important que va representar el fenomen de l’HOAC, ja
que a més de ser un autèntic “salvavides”, on els treballadors podien reunir-
se i organitzar-se al marge del sindicat vertical, posteriorment es convertirà,
igual que la JOC, en un autèntic viver tant en la formació de líders obrers,
com de quadres, dels quals després es nodriren cooperatives, associacions de
veïns i partits polítics, tan importants en la transició política.

L’any 1966 va ser crucial en la història del moviment obrer, perquè en les
eleccions sindicals es produí un destacat triomf electoral de les candidatures
conjuntes presentades per comunistes i catòlics, que concorrien en les llistes
formant equip en les anomenades Comissions Obreres. En aquests comicis,
per primera volta, fructificaren de manera rotunda els esforços del dos grups
per infiltrar-se en el Sindicat Vertical, per aprofitar les estructures legals i així
defensar millor els treballadors.

El vessant catòlic era força important, ja que la seua unió amb els comu-
nistes donava més independència i solidesa al si de les CC.OO. Així, en
aquestes eleccions resultaren elegits destacats membres de l’HOAC, com
Juan Manuel Jordá González i José Vidal Crespo, i de la JOC, com Jesús
Cascant i José Antonio Ruiz, entre d’altres. A partir de la nova estratègia, en
la lluita dels treballadors s’utilitzaren tant les tàctiques legals com les il·legals.
Així, igual es realitzaven reunions legals en el Sindicat Vertical i en les empre-
ses, com reunions clandestines en el camp, en els masos o en les esglésies, on
era essencial la col·laboració dels sindicalistes catòlics i dels capellans més
progressistes, com Juan Moncho, Alejo García i Juan Llácer, que ajudaven els
obrers quan aquests volien reunir-se i les autoritats sindicals no els deixaven
els locals del Sindicat. Però, tant el règim franquista com la jerarquia catòlica
s’adonaren de la jugada i reaccionaren amb una dura repressió.

3.2. DES DE LA IL·LEGALITZACIÓ DE CC.OO. FINS A LA

MORT DEL GENERAL FRANCO (1967-1975)

En efecte, des del govern franquista, els jerarques del Sindicat Vertical,
quan s’adonaren de la força que cobrava CC.OO. a partir de les eleccions
sindicals de 1966, de primer intentaren absorbir-les, però, com que no va ser
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possible, aleshores adoptaren la decisió que foren declarades il·legals pel
Tribunal Suprem en una sentència del 16 de febrer de 196732.

L’Església Catòlica, per la seua banda, que havia creat els moviments
apostòlics obrers de la JOC i de l’HOAC, com un intent per intervenir i solu-
cionar els problemes socials, tot i que sense enemistar-se amb el règim fran-
quista, en comprovar que l’invent se li tornava en contra i per culpa d’ell
sofria els atacs del règim, va decidir anul·lar-los i deslligar-se’n. Primerament,
hi hagué intensos enfrontaments entre la jerarquia eclesiàstica, representada
pel cardenal Pla i Deniel, i José Solís, ministre delegat nacional de Sindicats.
A propòsit de les crítiques que la JOC i l’HOAC havien fet sobre les eleccions
sindicals, Solís replicà acusant les organitzacions catòliques d’“infiltració
marxista”, al temps que recordava a la jerarquia eclesiàstica que la seua veri-
table missió havia de ser incitar els obrers a col·laborar amb el Sindicat
Vertical33.

En els últims anys de la dècada dels seixanta, es va produir la crisi més forta
al si dels moviments catòlics, quan l’arquebisbe Casimiro Morcillo i el bisbe
Guerra Campos, màxims dirigents d’Acció Catòlica, decidiren acabar amb
l’HOAC o domesticar-la a la seua mesura. Ells foren els principals responsables
de la ruptura entre una base de l’Església fidel a l’esperit del Concili Vaticà II i
una jerarquia que no ho havia assimilat. El mes de març de 1967 marcà la rup-
tura definitiva entre la jerarquia i les bases dels moviments d’Acció Catòlica. A
les circumstàncies de la vaga de Bandas de Bilbao i la sentència del Tribunal
Suprem, que convertia en il·legal el moviment de Comissions Obreres, es va
unir l’anunci de reforma dels estatuts d’Acció Catòlica, aprovada per la
Conferència Episcopal. En aquesta, es domesticava els moviments especialitzats,
sotmesos totalment al control de la jerarquia. Era un gest indubtable on el
poder civil i el religiós es posaven d’acord per a decapitar l’oposició obrera, de
la qual el sector catòlic era un element important34.

En el període comprés entre 1967-1974, i inclòs fins a un temps després
de la mort del general Franco, l’HOAC va patir una repressió que es pot com-
parar a la sofrida pels comunistes. Especialment dur va ser l’any 1968, quan
tant el butlletí com la resta de publicacions van suportar unes quantes san-
cions i segrestos. A més, al llarg del tardofranquisme, bona part dels hoacistes
eren detinguts o empresonats, conseqüència de la repressió desplegada contra
ells, sobretot en estar desprotegits per la jerarquia, per la desarticulació de
CC.OO. i pels diversos estats d’excepció decretats35.
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Jordi Agulló Guerra, militant jocista des de 1966, es va afiliar a les Joventuts
Socialistes. Repartia propaganda tant de la JOC, com la socialista i de la UGT.
Va participar a principis dels setanta en les concentracions de protesta a la
Plaça d’Espanya d’Alcoi, pel Consell de Guerra de Burgos i per les deten-
cions de Linares i altres companys que volien reconstruir CC.OO. Un poc
més tard, el 10 de maig de 1971, es va convertir en el segon objector de
consciència catòlic d’Espanya, en negar-se a complir el servei militar. Va ser
jutjat el 16 de març de 1972 per un tribunal militar i va ser condemnat a com-
plir una pena de tres anys i un dia a la presó de Cartagena36.

En el nostre àmbit d’influència, per al Govern Civil d’Alacant era ben evi-
dent que a l’HOAC s’havia produït una “infiltració d’elements d’ideologia
comunista”; per això recomanava seguir amb actuacions dràstiques en cas de
celebració d’assemblees i reunions37. Així va ocórrer al juliol de 1975, quan es
va descobrir que s’estava celebrant una assemblea al col·legi dels jesuïtes
d’Alacant, on participaven militants de Castelló, València, Alacant, Múrcia i
Cartagena38. A conseqüència de l’actuació policíaca, arran d’aquesta assem-
blea es van produir nombroses detencions, entre les quals les dels hoacistes
alcoians Jorge Grau i Emilia Jornet Soler que, en trobar-se entre els assistents,
van ser molestats i cridats a declarar en comissaria diverses vegades39.

No obstant això, a pesar de totes estes contingències, la resposta dels mili-
tants de l’HOAC davant de l’abandó per part de la jerarquia i la repressió pati-
da per l’assetjament del règim franquista, va ser organitzar-se en les anome-
nades Comunitats de Base. Aquestes eren grups reduïts, que encara mante-
nien els seus consiliaris, en el cas d’Alcoi, els rectors Juan Moncho i José
Antonio Jordá. Es reunien en locals de la parròquia, en pisos particulars o en
el camp. Així, els equips d’hoacistes alcoians, com en la resta d’Espanya, a pesar
de la falta de suport per part de la jerarquia i la persecució a què eren
sotmesos, no van desaparèixer i continuaren la seua labor fins ben entrada la
transició democràtica.

3.3. ELS PRIMERS ANYS DE LA TRANSICIÓ DEMOCRÀTICA 

(1975-1979)

Tot i la conjuntura desfavorable, les inquietuds del moviment obrer catòlic
alcoià no defalliren, i els equips, trencades les relacions amb la jerarquia, en
els anys setanta, continuaren funcionant en les anomenades Comunitats de
Base, on el consiliari i grups de cinc o sis persones es reunien en les cases i
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en locals parroquials. Dins de l’esperit de l’Església que roman fidel a l’esperit
progressista del Concili Vaticà II, que s’acostava més a la classe obrera i als
més desfavorits, els rectors Juan Moncho i Josep Antoni Jordà, que per-
tanyien a l’Equip Sacerdotal d’Apostolat Social, mantenien dues comunitats
de base en les seues respectives parròquies del Sagrat Cor i de Sant Antoni.

A partir dels equips de l’HOAC i de la JOC, sorgiren ciutadans i ciu-
tadanes compromesos que, quan arribà la democràcia, nodriren les centrals
sindicals, els partits polítics i les associacions veïnals. Jordi Miró, Miguel Jover
i Mari Carmen Jover, procedents de la JOC, participaren en la creació de les
associacions veïnals “Zona Nord”, “Batoi” i “La Mistera” respectivament.
Mari Carmen Jover, a banda de fundadora i directiva de l’Associació de Veïns
“La Mistera”, fou candidata pel PSOE i ocupà el 7é lloc de la llista de la
província d’Alacant a les eleccions al Congrés de 1977. El seu germà Miguel,
a més de president de l’Associació de Veïns de Batoi, fou destacat membre
de CC.OO. i d’USO. Rafael Ferri, un altre membre la la JOC, fou elegit regi-
dor a les llistes del PSOE en les eleccions municipals de 1979.

Des de l’HOAC sorgiren personalitats com el matrimoni format per
Emilia Jornet i Jorge Grau. La primera, presidenta de “Justicia y Paz” i del
Moviment Democràtic de Dones a Alcoi, i el segon, president dels “Cercles
de Joan XXIII”. Tots dos, encara que eren democratacristians de la línia de
Ruiz Giménez, entraren en contacte amb els comunistes i partits d’esquerra,
i formaren part de l’Assemblea Democràtica d’Alcoi i de la Taula de les
Forces Polítiques i Sindicals d’Alcoi.

Pel que fa al moviment obrer, per una part, tenim José Antonio Ruiz,
Miguel Jover i Fermin Vélez que, procedents de la JOC, participaren en la
creació d’USO. Per altra banda, Juan Manuel Jordá, Jesús Cascant i José Vidal
Crespo, procedents de l’HOAC, col·laboraren amb els comunistes en la
creació de Comissions Obreres i tingueren una destacada presència en les
vagues generals del tèxtil dels anys 1974, 1975 i 1976.
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Acampada d’estiu de joves jocistes
(Arxiu José Antonio Ruiz).
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Jorge Grau, líder d’Izquierda Democrática d’Alcoi, presideix una reunió de militants
democristians de la província d’Alacant (Arxiu d’Emilia Jover).
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Escut i emblema de la JOC, on
destaquen la creu i l’espiga de blat,

amb el lema “Unión, Amor,
Sacrificio y Lucha” (Arxiu de José

Antonio Ruiz).

José Antonio Ruiz, jove directiu de la JOC, dirigeix la paraula a
l’arquebisbe Marcelino Olaechea, el vicari d’Alcoi i a En Joan

Moncho (Arxiu de José Antonio Ruiz).

Monsenyor Joseph Cardijn, sacerdot
belga, fundador de la JOC.
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Grup de joves a l’eixida d’una reunió de la JOC en
la Parròquia del Sagrat Cor d’Alcoi (Arxiu de José Antonio Ruiz).
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ABSTRACT

Ciutats com Alcoi han fet la seva particular aportació al creixement del
ciberespai, arran de l’aparició de l’internet comercial l’any 1995. Les primeres
a ser presents a internet van ser les empreses industrials més importants i
després hi van entrar els mitjans de comunicació. Explicarem la cadència i cir-
cumstàncies d’incorporació dels mitjans, centrant-nos especialment en els
tres tipus d’empreses periodístiques: a) Exclusivament on-line; b) Premsa i on-
line, c) Ràdio i on-line. Deixem de banda els òrgans d’entitats i organitzacions,
tret que se cita una iniciativa pública i una pàgina web especialment significa-
tiva dins l’ecosistema comunicatiu local.

INTRODUCCIÓ

El sistema de correus tradicional es va organitzar a partir del segle XV per
a servir al govern central i, dos segles més tard, es va desenvolupar com a sis-
tema social de comunicació, lligat a la llibertat de pensament i el lliure con-
tracte entre els individus. La iniciativa va ser de les empreses, que necessitaven
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fer córrer la correspondència econòmica —i el van utilitzar, en principi, fins
i tot amb una certa il·legalitat consentida—, però el que ha arribat als nostres
dies del que transportava aquell sistema de correu ha sigut el producte de
l’apropiació individual: les cartes d’amor i la literatura epistolar de les idees.
Gràcies al correu es van teixir xarxes de savis i filòsofs que estaven en con-
tacte permanent.

Internet, la xarxa, es va crear als Estats Units de Nordamèrica en els anys
setanta del segle passat amb finalitats militars i, per tant, institucionals. Com
que les coses van cada vegada més de pressa, només van fer falta dues dècades
escasses perquè un moviment social —la National Science Foundation—
posara aquesta tecnologia primerament a l’abast de les universitats i després de
les empreses i les individualitats, amb una total liberalització de l’accés l’any
1995. Com havia passat amb el correu ordinari, no hi va haver una decisió insti-
tucional sinó més aviat una apropiació social, tant pel que fa a la tecnologia
com als continguts. Internet ha sigut millorat tecnològicament pels mateixos
usuaris al llarg de la seva història: “Internet és un dels més fantàstics exemples
de construcció cooperativa internacional, l’explicació tècnica d’un moviment
sorgit de baix, constantment alimentat per una multitud d’iniciatives locals”
(Levy, 2007: 98). En aquest punt és on ciutats com Alcoi entren a inserir-se en
la història de la nova estructura comunicativa, amb la seva particular aportació
al creixement del ciberespai i a la transformació de l’ecosistema comunicatiu.

1. LES TIC, TAN LLUNY, TAN PROP

Els primers a adonar-se de la utilitat de l’ús de les noves tecnologies de la
informació i la comunicació foren a Alcoi els industrials. L’any 1995, considerat
com a històric perquè és el que marca el començament de l’internet comer-
cial, cap de les empreses inscrites a la Cambra de Comerç d’Alcoi va donar
una adreça electrònica ni una pàgina web com a referència de localització.
Però van començar a aparèixer als llistats de 1996, cosa que no està malament,
perquè en aquell moment no s’actualitzaven aquestes dades amb massa
diligència. Algunes empreses ja tenien correu electrònic, però no es pot dir
que l’evolució fóra després massa veloç i intensa. Van ser les empreses més
grans, les que mantenen contactes nacionals i internacionals, les que s’hi van
incorporar ràpidament, però un dels problemes d’Alcoi és que l’economia
està molt fragmentada i la informació proporcionada per la mateixa Cambra
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de Comerç deu anys després de la creació de l’internet comercial, al desem-
bre de 2005, diu que només 381 empreses de les 3.857 inscrites consignen
una adreça electrònica entre les seves dades. Això fa poc més o menys un
10% i representa una penetració a internet molt inferior a la que es donava
en aquell moment a la Comunitat Valenciana, que era del 24% de les empre-
ses. Dos anys després, al desembre de 2007, la Cambra de Comerç tenia
inscrites 4.753 empreses i ja eren 782 (16%) les que tenien correu electrònic
i 385 (8%) havien incorporat una pàgina web; la ciutat encara no n’estava a
l’altura. El fet que la dada d’Alcoi fa referència a indústria i comerç, sector
aquest darrer on encara hi ha moltes empreses unipersonals, d’escàs movi-
ment econòmic, pot ser un motiu perquè no tinguen pàgina web, però no ho
és perquè els falte una adreça de correu electrònic.

La situació d’inferioritat, per altra banda, va estar reconeguda amb la inclusió
de la ciutat, l’any 2005, en un projecte per a l’impuls de la implantació de les TIC,
que pretenia que la ciutat fóra punta de llança per a la modernització del seu
entorn, dins del projecte Infoville 21 de la Generalitat Valenciana, a l’empara del
pla e-Europe 2005, que incloïa la difusió i l’acostament de la societat de la infor-
mació als ciutadans. Aquest projecte local va rebre el nom ‘Alcoi Ciudad Digital’.
El que la Unió Europea i la Generalitat Valenciana estaven intentant és impul-
sar els canvis estructurals per a afavorir el desenvolupament econòmic de les
comarques valencianes de l’interior a partir d’una ciutat que tinguera les condi-
cions per a encapçalar el procés d’intensificació de l’ús de les noves tecnologies.
Si traslladem això a les potencialitats d’accés als mitjans de comunicació i infor-
mació on-line ens trobarem de ple en un dels objectius marcats com a prioritaris
en l’informe McBride, presentat l’any 1980 a la Conferència General de la
UNESCO i que estableix la relació que existeix entre comunicació, relacions de
poder i democràcia.

Alcoi va ser escollida com a ciutat pilot pel seu estancament demogràfic i
econòmic, però amb capacitat per a desenvolupar eficaçment les funcions
necessàries per a aconseguir un reequilibri territorial. Es buscava una ciutat
de l’interior que, per la seva ubicació, van escasses del dinamisme econòmic
propi de la costa i són les pitjor comunicades, com es diu a l’estudi previ: “una
de les virtuts de les TIC és trencar les barreres comunicatives” (Fundació
OVSI, 2003). Alcoi és la ciutat que va donar les pitjors condicions, entre les
tretze analitzades en profunditat després de la primera selecció, per no estar
inclosa en cap àrea urbana integrada, ser capital de comarca d’una zona inte-
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rior i tenir una evolució demogràfica de –10’92% entre els anys 1991 i 2001, una
mitjana d’edat de 40 anys, lleugerament superior a les altres ciutats analitzades, i
el major índex d’envelliment, que es combina amb les taxes de natalitat, fecun-
ditat i immigració més baixes, la renda més baixa, el creixement de l’activitat
industrial més baix i el menor nombre d’oficines d’entitats financeres per
habitant. En canvi, dóna certes dades molt esperançadores, els indicadors
d’activitat industrial, d’activitat comercial i de capacitat de consum són els
més alts de les ciutats seleccionades, cosa que porta als investigadors a la con-
clusió que, malgrat el seu estancament econòmic, Alcoi és un mercat interessant
per a institucions i empreses, que podria ser impulsat amb un major desenvolu-
pament de les TIC. També els resulta afavoridor que té el nivell d’instrucció més
alt entre les ciutats considerades.

Un estudi fet dos anys després per l’empresa CIDES Estudios de
Mercado SL deixa clar que en el temps transcorregut hi ha hagut un creixe-
ment important de l’ús de les noves Tecnologies de la Informació i la
Comunicació. Extrauré només les dades referides a internet, que és el que
interessa per a parlar de l’eclosió dels mitjans de comunicació on-line. El
29’1% dels alcoians eren usuaris d’internet l’any 2002, percentatge que havia
pujat al 39’5% l’any 2004.

Per altra banda, el desenvolupament de l’internet comercial sembla haver
sigut l’impulsor de la informatització alcoiana, perquè el 25’7% dels que
tenen ordinador van comprar el primer d’aquests aparells després de 1996,
tot coincidint amb l’aparició recent de l’internet comercial, que va ser el
moment de l’acceleració. A més, hi ha hagut un desenvolupament que supera
tant la mitjana de la Comunitat Valenciana com la mitjana de l’Estat.

Els informes de la Fundació OVSI n’ofereixen moltes més dades, però em
limitaré a consignar-ne unes quantes. En general, els alcoians usuaris opinen
que la informàtica ha tingut un impacte positiu en tots els àmbits de la seva
vida, però n’hi ha un d’especialment indicatiu: el 23% creuen que ha tingut
un impacte positiu en l’àmbit afectivo-relacional. En aquest aspecte és útil
saber que l’ús d’internet més habitual són les discussions interactives per al
38% dels usuaris d’internet.

Pel que fa als mitjans de comunicació a internet, hi ha encara unes dades
importants. El 29’1% dels usuaris els consulta i el 23% es va iniciar en el ús
d’internet per a poder accedir a més informació, que no és necessàriament
buscada als mitjans de comunicació digitals, és clar.
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2. ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCALS POBLEN LA

XARXA

2.1 EL PRIMER PORTAL (1997)

El primer portal d’informació digital alcoià apareix dos anys després que
les primeres pàgines web de difusió de l’oferta comercial i industrial. Va ser
el 5 de juliol de 1997 quan es va incorporar a internet www.alcoi.com, però
encara era una pàgina d’informació estàtica, iniciativa privada de Gilberto
Dobón Abad, que havia comprat els dominis www.alcoi.com i www.alcoy.com.
Dissenyada pel seu propi creador amb recursos limitats, la pàgina oferia un
directori sobre la ciutat, dades històriques, llocs d’interès, festes... allò que en
realitat hauria d’haver posat a internet el mateix ajuntament. Menys de dos
anys més tard Gilberto Dobón s’incorpora a la societat Sollutia SL, a la qual
aporta els dominis que tenia en propietat, i és en aquest moment, l’any 1999,
quan la pàgina es converteix en un web de notícies, de naixement aliè als mit-
jans de comunicació tal com els entenem. Aquesta anomalia de l’inici dels
mitjans d’informació on-line no va ser duradora, encara que ha marcat l’estruc-
tura actual de la xarxa informativa local en constituir un dels tres models que
s’hi estabilitzarien: el mitjà només lleugerament compromès amb l’actualitat.
Els altres dos són els dos tipus d’empresa periodística on-line: la procedent
d’un mitjà off-line que existia prèviament i la creada com a mitjà de comuni-
cació exclusivament on-line.
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El grup informàtic alcoià que encara gestiona www.alcoi.com va ser pioner
en la prestació de serveis on-line, però, de fet, no tenia cap relació amb els mit-
jans de comunicació locals ni amb el periodisme. El web tenia una aparença
de mitjà de comunicació, però s’acontentava amb oferir resums de notícies
actualitzades cada quan venia bé. Des d’aquest mateix moment el portal va
incorporar un fòrum.

L’empresa Sollutia SL va ser fundada per Sergio Grau Garcia (enginyer
industrial i actual gerent), José Sanjuán (cofundador d’Index Producciones
SL) i Gilberto Dobón Abad. A aquest grup s’han incorporat posteriorment
alguns socis minoritaris. Sollutia SL és un nucli de treball molt dinàmic. Es
dedica principalment a oferir solucions d’internet a empreses i institucions,
enfocades al disseny i creació de pàgines web, programació de sistemes
dinàmics que permeten gestionar-les, desenvolupament de tendes virtuals,
allotjament de pàgines web als seus servidors, registre i gestió de dominis o
correu electrònic, entre altres serveis.

Els seus socis van pensar, en aquells inicis de l’internet comercial, que era
necessari oferir informació d’Alcoi, informació diària i serveis per als ciu-
tadans que hi viuen i informació turística o de serveis per als que la volen
conèixer. La singularitat de www.alcoi.com és precisament la falta de lligams
amb institucions o entitats. Són els mateixos treballadors de Sollutia SL els
que s’ocupen d’administrar el web, sense que hi haja una persona responsable
individualment. Els que tenen autorització d’administrador actualment són
Joan Ferrando, Montse Galiana, Elena Galiana i Sergio Grau com a gerent.

L’any 2002 va acudir a Sollutia SL el periodista Jordi Orts, que buscava
assessorament i ajuda tècnica per a crear el seu propi diari on-line. Mentre
resolia totes les qüestions necessàries, va acceptar fer-se càrrec del servei de
notícies d’alcoi.com. Finalment aquest diari es convertiria en una prolongació
del nou mitjà de comunicació on-line que crearia Jordi Orts i del que parlarem
més avant. Alcoi.com es manté al dia en les seves informacions.

El web ha sigut reformat totalment i es va posar en marxa amb una imatge
i tecnologia més actuals el 15 de febrer de 2007. El canvi va afectar notable-
ment el seu fòrum.

2.2. ELS MITJANS TRADICIONALS SALTEN A INTERNET (1999)

El salt a internet dels mitjans tradicionals ha tingut temps diferents però
conseqüències semblants. Tant la premsa —Ciudad de Alcoy— com la ràdio
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—Radio Alcoy Cadena Ser— han fet un trasllat del seu producte a internet, amb
pocs serveis afegits. La novetat que aporten és el trencament de la dependèn-
cia del quiosc en el primer cas i del receptor de les emissions en el segon i la
rendibilitat és més de valor afegit que econòmica.

L’únic diari local i la publicació en paper més antiga —Ciudad de Alcoy, fun-
dat l’any 1953— va incorporar el seu domini a internet l’1 de desembre de l’any
1998 amb l’adreça www.ciudaddealcoy.com. Com el primer mitjà, va tenir un
període de proves i ajust, fins que el 18 de febrer de 1999 anunciava l’inici dels
serveis regulars del seu web, gairebé al mateix temps que www.alcoi.com es con-
vertia en mitjà de comunicació digital. La diferència fou que
www.ciudaddealcoy.com aportava al web tota la regularitat de l’estructura profes-
sional del mitjà de comunicació en paper. Les notícies es presentaven dis-
tribuïdes en les mateixes seccions i els texts eren els que es publicaven al diari,
però l’aspecte era semblant a un document de word, una fórmula que en aquells
moments utilitzaven preferentment els diaris que no tenen edició en paper.
Aquests últims van ser els primers a aportar un major component de maque-
tació i disseny. El responsable tècnic de l’edició digital era Julián Camarasa,
alcoià de 21 anys que estudiava Enginyeria Tècnica en Telemàtica al Campus
d’Alcoi de la Universitat Politècnica de València. També era ell qui havia construït
el web. La consulta va ser gratuïta fins a l’1 de febrer de 2003, en què es van fer
molts canvis. En aquells moments el web rebia 30.000 visites mensuals.
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La nova edició digital del diari Ciudad de Alcoy ja fou una reproducció exac-
ta de la que es distribuïa en paper. Els lectors podien obtenir les pàgines en
format pdf per a llegir-les amb el programa Acrobat Reader o imprimir-les
totes per un preu inferior al cost del diari a les papereries. També tenien accés
gratuït a la portada, als títols de les notícies i a alguns serveis, incloses les
enquestes periòdiques sobre temes locals. A finals de l’any 2007 es van incor-
porar àlbums de fotografies i l’any 2008 avanços d’actualitat. No ofereix
fòrum ni xat, però sí la possibilitat d’enviar cartes al director des de la mateixa
pàgina, que s’incorporen a l’edició en paper i, conseqüentment, també a l’edi-
ció digital, com a còpia exacta que és, en format pdf.

2.3. NOTÍCIES FESTERES AMB POCA REGULARITAT (2001)

Sense aspiracions pròpiament periodístiques apareix, el 12 de març de
2001, www.portalfester.com, una nova creació de Sollutia SL. De nou es tracta
d’un web amb aparença de mitjà de comunicació perquè la pàgina inicial és,
fonamentalment, de notícies, encara que la seva actualització ha tingut una
freqüència irregular al llarg del temps, a causa de la vinculació voluntària de
les persones que se n’han encarregat o de la complementarietat d’aquesta
tasca dins de les encomanades als empleats de l’empresa Sollutia SL. A l’ho-
ra de crear una segona pàgina d’informació i socialització en xarxa es va
triar la festa per ser un tema que mou en molts sentits la ciutat d’Alcoi, i
utilitza pràcticament el mateix disseny que tenia www.alcoi.com. Un dels volun-
taris temporals aliens a l’empresa que han administrat la pàgina festera, i
especialment el seu fòrum, va ser Jordi Linares Domínguez, que confessa-
va, l’any 2006, que només actualitzava la pàgina i controlava els missatges
quan podia, coherentment amb el caràcter voluntari de la seva participació
en el projecte. Jordi Linares és un llicenciat en Història de l’Art molt interessat
per la comunicació on-line, que té la seva pròpia pàgina web i ha col·laborat
en la televisió local, l’emissora de ràdio local i retransmetent les festes per a
Canal 9.

El més important de Portalfester és que té un fòrum molt actiu, on es dis-
cuteixen, dia a dia, qüestions polèmiques sobre la festa, i és un bon canal d’in-
tercanvi d’informació sobre aquest camp, encara que la possible consideració
dels fòrums a internet com a mitjans de comunicació és una cosa que encara
està en discussió entre els experts.
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2.4. LA PRIMERA EMPRESA PERIODÍSTICA AMB

INICIS OONN--LLIINNEE (2003)

La següent novetat va ser www.alcoidigital.com, que incorpora el seu domini
el 2 de setembre de 2003. La seva particularitat és que es tracta del primer
web que es crea com a empresa periodística on-line des dels seus inicis. El pro-
motor va ser un periodista llavors recentment eixit de la facultat, Jordi Orts,
que va buscar l’empresa Sollutia SL per a fer-ne el disseny. Els responsables
de Sollutia li van proposar una col·laboració: www.alcoi.com agafaria directa-
ment les entrades de les notícies de portada de www.alcoidigital.com i aquesta
rebria nombrosos accessos des de la pàgina que l’estava parasitant, atès que,
si algú vol llegir una notícia sencera, és redirigit a www.alcoidigital.com. En sen-
tit invers, el web www.alcoidigital.com envia els seus usuaris que cerquen un
fòrum al de www.alcoi.com.

És un web definit pel seu fundador, el periodista Jordi Orts, com “d’in-
formació, interpretacions, opinions i serveis periodístics a la xarxa, sobre la
ciutat d’Alcoi”. L’actualització ha sigut durant molt de temps permanent, a
partir de les mateixes fonts que els mitjans de comunicació escrits, amb
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presència dels seus periodistes a les convocatòries de premsa. La intenció era
ser un periòdic, amb col·laboradors, anar creixent en l’àmbit digital. Això va
ser impossible des de ben prompte i uns mesos després del seu naixement,
alcoidigital.com era una agència de comunicació que portava: www.alcoidigital.com,
la redacció dels continguts del portal Alcoi Ciutat Digital per contracte amb
Sollutia SL, la redacció de continguts del periòdic El Gratis (2004-2006), el
càrrec de corresponsal de Las Provincias (2004-2006) i el càrrec de correspon-
sal de Ràdio 9 (2005-2006). Les persones que es van encarregar d’introduir les
informacions han sigut: Jordi Orts (2003-2006 i ara col·laborador), Jaurés
Sanchis (2005-2006), Joan Mestre (2005) i Bea Navarrete (2006).

L’empresa tenia poca rendibilitat i en els darrers dies de 2006,
alcoidigital.com deixà d’actualitzar-se, en principi definitivament. Tres mesos
després va aparèixer un nou grup de col·laboradors interessats a fer-se càrrec
del projecte i es va crear una societat civil, que és la que gestiona ara el periòdic
on-line. Entre els col·laboradors hi ha Natxo Lara i Germán Llorca (periodistes
i gestors de l’empresa de comunicació ComCom), així com Covadonga Mora,
que porta el gruix de la informació.

2.5. LA RÀDIO BUSCA EL SEU LLOC AL CIBERESPAI (2005)

El cas de l’emissora de ràdio local és molt semblat al del periòdic Ciudad
de Alcoy però més tardà. Ràdio Alcoy va obtenir el seu domini a internet el 7 de
febrer de 2002, amb l’adreça www.radioalcoy.com, però va trigar prou a posar en
marxa oficialment el seu web, cosa que va fer el 18 d’octubre de 2005. El
retard era justificat pel director de l’emissora, Juan Jordá Raduán, en el fet que
fins a aquell moment no es podien reproduir les emissions amb la qualitat
adequada. Tenia clar que el mitjà de comunicació havia d’estar a internet, però
d’una manera coherent amb la seva naturalesa.

Radio Alcoy va ser creada l’any 1931 i pertany a la Cadena Ser. El seu
director, Juan Jordá Raduán, ha explicat el seu convenciment que “els mit-
jans han d’estar a internet, encara que jo continuaré lluitant perquè no desa-
parega el receptor de ràdio clàssic; per això, de moment, no hem volgut eme-
tre en directe per internet, com fan altres emissores, encara que ja ens estem
plantejant canvis en els serveis que oferim a la xarxa, anar un poc més lluny”.
Radio Alcoy ofereix el mateix contingut que s’emet, amb una introducció
escrita de referència que permet descarregar-se gratuïtament la gravació si es
vol més informació. El disseny del primer web el va fer Pedro Mondéjar. La
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idea és que l’oient que no ha pogut escoltar el que li interessa en directe tinga
accés a tota la programació d’una setmana sense haver d’estar subjecte a un
horari. És el que el director qualifica com a “ràdio a la carta”. També es man-
tenen a disposició certs programes especials, com ara la retransmissió de les
entrades de Moros i Cristians o “Protagonistes de l’Any”. El web no té un
administrador, cada periodista de la casa penja els seus programes, però Jordi
Mayor Gisbert, un col·laborador extern, és qui en resol els problemes tècnics.

El contingut del web és qualificat pel director com a “específicament
per a alcoians” que visquen a Alcoi o en qualsevol altre punt del país o del
món. A banda d’Espanya, els països des d’on es detecten més visites són
Mèxic, Gran Bretanya, el Perú, l’Argentina i Itàlia. L’ús del web té una pro-
gressió molt lenta i encara no ha aconseguit fer-se amb la quota de mercat
que correspondria a un mitjà de comunicació preexistent i d’un pes impor-
tant dins de la població, tot i el seu caràcter gratuït i que pel maig de 2007
havia sumat ja més de 133.775 sessions i 2’7 milions d’accessos des que va
començar a funcionar.
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2.6. LA INTRODUCCIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ

PÚBLICA (2005)

L’aparició de www.alcoi.es, amb la doble denominació www.alcoy.es, va sig-
nificar, pel desembre de 2005, la incorporació de l’Administració Pública a la
tasca de difusió d’informació. Es tracta de la pàgina del projecte ‘Alcoi
Ciudad Digital’, un portal pensat per a facilitar l’ús dels recursos que s’estaven
posant a l’abast de la població, amb la intenció d’accelerar el procés d’incor-
poració d’Alcoi a la Societat de la Informació, com a conseqüència del pro-
grama iniciat amb els estudis abans esmentats. Es pretenia que tots els resi-
dents tingueren accés als diferents cursos gratuïts. El portal incorpora, a més,
un diari on-line amb aquesta mateixa denominació, de notícies seleccionades
pels seus administradors, generalment poques i de caràcter oficialista, com ara
la presentació del cartell de la Romeria, però també té enllaços a tots els mit-
jans de comunicació on-line i als de la Comunitat Valenciana que ofereixen
algun tipus de secció sobre Alcoi.

3. UNA LENTA RÀPIDA INCORPORACIÓ

L’aparició del primer diari digital ja com a tal l’any 1999, www.alcoi.com, va
coincidir pràcticament amb la del primer mitjà de comunicació tradicional
que s’incorporava a internet amb una edició digital, Ciudad de Alcoy. Aquests
mitjans hi havien tardat una mica perquè estaven massa enfeinats a tirar enda-
vant les seves edicions tradicionals i, a més, no podien posar a funcionar un
diari on-line que no estiguera a l’altura del seu prestigi. Tot i amb això, la de
www.ciudaddealcoy.com va ser, sens dubte, la primera presència realment peri-
odística a la xarxa, perquè encara que www.alcoi.com va començar a donar notí-
cies el mateix any 1999, no incorpora a un professional fins al 2002, quan
Jordi Orts es fa càrrec de la publicació d’informacions.

Així que podem dir que són quatre les presències que configuren, fins
avui, l’estructura dels mitjans de comunicació locals a internet. Ciudad de Alcoy
y www.alcoi.com gairebé donant-se la mà com a pioners, encara que la precoci-
tat de la segona és àmpliament superada per la professionalitat periodística de
la primera empresa. L’emissora Ràdio Alcoy, que portava un retard de més de
deu anys des de l’aparició de l’internet comercial quan acaba entrant en el
negoci. I Alcoi Digital, que en el moment de redactar aquest article (2007) con-
tinuava sent l’últim fet d’aquest procés de conquesta de la xarxa per part dels
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mitjans de comunicació locals, si n’excloem l’Administració Pública. Tretze
anys després del començament, s’està vivint encara d’aquella primera
embranzida.

Una anàlisi de la cadència de visites que reben aquests mitjans de comuni-
cació a internet, realitzada el 26 d’abril de 2008 amb l’eina que proporciona
www.alexa.com, els situa en el següent ordre i posicions dins del rànquing mundi-
al: www.alcoi.com (855.418), www.ciudaddealcoy.com (1.082.822), www.alcoidigital.com
(2.970.292), www.radioalcoy.com (3.060.713).

La posició dels mitjans de comunicació digitals canvia lleugerament si
només es consideren les visites realitzades des del territori espanyol. Llavors
es posa per davant la que procedeix d’un mitjà de comunicació en paper i l’or-
dre és el següent: www.ciudaddealcoy.com (35.267), www.alcoi.com (38.552),
www.alcoidigital.com (96.299), www.radioalcoy.com (120.914).

S’afegeixen a aquests webs un nombre indeterminat de pàgines de les
moltes entitats existents. Alcoi és una ciutat associacionista per excel·lència, en
la qual es comptabilitzen  més de 140 associacions, sense les esportives. Hi hem
pogut constatar l’existència de nombrosos webs d’entitats, però podrien ser-ne
més. Molts ofereixen informació relacionada amb les seves activitats o finali-
tats. Són, de fet, mitjans de comunicació, però la seva penetració és molt minsa
i desigual, perquè la consulta és escassa. Per altra banda, la seva actualització
tampoc no sol ser freqüent, excepte en el cas dels clubs esportius, que pen-
gen les classificacions. La utilitat informativa dels webs d’entitats és gairebé
nul·la. La majoria només serveixen com a targeta de visita o per a la coordi-
nació de l’activitat interna. A voltes, ni això. Preguntada alguna d’aquestes
entitats per la falta d’actualització, ens en dóna la clau: hi va haver un cert
entusiasme inicial, però la realitat és que mantenir un web porta faena i la
majoria de les entitats estan gestionades per gent vocacional, laboralment
ocupada. A més, consideren que la comunicació amb els seus socis quasi és
més fàcil enviant e-mails a una llista de correu preconfigurada.

La cadència d’incorporació de mitjans de comunicació alcoians a la xarxa
ha sigut, doncs, lenta i limitada a unes poques empreses. L’acollida per part
dels usuaris, que són els que realment els donen sentit, ha estat en relació amb
molts factors: el moment d’aparició, el tipus de serveis que ofereixen, les vin-
culacions a mitjans de comunicació en suport tradicional i, també, al ritme
d’introducció d’internet a les llars, que s’ha accelerat en els darrers cinc anys.
El que ha determinat, nogensmenys, l’escassa evolució d’aquests mitjans ha
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sigut el retard en el desenvolupament d’un mercat publicitari que ha fet que
aquestes empreses periodístiques a la xarxa encara només tinguen sentit com
a prolongació de mitjans que tenen la seva supervivència lligada a edicions o
emissions off-line. En poques paraules, encara no s’ha pogut demostrar que
una empresa periodística exclusivament on-line es puga finançar en l’àmbit
local. Entre els problemes que hi ha cal dir que, si bé les empreses han intro-
duït les noves tecnologies en la producció i la gestió, valoren internet però no
acaben de comprendre la diferència entre tenir una pàgina web i anunciar-se
a internet. Una pàgina web serveix perquè qui coneix una empresa la busque.
Un anunci en un mitjà de comunicació on-line serveix perquè trobe l’empresa
qui no la coneix.

4. EL PODER I ELS MITJANS OONN--LLIINNEE

El poder polític local no semblava estar massa interessat en els mitjans de
comunicació on-line. Hi havia una sensació que l’important era dominar la
televisió i en això s’havia centrat, a més d’intentar fer front a les possibles dis-
crepàncies amb els mitjans de comunicació tradicionals, que també es
tradueixen en els diaris digitals. De fet, la informació que ofereix
l’Ajuntament en la seva pàgina web és totalment tècnica: estadístiques
demogràfiques, convocatòries d’oposicions... La pàgina web no té ni servei de
premsa, com sí que té la pàgina de la Generalitat Valenciana. Ara es projecta
d’alguna manera per mitjà del web Alcoy Ciudad Digital, al qual s’accedeix amb
l’adreça www.alcoy.es.

La informació que es fa a les comunitats petites com la ciutat d’Alcoi té,
per altra banda, un handicap important: la interpretació interessada per part
de tots els grups i una gran dificultat perquè siga reconeguda l’aspiració de
neutralitat. La proximitat magnifica les discrepàncies en una situació que és
molt diferent de la dels mitjans nacionals o regionals. La vinculació que puga
existir és més econòmica —l’Ajuntament posa anuncis com qualsevol empre-
sa— que política. La situació es torna a voltes paradoxal, perquè vinculacions
de grup de comunicació es reflecteixen malament o són nul·les en l’àmbit
local. Tot i això, s’haurà de dir que Radio Alcoy és de la Cadena Ser, i el diari
Ciudad de Alcoy està integrat en el Grup Zeta des de l’any 1999, encara que els
periòdics que hi estan inclosos funcionen amb molta independència en aquest
sentit.
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Pel que fa a Alcoi Digital, la seva relació, durant l’any 2005 i fins al seu tan-
cament temporal, amb el diari en paper Las Províncias era fictícia. Aquesta
publicació no tenia cap autoritat ni influència sobre el mitjà de comunicació
on-line. El diari en paper Las Provincias tenia un contracte mercantil amb el
diari on-line Alcoi Digital pel qual els seus periodistes li servien la informació
local i no al revés. Si haguera existit una identitat entre el capital de les dues
empreses es podria haver considerat Alcoi Digital com a aparador local a inter-
net de Las Provincias, però no era en absolut el cas, ni respecte al diari que hem
pres com a exemple ni pel que fa a les altres publicacions que rebien infor-
macions dels periodistes d’Alcoi Digital.

5. INTERACCIONS I PARASITACIONS

La realitat és que tant Ciudaddealcoy.com com Radioalcoy.com comencen com
l’edició tradicional introduïda a la xarxa. Ara el diari ha començat a oferir
avanços de notícies al llarg del dia, notícies que no es publicaran fins l’endemà
i que, per tant, són primícia a internet. També està oferint àlbums de
fotografies que estan disponibles a internet abans que al diari i superen, de
bon tros, el nombre de les que es podran publicar a l’edició en paper.
Ciudaddealcoy.com comença a tenir vida pròpia.

Fins i tot sense això, i encara que continuaren funcionant com a mitjans
de comunicació tradicionals simplement introduïts a internet, aquestes
pàgines vinculades a mitjans de comunicació tradicionals serien sempre més
complertes que les específicament pensades com a diaris digitals, per la sen-
zilla raó que, amb les seves limitacions, tenen de partida més personal i estan
presents en més fronts informatius. La característica dels diaris específica-
ment digitals locals ha sigut, durant molt de temps, que estaven atesos per un
sol periodista. Ara no és exactament així, però una llarga llista de periodistes
no vol dir que hi haja una dedicació total de totes aquestes persones, més
aviat es tracta que tots hi col·laboren.

Com a conseqüència d’això, existeix un continu transvasament d’infor-
mació entre diaris, ràdio i mitjans específicament digitals. La immediatesa
amb què s’actualitzen els mitjans digitals on-line ha fet que s’hagen convertit
en llocs consultats pels mateixos periodistes, abans de tancar l’edició, per si
se’ls ha escapat algun succés, alguna declaració, alguna informació d’una
entitat incontrolada... però les limitacions amb què treballen els mitjans
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exclusivament digitals fa que rarament siguen fonts d’informacions noves.
Una certa parasitació inicial on-line/off-line i a l’inrevés, però, continua sent
possible.

La ràdio i la premsa han tingut una relació de competència molt relativa.
Ara, però, els diaris digitals són competència de tots dos en el mateix suport,
internet, i això fa que existisca una major preocupació pels seus continguts.
Alguns periodistes vigilen, fins i tot, els fòrums, perquè són conscients que hi
apareixen els temes que interessen a la gent. La premsa es troba en una
situació en què cada volta li resulta més difícil captar l’atenció de nous lectors
i això exigeix estar molt alerta als interessos dels seus usuaris potencials.

La ràdio, doncs, ha hagut d’augmentar la seva rapidesa de resposta. Estava
acostumada a competir amb un medi molt lent, que era la premsa, i ara en té
un que pot reaccionar, com a mínim, a la mateixa velocitat, i a voltes vertigi-
nosament per a les seves possibilitats, perquè la ràdio té establerts els horaris
dels noticiaris, mentre que els diaris on-line poden fer les seves actualitzacions
quan volen, encara que tampoc no arriben a fer-ho ràpidament tantes voltes
com això.

La premsa compta amb el seu factor més valuós de sempre, la possibilitat
d’estendre’s en les informacions, d’oferir punts de vista qualificats, de
donar-li al públic quatre o cinc pàgines sobre un tema, si és prou interes-
sant, cosa que a les fórmules actuals dels diaris específicament digitals
alcoians encara no es podria fer perquè la manca de recursos de disseny ho
faria massa carregós. També té l’avantatge que les pàgines concebudes com
a mitjans de comunicació on-line no han explotat, fins ara, les imatges d’ac-
tualitat. I ho podrien fer. Això podria representar una important competèn-
cia per als mitjans de comunicació escrits, que en un àmbit local es basen
molt en les imatges de la gent de la mateixa ciutat. L’atractiu de les imatges
es fa patent en els moment puntuals en què el web de l’Ajuntament es trans-
forma en un mitjà de comunicació i ofereix imatges en directe per internet
dels fets festius més importants. Les festes de Moros i Cristians de 2005 van
aconseguir acumular 39.498 connexions, segons les dades facilitades pel
Centre de Processament de Dades de l’Ajuntament d’Alcoi, mentre que la
retransmissió de la Cavalcada dels Reis Mags de 2005 en va sumar 15.230,
d’entrades.
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6. LA TRANSFORMACIÓ DE L’ECOSISTEMA

COMUNICATIU LOCAL

Jürgen Habermas veia la premsa com un mitjà de transferència que apor-
tava arguments per al diàleg social (Habermas, 2002). Aquesta importància
dels mitjans en la interacció és un dels elements que consideren autors pos-
teriors quan estudien la transformació de la comunicació humana, i comen-
cen per definir l’“ecosistema comunicatiu” com “el sistema de les relacions
socials en tant que són relacions de comunicació; en tant que són relacions
d’intercanvi simbòlic; en tant que són relacions de producció (i distribució i
consum) de significació” (Marín & Tresserras, 1994: 120). Aquests autors
apunten a un important paper de tots els elements de l’ecosistema comuni-
catiu en la construcció social de la realitat. Més tard, Jesús Martín-Barbero
utilitzaria el mateix concepte per a descriure una realitat transformada:
“travessem una revolució tecnològica la peculiaritat de la qual no és tant el
fet d’introduir a la nostra societat una quantitat inusitada de noves màquines
sinó el fet de configurar un nou entorn o ecosistema comunicatiu. És quan
es constitueix en tercer entorn –que s’imbrica als entorns natural i
urbà/social– que la tecnologia digital està configurant les nostres maneres
d’habitar el món i les mateixes formes del llaç social” (Martín-Barbero, 2007: 10).

La transformació de l’ecosistema comunicatiu alcoià que representa l’a-
parició dels mitjans de comunicació on-line és evident. Cada una de les noves
formes de difusió de la informació que han anat apareixent ha comportat, de
fet, una transformació. La ràdio, per exemple, va representar una revolució
perquè era exactament el contrari que la premsa. Els diaris són un sistema
lent i asincrònic, visual, no invasiu i de pagament. La ràdio és ràpida i sin-
crònica perquè pot donar les notícies al mateix moment que es produeixen i
hi ha una coincidència temporal que uneix als que les escolten, auditiva i inva-
siva perquè se sent fins i tot sense voluntat de fer-ho, i a més no s’ha de pagar
per rebre la informació. Tot i semblar-ho, la televisió no va comportar grans
novetats respecte a la ràdio, tret que uneix el caràcter visual i auditiu dels dos
mitjans anteriors; a part d’això és igual que la ràdio: immediata i sincrònica,
invasiva i gratuïta. Per això s’ha arribat a dir que la televisió és només una
ràdio amb imatges.

Què aporten els mitjans de comunicació on-line? Doncs la recuperació de
dues qualitats de la premsa: són no invasius perquè consultar-los exigeix una
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voluntat de fer-ho i són asincrònics perquè no fa falta que tots els usuaris
coincidisquen per mirar els seus continguts al mateix temps. Està clar que
també són immediats, visuals, auditius i gratuïts generalment, aspectes que els
acosten a la ràdio i la televisió. De fet, si no són tots gratuïts és a causa del
poc desenvolupament d’un mercat publicitari que dificulta el seu finança-
ment. Aquí podríem aplicar la mateixa teoria que abans amb la televisió
respecte a la ràdio i dir que els mitjans de comunicació a internet són una
premsa o una ràdio posades en pantalla, una nova manera de llegir diaris i
escoltar ràdio (també podria ser de veure televisió). Això ja és una transfor-
mació de l’ecosistema comunicatiu local, encara que afecta, fonamentalment,
la disponibilitat, gairebé gens als continguts i molt poc a la direcció de la
interacció entre el mitjà i el receptor. Aquesta, nogensmenys, seria una con-
clusió precipitada perquè encara estem en bolquers en molts aspectes del
desenvolupament de mitjans de comunicació on-line. La possibilitat d’una
resposta del lector només es manifesta, encara, en l’àmbit local, en les
enquestes on-line del periòdic Ciudad de Alcoy.

7. L’ASSUMPCIÓ D’UN NOU LECTOR 

Pel que fa als mitjans de comunicació on-line, és molt difícil conèixer el
tipus d’usuari però, en el cas de Ciudaddealcoy.com, per exemple, durant l’any
2005 hi va haver un 28’8% d’usuaris que van entrar des d’una adreça .com.
¿Pot voler dir que té un percentatge important de professionals com a
clients? No especialment. Hi ha moltes pàgines web que proporcionen correus
electrònics amb aquesta terminació. I tampoc ens serveix de massa saber
que el 40% hi vénen amb una adreça .net. Una dada més significativa és que
el 82’4% entren des de connexions ubicades a Espanya i el 17’6% des de
l’estranger.

Per altra banda, no els podem veure la cara als que consulten els mitjans
de comunicació on-line, però l’enquesta que facilita la Fundació OVSI, sobre
un treball de camp realitzat al novembre de 2004, diu que un 84’6% dels
alcoians entre 16 i els 30 anys són usuaris d’internet, també ho són el 47’1%
dels alcoians entre 31 i 45 anys, però el percentatge baixa al 15% entre els més
grans d’aquesta edat. Una majoria dels lectors seran, doncs, menors de 45
anys. Es tracta, fonamentalment, d’estudiants i professionals amb un nivell
cultural alt, segons la mateixa Fundació OVSI.
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Quan busquem les connexions entre els usuaris de cada mitjà de comuni-
cació ens trobem que la televisió comparteix receptors de la ràdio i el diari,
però molt pocs d’internet. De fet l’ús d’internet ha llevat temps a la televisió
per a un 37’6% de les persones, a llegir llibres per a un 33% i a llegir diaris
per a un 22’9%, segons l’estudi de la Fundació OVSI de 2004. El cas és que
es constata que la font d’informació més important dels usuaris dels fòrums
són els comentaris de carrer i els diaris, en paper o digitals. Faig aquestes afir-
macions basant-me en les referències als altres mitjans que es fan en els espais
de participació. En el cas d’internet no és rara, també (iniciada la conversa
sobre una notícia publicada en un diari en paper) la petició d’una part de la
comunitat que es copie al fòrum la informació en qüestió. ¿Vol dir això que
una part dels participants als fòrums compren diaris i altres no? De qualsevol
manera, està clar que hi ha usuaris compartits i, fins i tot, que espais d’infor-
mació com els fòrums poden funcionar com a estimuladors de l’accés als
diaris on-line. Això podria tenir com a conseqüència l’aparició de nous lectors
per als diaris, encara que siga en la seva versió digital. Aquesta presència a
internet podria ser el que facilitara la incorporació de generacions que sem-
blen estar molt poc interessades per la premsa.

8. CONSEQÜÈNCIES PER A LA COHESIÓ COMUNITÀRIA

Els alcoians que hi ha dispersos pel món conserven la nostàlgia de la seva
terra, fins al punt que el diari local ha tingut tradicionalment subscriptors arreu,
des d’Austràlia fins a Finlàndia. Aquests alcoians han agraït sempre l’existència
d’un diari local que, per més que fóra amb setmanes de retard, els mantinguera
informats de qui s’havia mort i si hi havia altres canvis. Quan va aparèixer l’edi-
ció digital del diari local, aquests subscriptors no es van esborrar però es van
anar morint, i els que apareixien nous des de l’estranger ja serien subscriptors
o visitants del diari on-line. Durant l’any 2005 es van detectar usuaris a
Alemanya, Holanda, l’Argentina, Gran Bretanya, Mèxic, França, Portugal, el
Perú, Finlàndia, Itàlia, Bèlgica, Colòmbia, Dinamarca, Suïssa, Xile, Noruega,
Cuba, Andorra, la República Dominicana, Suècia, Txecoslovàquia, Hondures,
el Brasil i el Japó. Seria absurd pensar que tots els visitants són alcoians que
volen mantenir el lligam amb la seva ciutat des d’aquests punts tan remots, però
sí que n’hi ha. De fet, s’han rebut cartes, des de l’eina proporcionada pel mateix
web, d’agraïment per la presència a internet, que permet mantenir un contacte
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en temps real; l’última la va escriure un alcoià que viu al Japó. En aquest sentit
el diari on-line funciona com un cohesionador de la comunitat, com una força
concèntrica que acosta a tots els seus membres, siguen on siguen. El diari local
ja havia funcionat així d’antic; de fet una mirada a l’arxiu permet rastrejar símp-
tomes d’aquesta realitat. Adrián Miró i Carlos Palacio, que van exercir com a
professor d’espanyol a París i compositor a Moscou respectivament, són dos
exemples d’alcoians que van estar anys publicant sèries d’articles-carta datats en
aquelles capitals entre els anys cinquanta i els setanta.

L’antropòleg Arjun Appadurai constata que en el món global el sentiment
local està permanentment en perill perquè tot es confabula per acabar amb
les arrels i amb la interacció social directa dins d’un espai concret i físic: “fins
i tot en el més íntim espai, en situacions geogràficament aïllades, la localitat
ha de ser mantinguda amb cura contra les més diverses contrarietats”
(Appadurai, 1996: 179). Massa canvis de lloc de residència tenen com a con-
seqüència una inestabilitat de la vida social, la gent necessita unes referències
fixes que només dóna la pertinença a una comunitat. Els mitjans de comuni-
cació han sigut sempre unes bones eines per a la producció d’arguments de
localitat, per oposició a altres arguments forans. Els mitjans de comunicació
locals que superen les barreres que imposa la distància física ajuden, a més a
més, a mantenir vius i vigents els arguments de localitat en les persones que
han abandonat la seva ciutat. En aquest aspecte, la globalitat de les comuni-
cacions es converteix en una eina perquè les persones conserven les singulari-
tats que la mateixa globalitat sembla estar posant en perill de dissolució.

El professor de Comunicació Internacional Hamid Mowlana parla, a més,
d’ones expansives que han funcionat a soles, perquè realment només neces-
sitaven els mitjans tecnològics (Mowlana, 1996: 193-214), cosa que es pot
aplicar al reforçament dels arguments de localitat. Fenòmens culturals identi-
taris, com ara, les festes de Moros i Cristians o el Betlem de Tirisiti, s’han vist
afectats per la facilitat d’accés a la informació que aporta internet. Les TIC
originen forces excèntriques que treuen la ciutat d’Alcoi i la seva cultura
d’ella mateixa per a donar-li un lloc en el seu entorn. Això no es recolza
només en la presència a la xarxa dels mitjans de comunicació locals sinó en
altres formes de fer-hi presents aquests fets, però tot ajuda.

Aquesta funció expansiva dels fenòmens locals es contraposaria amb
una altra força de concentració que també propicien les TIC. Això es pot
entendre si ens centrem en les festes de Moros i Cristians, on actuen totes
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dues plenament. Per una banda, els mitjans de comunicació a internet ajuden
que els festers que viuen a altres ciutats puguen mantenir el contacte amb l’ac-
tualitat del món fester i, per altra, hi ha una força excèntrica que difon tot el
que passa al món fester alcoià cap a altres poblacions perquè, un cop la infor-
mació és a internet, hi és per als alcoians i per als que no ho són però s’in-
teressen per Alcoi.

Ingrid Volkmer també creu que les noves formes de comunicació no li
treuen identitat a ningú sinó que la reforcen, i explica d’una altra manera
aquest sistema de forces cap a dins i cap a fora, que completa amb una nova
força cap avall: “Tira cap a fora perquè els poders estan debilitats per desen-
volupaments globals, però empeny cap avall en el sentit que crea opcions
noves per a la interacció entre les identitats locals i estreny lateralment en el
sentit que reordena l’espai creant noves aliances horitzontals” (Volkmer,
2003: 3).

CONCLUSIONS

a) L’existència prèvia d’una estructura comunicativa local ha tingut una
influència important en el naixement dels mitjans de comunicació on-line. Per
una banda, ells mateixos han buscat el seu lloc a la xarxa, però a més han
determinat que existisca un capital humà de comunicadors que han fet els
seus assajos com a informadors als mitjans de comunicació en suport tradi-
cional, però que vénen de les universitats amb entusiasme pels nous camins
d’acostament al receptor d’informació i es llancen a assajar aquesta via, sem-
pre en combinació amb altres desenvolupaments professionals, a causa de la
baixa rendibilitat dels mitjans a la xarxa.

b) En la creació de mitjans de comunicació on-line influeix el baix cost
que té publicar a la xarxa, on es pot no guanyar prou diners però és difícil
perdre’n massa. Els perills del desenvolupament d’una estructura comunica-
tiva virtual en aquestes condicions comencen pel fet que algunes iniciatives
són dels que tenen els mitjans tècnics, però no els coneixements periodís-
tics, cosa que porta a una escassa valoració professional dels continguts i a
la seva devaluació. És en certa manera negatiu que les notícies gairebé mai
no tenen un ordre d’aparició jerarquitzat, com passa als mitjans en paper i
en les seves reproduccions en pdf. Generalment no hi ha ni un sistema de
valoració de les més llegides. Per altra banda, la mateixa voluntarietat amb
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què funcionen mitjans de comunicació amb aparença que va més enllà de la
pàgina personal és un risc perquè la falta d’actualització és per ella mateixa
una forma de prostitució de l’essència de la funció d’informar.

c) Una cosa és el desenvolupament d’una estructura comunicativa i una altra
que els mitjans estiguen explotant tota la seva dimensió. Els mitjans digitals
procedents d’altres mitjans en suport tradicional estan fent una valoració
d’aquesta nova fórmula en desdoblar-se amb un mitjà a la xarxa. Encara que
estan començant a donar alguna cosa més que l’edició en paper reproduïda,
els falta molt camí per recórrer. En un àmbit local els mitjans humans són
limitats perquè els guanys són proporcionals al mercat publicitari i aquest és
limitat. Tant, que l’aparició de mitjans on-line ha sigut un nou factor de frag-
mentació d’aquest mercat i, per tant, una nova dificultat per al finançament
dels mitjans ja existents, siga quin siga el seu suport.

d) Les interaccions sense relació estructural entre els mitjans de comu-
nicació s’han fet més habituals amb l’aparició dels que funcionen on-line. ¿És
podria considerar que hi ha una mena de globalització local? És cada vega-
da més difícil veure diferències entre els continguts informatius dels diferents
mitjans, amb l’excepció de les relacionades amb la major o menor disponi-
bilitat de personal.

e) La xarxa i els seus mitjans de comunicació estan assolint un paper en la
cohesió de les comunitats, per una banda frenant una mica el moviment que
tendeix a allunyar els membres d’un grup del nucli que els uneix i per l’altra
atraient cap a aquest nucli els elements que s’acosten a les vores del sistema.
Els mitjans de comunicació, en general, faciliten l’arrelament dels elements
forans en proporcionar-los un coneixement del seu entorn que no podrien
adquirir d’una altra manera. Els mitjans on-line, a més a més, ajuden el col·lec-
tiu a evitar la pèrdua de membres que la globalització ha dispersat amb l’a-
parador dels múltiples interessos que es poden satisfer fora de la comunitat.
La seva manca seria, per tant, perniciosa per a una societat local, des del
mateix moment que entra en el món global.
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1. INTRODUCCIÓN

Durante años el área geográfica de La Mariola se ha venido caracterizan-
do por su importante dinámica empresarial. Un desarrollo que no es atribui-
ble a la casualidad, más bien, se podría afirmar que es fruto de la conjunción
de dos importantes factores: por un lado, el espíritu emprendedor de los
habitantes de la zona y, por otro, las características peculiares del territorio
(localización, economía, mano de obra, especialización industrial, infraestruc-
turas y servicios conexos y de apoyo).

Hoy en día, al igual que sucede con otros territorios, la globalización y sus
cambios supone un importante reto del que se derivan importantes
cuestiones relativas al futuro de esas áreas. Por ello, en este trabajo revisamos
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si La Mariola ha sabido mantener y adaptar esas características peculiares a
los cambios, y de esa forma prepararse para su futuro. Con ese objetivo
hemos dividido nuestro estudio en cinco epígrafes. En el segundo de ellos, se
expone información general de la zona, en el tercero se recoge información
económico-empresarial que nos conduce a entender la Mariola como un
clúster industrial. Aspecto sobre el que se profundiza en elsiguiente epígrafe.
En quinto y último lugar se detallan las principales fuentes de información
consultadas para la elaboración del mismo.

2. LA MARIOLA: CARACTERÍSTICAS GENERALES

El territorio de La Mariola se encuentra situado dentro de la península
Ibérica (España), entre las provincias de Alicante y Valencia. Está formado
por los municipios de las comarcas de l’Alcoià, Comtat y Vall d’Albaida y,
según datos del 2006, en éste se ubica aproximadamente el 5% del total de la
población autonómica. La zona ocupa una superficie total de 1.639,65 km2,
lo que supone el 7,05% del territorio de la Comunidad Valenciana. De las tres
que la componen, es la comarca de la Vall d’Albaida la más extensa ya que
ocupa casi el 45% del territorio (44,05%). De las otras dos, l’Alcoià es la que
tiene una mayor extensión con un 32,91% del territorio, mientras que el
Comtat ocupa el 23,04% restante. A escala municipal, las poblaciones de
mayor superficie (en km2) son Alcoy (129,8), Ontinyent (125,4), Castalla
(114,6), Bocairent (96,9) y Fontanars dels Alforins (74,6).

En cuanto a la población que reside en La Mariola, las cifras de diciembre
2006 indican que ésta alcanzó los 225.458 habitantes; lo que supone una den-
sidad de 133 habitantes por km2 frente a los 186 que registra la Comunidad
Valenciana. Por comarcas, l’Alcoià con 203 hab./km2 es la que concentra
mayor número de habitantes por km2, le sigue la Vall d’Albaida con 123
hab./km2 y el Comtat con 72 hab./km2. A nivel municipal destacan Alcoy
(469), Alqueria d’Asnar (415), Ibi (368), Ontinyent (283) y Muro (269).

Desde un punto de vista demográfico, también según esos mismos datos,
el 48,6% de la población de La Mariola pertenecen a la comarca de L’Alcoià,
el 39,3% a la Vall d’Albaida y el 12,1% al Comtat; siendo Alcoy, Ontinyent,
Castalla, Ibi, Cocentaina y Muro los municipios más poblados. Destacar el
hecho de que la distribución de la población según sexos es bastante simétri-
ca así como el mostrar una edad media de 40,8 años, aspectos ambos que no
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difieren de la de otros ámbitos geográficos superiores (autonómico o nacio-
nal) ni tampoco entre las comarcas que la componen.

Desde un prisma más localizacional, es llamativo el hecho de que su ubi-
cación le permite, por un lado, disfrutar de un atractivo clima típico de la
zona mediterránea en la que se ubica: veranos cálidos, secos y soleados e
inviernos suaves y húmedos; y por otro, el estar muy próxima a las principa-
les ciudades, puertos y aeropuertos del Arco Mediterráneo.

Efectivamente, las temperaturas medias anuales en esta zona oscilan entre
los 12º y 18º, contabilizándose unas precipitaciones medias que van de 400 a
700 mm, concentrándose la mayoría de éstas en la estación invernal. Además,
gracias a esto, durante el año 2005 se registraron un total de 3.008 horas de
sol, cifra que se situó por encima de la media registrada ese año en España
(2.724 horas) y que en total fueron un total de 157 días en los que se supera-
ron los 25º de temperatura media. Al igual que en el caso anterior, esta cifra
se situó significativamente por encima de la media española (122 días).

La proximidad a los principales centros de negocios provinciales, nacio-
nales y europeos se puede observar en la figura 1. Por ejemplo, el municipio
de Alcoy se encuentra a 60,8 Km. de Alicante, a 105,9 Km. de Valencia, a
420,9 Km. de Madrid, o el de Ontinyent a 1.503 Km. de París, a 1.804 de
Roma y a 2.368 de Frankfurt.

A pesar que, durante años, las poblaciones de La Mariola estuvieron mal
comunicadas con los grandes ejes viarios, hoy en día su situación es bien dis-
tinta. Los diferentes planes desarrollados por el Ministerio de Fomento y la
Consellería de Infraestructuras y Transportes han supuesto una importante
mejora en las comunicaciones terrestres (red vial). Actualmente su principal
vial es la Autovía A7, que articula el espacio interior de las provincias de
Alicante y Valencia. Esta autovía enlaza con la Autovía A3 dirección Madrid
desde Valencia, con la Autovía A31 dirección Madrid desde Alicante y con la
Autovía A35 que comunica los municipios de Almansa-Xàtiva y Valencia.
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Figura 1: Distancias kilométricas con los principales centros de negocios. 
Alicante Valencia Madrid París Roma Frankfurt 

Alcoy 60,80 105,90 420,90 1.523,10 1.823,90 2.387,70 
Ontinyent 87,90 86,20 381,40 1.503,40 1.804,20 2.368,00 

Fuente: elaboración propia a partir de la Guía Campsa. 



Además, estos viales permiten acceder fácilmente a los aeropuertos y puertos
marítimos de Valencia y Alicante, ambos con una actividad turística y comer-
cial destacable.

3. INFORMACIÓN ECONÓMICO-EMPRESARIAL:

LA MARIOLA COMO CLÚSTER.

Si con anterioridad ha quedado puesto de manifiesto que, respecto a un área
de referencia como es España, La Mariola tiene ratios que cabría catalogarlos
de normales en cuanto a la densidad de población o la edad media de sus habi-
tantes, y óptimos si hablamos de su clima o vías de comunicación; aquí debe-
mos de clasificar de extraordinario el potente foco de actividad empresarial
residente en la zona. Foco que de acuerdo a su especialización industrial, pobla-
ción empresarial y mano de obra cabe definir de clúster industrial.

Esa actividad empresarial (figura 2) se caracteriza por la homogeneidad
que existe en las tres comarcas que componen el área y por estar fuertemen-
te concentrada en la industria, ascendiendo a un 45% del total de empleos,
porcentaje que es muy superior al que representa el sector industrial tanto a
nivel autonómico como a nivel nacional. Por otra parte, la actividad en servi-
cios contabiliza un 41%, estando la mayoría de estas empresas directamente
relacionadas con la industria (servicios a empresas industriales).
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Figura 2: Los sectores de actividad en La Mariola. 
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Fuente: elaboración propia a partir del INE (2006). 
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Concretamente, esa fuerte actividad empresarial puede ser valorada mejor
a través de diferentes índices estadísticos como el Coeficiente de
Especialización (CE). El uso del mismo nos va a permitir valorar de forma
objetiva hasta qué punto es de diferente la presencia de una actividad o sec-
tor en un territorio respecto a un conjunto de referencia, en este caso España.

Su expresión matemática es la siguiente:
CEij=

Eij/Ej
Ei/En

Donde:
Eij se refiere al volumen de empleo u ocupados de la rama i en la

entidad territorial j,
Ej indica el total de empleo en la entidad territorial j,
Ei es la variable que muestra el total del empleo de la rama i,
En recoge el volumen total de empleo referida al ámbito nacional.

De acuerdo con éste, y tal y como se puede observar en la figura 3, el sec-
tor que en La Mariola mayor CE presenta es el industrial, con un 2,47 pun-
tos, frente a 1,31 de la Comunidad Valenciana. Estos datos indican que por
cada 100 personas que trabajan en la industria en España, en la Comunidad
Valenciana lo hacen 131 personas y en La Mariola 247 personas.
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Figura 3: Especialización industrial en La Mariola. 
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De forma inversa, podemos observar que únicamente es el sector indus-
trial el que tiene un CE superior al conjunto de referencia (España), ya que el
resto de sectores que componen esta área tienen unos índices por debajo de
la unidad, siendo el más bajo el terciario (0,64 puntos). Por ello, si tenemos
en cuenta que en la Comunidad Valenciana o España el nivel de actividad en
los servicios se suele situar alrededor del 70-75% del total de los estableci-
mientos podemos hablar del potencial que representa este actividad para la
zona, especialmente a través de empresas de servicios no tanto vinculadas a
la industria sino también hacia otras actividades emergentes como el turismo.

¿Qué caracteriza a la población empresarial de La Mariola? Si bien son
varios los indicadores que pueden servir para dar respuesta a ese interrogan-
te, los utilizados con más frecuencia son el tamaño, así como la forma jurídi-
ca y propiedad de las mismas.

El número de establecimientos ubicados en La Mariola es de aproximada-
mente 6.200 empresas, siendo el 97% pequeñas o muy pequeñas; más de la
mitad se clasifica como microempresas (69%) (con 9 o menos empleados) y
un 28% como pequeñas empresas (entre 10-49 empleados), mientras que el
porcentaje de medianas y grandes es únicamente del 3%, del cuál un 2,7% se
clasifican como medianas (50-249 trabajadores) y un reducido 0,3% como
grandes empresas (más de 250 empleados).

Al igual que ocurre en otros ámbitos más generales, también en esta zona
la creación de empresas se hace bajo la fórmula jurídica de las Sociedades
Limitadas, ya que alrededor del 88% fueron constituidas bajo esta forma jurí-
dica, a la cuál le siguen las Sociedades Anónimas (10%) y las cooperativas y
otras fórmulas jurídicas con el 2% restante.

Respecto al tipo de propiedad de las empresas de La Mariola, y aunque no
existen estadísticas precisas al respecto, se puede afirmar que la mayoría de
éstas suelen ser de carácter familiar, es decir, los propietarios son los miem-
bros de una misma familia, siendo los parentescos más habituales en este
modelo relacional los padres, hijos, hermanos, tíos y/o primos.

Por tanto, el potente foco de actividad empresarial residente en la zona,
unido al hecho de que su tejido empresarial tiene características relativas al
tamaño, forma jurídica y propiedad muy compartidas a lo largo y ancho del
territorio nos indica que estamos hablando de una importante concentración
geográfica de empresas. Si además de ello tenemos en cuenta que el CE es de
2,47 puntos y que el tejido empresarial está estructurado y homogéneo (no

404

LA MARIOLA: POBLACIÓN, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A EMPRESAS.
UNA APUESTA ESTRATÉGICA PARA SU DESARRPOLLO FUTURO1



descansa en unas pocas empresas o está polarizado), podemos decir que La
Mariola es un gran clúster industrial.

La Mariola como clúster industrial supone un área geográfica de casi
1.640 km2, algo más de 225.000 habitantes, una localización que cabe catalo-
gar de estratégica, tanto desde el punto de vista climático como geográfico
(cerca de los grandes centros de negocio), y algo más de 30.000 empresas
industriales que hacen que la población aquí empleada en este sector sea 2
veces y media mayor que la media nacional. Además de esos ratios, desde un
punto de vista teórico, el hecho de que un área geográfica esté organizada en
torno a un clúster tiene importantes ventajas para sus empresas: mano de
obra especializada, atmósfera empresarial y una amplia oferta de sectores
conexos y afines. Todos esos elementos en su conjunto tiene una influencia
que se traduce en unas mejores tasas de productividad, una mayor facilidad
para la transmisión del conocimiento o una mayor competitividad internacio-
nal.

Por ejemplo, respecto a este último aspecto, si tenemos en cuenta la infor-
mación que proporciona la base de datos SABI, destaca el hecho de que, en
La Mariola, entre las empresas internacionalizadas predominan las empresas
que desarrollan simultáneamente estrategias de exportación e importación
(39%). Otro indicador de esa intensa actividad exterior de la zona es que el
porcentaje de empresas que realiza únicamente exportaciones es superior al
porcentaje de empresas que lleva a cabo únicamente importaciones (34%
frente al 27%). No obstante, existen otros rasgos también ligados al aspecto
global como es la mayor atracción de inversión internacional hacia la zona,
que muestra que cada vez es mayor la presencia de filiales de empresas mul-
tinacionales de capital extranjero.

De hecho, conforme a la información que facilita el área de Relaciones
Internacionales de la Generalitat Valenciana (Valencian Community
Investments) (figura 4) en el año 2006 La Mariola contaba con un total de 10
filiales extranjeras ubicadas en alguno de sus municipios. El municipio de
Agullent, con un total de tres filiales, era el que mayor número albergaba. A
nivel comarcal, destacaba la Vall d’Albaida (60% del total de las mismas),
siendo un rasgo común que la procedencia del capital invertido en la zona es
distinta. Un 40% de las filiales son de capital francés, un 30% de capital ale-
mán, un 20% procede de los Países Bajos y un 10% de Israel. Los sectores de
actividad pertenecen a los que han venido siendo característicos de la zona,
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como son el sector del juguete o el del plástico, mientras que otras se enmar-
can dentro de sectores con menor presencia en la zona, como son la fabrica-
ción de ventanas de aluminio o la alimentación.

Sin embargo, ese clúster industrial llamado La Mariola tiene otros rasgos
inherentes al mismo que también cabe destacar, por un lado sus demandan-
tes de empleo y cualificación de la mano de obra, y por otro la específica
infraestructura que alberga.

Respecto a la demanda de empleo existente en la zona, según cifras del
SERVEF de diciembre de 2006, era de un total de 11.140 personas, de las
cuáles casi el 90% pertenecían a las dos comarcas con mayor número de habi-
tantes de la zona (L’Alcoià y La Vall d’Albaida), existiendo a nivel munici-
pal una perfecta correlación de signo positivo entre población registrada y
desempleo.

Por sectores, aproximadamente el 80% solicitaba empleos relacionados con
la industria y los servicios. Cada uno de los cuales albergaba en torno al 40% de
las demandas, mientras que el resto (construcción, sectores sin actividad espe-
cífica y agricultura) representaron en su conjunto el 20% del total restante.

En lo referente a la cualificación de su mano de obra, la población de la
Mariola destaca por los elevados niveles de formación que posee. Como
puede observarse en la figura 5 casi el 96% de la población ha finalizado
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Figura 4: Filiales extranjeras ubicadas en La Mariola.  

Municipio Comarca Empresa País 

Agullent Vall d’Albaida Fime Hispania, S.A. Francia 
Agullent Vall d’Albaida Makhteshim Agan España, S.A. Israel 
Agullent Vall d’Albaida Michel Thierry Iberica, S.A. Francia 
Alcoy L’Alcoià Queserías y Productos Lácteos, S.L. Países Bajos 
Bocairent Vall d’Albaida Hoco Ventanas, S.A. Alemania 
Bocairent Vall d’Albaida Rochling Plasticos Tecnicos, S.A. Alemania 
Onil L’Alcoià Playmobil Ibérica, S.A. Alemania 
Ontinyent Vall d’Albaida Alterbio, S.L. Francia 
Penàguila L’Alcoià Olivos Monllor, S.L. Países Bajos 
Tibi L’Alcoià Industrias Riuvert, S.A. Francia 

Fuente: elaboración propia a partir de Valencian Community Investments. 
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algún tipo de estudios, mientras que el porcentaje de analfabetos es práctica-
mente inexistente. Distinguiendo por grados de estudio se concluye que un
22% de su población posee estudios primarios, un mayoritario 62% secunda-
rios, mientras que el porcentaje de población con estudios de tercer grado
(estudios universitarios) es superior al 10%.

Al igual que ocurría con los demandantes de empleo, a nivel comarcal no
se encuentran grandes diferencias, ya que la distribución de la población en
cuanto a niveles de estudios se refiere es similar en los tres ámbitos que com-
ponen el territorio.

4. EL CLÚSTER DE LA MARIOLA: UN ÁREA EMPRESARIAL

DE FUTURO

Actualmente el territorio de La Mariola se vislumbra como una de las
áreas empresariales de mayor futuro dentro de otros ámbitos como el auto-
nómico o el nacional. Algunos aspectos que apoyan esta afirmación los
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Figura 5: Nivel de estudios de la población de la Mariola (2006). 
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encontramos como hemos visto en su localización, infraestructuras, empre-
sas y mano de obra, mientras que otros son la tendencia creciente de inver-
sión industrial registrada en los últimos años, el desarrollo experimentado en
los servicios vinculados al ocio o la amplia oferta de infraestructuras que
alberga (depuradoras y ecoparques, oficinas financieras e instituciones).

Efectivamente, durante los últimos años esta agrupación comarcal ha reci-
bido un importante apoyo económico, tanto por parte de la Administración
Pública como de la iniciativa privada. En este sentido, debemos destacar que
durante el periodo 1996-2003 el total de inversión industrial ejecutada ascen-
dió a 366 millones de euros, de los cuales el 40% se llevó a cabo en la comar-
ca l’Alcoià, el 30% en Vall d’Albaida y el restante 30% en Comtat. Dos
importantes rasgos característicos se pueden observar en la figura 6. Por un
lado, como los años de mayor inversión industrial registrada  han sido 1998,
2000 y 2003, y por otro, la tendencia alcista que parece dibujarse a lo largo
del tiempo.
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Figura 6: Inversión industrial registrada  en La Mariola en millones
de euros (1996-03).
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Fuente: elaboración propia a partir de la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència.
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Además del desarrollo industrial existente, durante los últimos años su
sector terciario ha registrado un avance destacado, siendo hoy en día una acti-
vidad clave para el resto de los sectores económicos. Entre los servicios que
se han ido desarrollando en la zona, debemos destacar que La Mariola agru-
pa una oferta de hospedaje de 17 hoteles (942 plazas) y 11 hostales y pensio-
nes (289 plazas), lo que supone un total de 1.231 plazas de alojamiento.

Otro dato notable es el fuerte incremento experimentado por el turismo
rural, actividad que ha aprovechado la existencia de una serie de recursos
endógenos claves, entre los que destaca el paisaje y el patrimonio natural, cul-
tural y arquitectónico de la zona. Esta tendencia ha tenido como consecuen-
cia un aumento en la oferta de alojamientos en el medio rural, entre ellos,
casas rurales, albergues y cámpings. De hecho, el área de La Mariola cuenta
con 2 cámpings (1.034 plazas) y 74 establecimientos de casas y albergues
rurales (962 plazas), siendo clave en este aspecto la oferta de servicios de res-
tauración de que dispone la zona y que asciende a algo más de 270 restauran-
tes que albergan un total de 21.743 plazas.

Actualmente, las empresas localizadas en el clúster industrial de La
Mariola disfrutan de una atractiva red de infraestructuras que colaboran de
forma notable en su actividad, entre ellas, las que velan por un desarrollo sos-
tenible (estaciones de depuración de aguas residuales o ecoparques), las que
ayudan en los aspectos comercial y financiero (bancos y cajas de ahorro), o
las que facilitan el desarrollo más general de la zona (asociaciones empresa-
riales, centros universitarios, institutos, etc.). Todo ello sin olvidarnos de la
existencia de una mano de obra con un alto nivel de cualificación.

En primer lugar, destaca la extensa red de estaciones de depuración de
aguas residuales que facilita la protección del medio ambiente (50 en total).
Como es lógico, las dos comarcas que albergan un mayor número de empre-
sas son las que cuentan con mayor número de estaciones de depuración. Aún
así, todos los municipios que componen la zona disponen de este servicio,
bien de forma directa, ubicado en el propio municipio, o de forma indirecta,
a través del servicio prestado por un municipio vecino.

En segundo lugar, destacar que cuenta también con ecoparques prepara-
dos para el depósito de todo tipo de residuos. La mayoría de ellos están des-
tinados al depósito de residuos tipo A y tipo B, no obstante en las tres comar-
cas que componen La Mariola existe la posibilidad de depositar residuos de
los cuatro tipos existentes (tipo A, B, C y D).
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En tercer lugar que entre los servicios de apoyo financiero y comercial a
la industria de la zona, el clúster cuenta con una extensa red de oficinas ban-
carias de las principales entidades financieras nacionales e internacionales que
abarca de manera bastante proporcional a todas sus comarcas. En particular,
68 de estas oficinas pertenecen a bancos y 113 a cajas de ahorros.

Por último, no podríamos concluir este trabajo de identificación y valora-
ción de los principales elementos diferenciadores de La Mariola, sin detener-
nos en el conjunto de diversos Agentes Institucionales que apoyan y facilitan
el desarrollo económico y que están adecuando la zona para afrontar con
éxito los retos futuros de la globalización. Entre ellos destacan:

Asociaciones empresariales (tanto sectoriales como generales).
Oficinas del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF).
Agentes de Desarrollo Local (ADLs).
Centros Universitarios de la U. de València y la U. Politécnica de Valencia.
Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi.
Institutos Tecnológicos.
Centro Europeo de Empresas Innovadoras CEEI Alcoy.
Delegaciones de Hacienda y Seguridad Social.

Aunque por motivos obvios algunos de estos entes sólo tienen presencia
material en los municipios más grandes, otros como los ADL’s disponen de
una excelente cobertura. Esta amplia red de instituciones dota a La Mariola
de un apoyo institucional clave que ayuda a potenciar el desarrollo y el dina-
mismo económico-empresarial, de los cuáles carecen otros territorios debido
a la falta de una red institucional tan amplia como esta.

FUENTES DE INFORMACIÓN CONSULTADAS

Instituto Nacional de Estadística, http: www.ine.es

Ministerio de Fomento, http: www.fomento.es

Base de datos SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos).

Instituto Valenciano de Estadística (IVE), http: www.ive.es

Conselleria de Infraestructuras y Transportes, http: www.cop.gva.es

Conselleria de Turismo, http: www.comunitatvalenciana.com

Federación Valenciana de Municipios y Provincias, http: www.fvmp.es
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Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (EPSAR) de la Conselleria

d’Infraestructures i Transports, http: www.cop.gva.es

Conselleria de Territorio y Vivienda. Plan Zonal de Residuos de las Zonas X, XI y XII

(DOGV, 4.880), Plan Zonal de Residuos de la Zona XIII (DOGV, 4.907) y Plan Zonal de

Residuos de la Zona XIV (DOGV, 4.926).

Valencian Community Investments.

Estadísticas del Servicio Valenciano de Empleo.

Anuario Económico La Caixa 2006, http://www.estudios.lacaixa.es/anuarioeconomico

Guía de información empresarial de la provincia de Alicante (COEPA, 2005).

Guía Jove de la Vall d’Albaida (Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida).

Directorios comerciales.

Guía Campsa, http: www.guiacampsa.com

NOTAS

1 Este trabajo está inspirado en uno más amplio en el que los autores tam-
bién participaron, concretamente el denominado Portal de Internet “Mariola
Industrial” (http://www.mariolaindustrial.com). En ambos el objetivo último
es el mismo: dar a conocer el área de la Mariola.

Este trabajo se ha beneficiado parcialmente por el Proyecto
Precompetitivo de la Universidad de Valencia UV-AE-10-24464.
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1. EL PROYECTO WADI

El Proyecto Wadi es un proyecto de investigación que forma parte del
Programa de Cooperación Internacional Europeo, programa que integra a
once equipos de trabajo pertenecientes a siete países mediterráneos. Es un
programa financiado por la Comisión General de Investigación de la
Comisión Europea para el período 2006–2008.

Wadi pretende, mediante el estudio de seis casos de sistemas hídricos del
Mediterráneo, encontrar respuestas medioambientales a los problemas que
plantea la relación del ser humano con su entorno. Para la consecución de sus
objetivos, Wadi apuesta por la interdisciplinariedad y por estudiar de manera
integrada el medio ambiente de un territorio.

Quizás ingenuamente, el arrojo metodológico de Wadi exige no olvidar a
ningún protagonista y por eso establece un plano de igualdad entre el ser
humano, el agua, la vegetación, la fauna... Quizás, como destacamos, la nove-
dad de este proyecto radique en la valentía de sus planteamientos, que inten-
tan acercar la naturaleza a la cultura, reconciliando la ecología con la sociedad
e intentando, de esta forma, diseñar un escenario de futuro sostenible, el
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único viable pero no el único posible. Wadi se sienta a escuchar para com-
prender y en su cuaderno de campo dibuja una historia coral en la que todos
participan.

En la Universidad de Alicante e integrado en este proyecto se creó un
equipo de investigación para el estudio de El Hondo, zona húmeda de enor-
me riqueza medioambiental que, paradójicamente —y ahí Wadi tiene tarea
por delante— es mirado con recelo cuando no desprecio por buena parte de
la sociedad que vive a su alrededor.

Cuándo se produjo este divorcio y a qué causas obedece es aquello en lo
que, junto a los aspectos estrictamente naturales, deberá profundizar nuestro
trabajo. Porque poco de lo que denominamos “natural” podrá conservarse en
el futuro si los “naturales” del lugar no quieren, pese a todas las declaracio-
nes e informes redactados en contrario.

Wadi quiere contribuir a cambiar el curso de esta deriva; queremos hablar
con los protagonistas de este drama, con los sectores implicados, con la gente
que vive en el entorno del Hondo. Wadi quiere explicarles que siendo respe-
tuosos con el medio se puede conseguir un futuro equilibrado de indudables
beneficios sociales para la colectividad.

¿Qué le pedirían a un proyecto como Wadi, por ejemplo, los agricultores
del pueblo de San Fulgencio? Y no sólo ellos, porque la Vega ha cambiado
mucho en los últimos años. ¿Qué piensa de los objetivos planteados por Wadi
la abundante población europea que vive en las urbanizaciones de la zona?
¿Y los trabajadores magrebíes? ¿Wadi les/nos puede ayudar?

No sólo hay que estudiar y obtener datos, sino que hay que recabar opi-
niones, percibir percepciones y oír demandas. Porque algo pasa —está pasan-
do desde hace siglos, pero el siglo XX aceleró el paso— algo pasa, como deci-
mos, cuando vemos que un enclave como El Hondo se degrada en medio de
la indiferencia generalizada. Urge intensificar la relación de este excepcional
sistema hídrico con su entorno y es también ahí, contribuyendo al aprendiza-
je social, donde Wadi pretende potenciar la sostenibilidad.

Pero lo que denominamos patrimonio es algo múltiple y en su sentido
más genérico no es sólo un recurso que active la economía. El patrimonio es,
también, todo aquello que nos caracteriza como colectividad; nuestra memo-
ria como pueblo, el peso y el paso de la historia que nos ha traído el presen-
te.
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2. EL PATRIMONIO ETNOLÓGICO

En la huerta existe un interesante patrimonio de carácter etnológico-
industrial al que, en parte, nos vamos a referir en el presente texto. Lo que
podríamos denominar como “patrimonio industrial” existente en el entorno
del Hondo se encuentra, de manera general, estrechamente relacionado con
la agricultura, en concreto, con el proceso de transformación experimentado
por ésta a lo largo del último siglo, proceso cuya evolución podemos seguir,
entre otros, a partir de los restos materiales que generó. En este artículo
hablaremos del cultivo del arroz y del cáñamo, así como de los riegos por ele-
vación, todos ellos aspectos puntuales que esbozarán algunas cuestiones
patrimoniales cuya correcta lectura no puede separarse de los cambios
socioeconómicos acaecidos en la comarca durante el novecientos, desde que
la modernización aterrizara —a distintas velocidades— en las tierras aledañas
del Parque.

En las últimas décadas, como se ha apuntado, la comarca del Bajo Segura
ha experimentado una mutación sin precedentes que ha alterado profunda-
mente su paisaje y en la que el crecimiento alcanzado por sus municipios ha
ido de la mano de una voraz destrucción de su patrimonio, las manidas
“señas de identidad”, tan defendidas en la teoría de las declaraciones públicas
como conculcadas en el día a día de la gestión. El fulgurante y caótico creci-
miento urbanístico de algunos de estos municipios —¡en los que sin solución
de continuidad se ha pasado de arar con las vacas a jugar al golf!— arrinco-
na cada vez más a una huerta “tradicional” que, con escasos recursos hídri-
cos, ve hipotecada su supervivencia y se transforma a pasos agigantados. La
búsqueda de una mayor rentabilidad económica hace desaparecer a la huerta
y con ella desaparecen sus activos patrimoniales, sobre todo el paisaje, un pai-
saje cultural modelado con el paso de los siglos y de las sucesivas generacio-
nes que habitaron en él.

Lo preocupante de esta realidad es que nace del mismo seno de una socie-
dad que, aunque mira atrás con nostalgia, no reivindica su propia memoria
como colectividad porque no reconoce valor patrimonial alguno a un pasado
indisolublemente unido al trabajo de la tierra, la feraz Vega Baja del río
Segura.

Aunque ha habido ciertos avances y se comienza a hablar de lo propio
como identitario y valioso, el planteamiento conservacionista esgrimido, ni es
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ambicioso ni cree realmente en aquello que postula. Aunque huimos de expli-
caciones simplistas, la urbanización masiva de la huerta y la destrucción de la
arquitectura tradicional son, probablemente, consecuencia de la crisis de la
agricultura y de la permisividad de una legislación, de una clase política y de
una sociedad que pretende construir un futuro sin pasado. Y aunque el patri-
monio es algo vivo y es la propia sociedad la encargada, en definitiva, de revi-
sar sus contenidos, el estado de abandono en el que se encuentra la mayoría de
inmuebles o elementos etnológicos —estado de abandono que choca con el
componente monumental que introduce el propio concepto de patrimonio—
no ayuda a su conservación. Más grave es la unidireccionalidad del mensaje
que permanece instalado en la zona, aquel que vende un bienestar que sólo
será posible conquistar a cambio de una agresiva y radical transformación del
paisaje, en un discurso único que retrotrae al desarrollismo de los sesenta...

El avance que ha supuesto la legislación promulgada al respecto, desde la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 1, hasta la Ley 4/1998,
de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano de la Generalitat2, ha establecido
un nuevo marco legal por lo que respecta al patrimonio, también el inmaterial.
Pero es obvio reconocer que la legislación por sí sola, aunque siente una base
sólida en ese sentido, no asegura la adecuada protección de estos bienes.
Como no se puede proteger lo que no se conoce; como no se puede proteger
aquello que no se valora urge, por tanto, estudiar y catalogar unos bienes vul-
nerables y especialmente amenazados con el fin de sentar, al menos, el primer
paso hacia su protección, así como difundir su presencia y puesta en valor en
el seno de una sociedad que, inmersa en una crisis de identidad, amenaza con
borrar toda huella (material e inmaterial) de una cultura secular.

3. EL CULTIVO DEL CÁÑAMO3

Esta planta ha constituido uno de los cultivos más secularmente extendi-
dos por la Vega Baja, constatado hasta la década de los sesenta del siglo XX4.
Este hecho contrasta con lo tardío de su implantación en el Camp d’Elx,
donde la extensión de su cultivo sólo será posible — excepto en la zona de
Carrizales, al sur del término municipal, junto a las Pías Fundaciones— a par-
tir del siglo XX, a raíz de poder regar en el Baix Vinalopó con aguas elevadas
proporcionadas, principalmente, por la Compañía de Riegos de Levante y por
la Sociedad Nuevos Riegos El Progreso5.
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De la abundancia del cáñamo en el Bajo Segura nos han hablado viajeros
ilustrados como Cavanilles, quien afirmaba que el 85% de las más de 60.000
arrobas de cáñamo que la comarca producía se concentraba en los munici-
pios de Callosa de Segura, Catral y Almoradí. En las Pías Fundaciones,
Cavanilles da la cifra de 200 arrobas para el conjunto de las tres poblaciones
(Dolores, San Fulgencio y San Felipe Neri)6, cantidad menor sólo justificada
por la reciente creación de estas villas, en el primer tercio del siglo XVIII7.

Años más tarde, Madoz menciona el cultivo del cáñamo en numerosos
municipios de la Vega: Albatera, Almoradí, Catral, Daya Nueva, Daya Vieja,
Dolores, etc., aunque no lo cita en las actuales poblaciones de Crevillente,
Elche, Guardamar, San Felipe Neri y San Fulgencio, de lo que se deduce que
su presencia en estos últimos lugares, caso de existir, no resultaba relevante.
Por el contrario, Madoz sí nos habla de los hilados de cáñamo que se realiza-
ban en Elche (y que se consumían en toda la provincia)8 y de la presencia de
tres balsas “para cocer linos” en las proximidades de Dolores9.
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Será durante el siglo XX cuando el cultivo del cáñamo conozca su etapa de
mayor prosperidad en la provincia de Alicante, principal zona productora del
país, auge propiciado tanto por la coyuntura bélica internacional10, como por
el estallido y posteriores consecuencias de la Guerra Civil. Dada la importan-
cia de esta planta de la que, entre otros aprovechamientos, se obtenía todo
tipo de hilaturas y cuerdas (utilizadas principalmente para la navegación, así
como para la elaboración de redes y sacos) y cuyos sobrantes se empleaban,
además, para trenzar sogas con las que confeccionar suelas de alpargatas,
durante la posguerra su cultivo se extenderá por amplias zonas de la provin-
cia, principalmente del Bajo Segura y, en menor medida, como ya hemos
comentado, del Bajo Vinalopó11.

El cáñamo se plantaba en primavera y, tras proporcionarle varios riegos
—se trata de un cultivo que precisaba mucha agua—, su proceso germinati-
vo culminaba en verano, hacia la segunda quincena de julio, momento en que
se iniciaba la siega. A continuación, los haces se dejaban secar hasta que,
transcurridos unos días, se transportaban a unas balsas donde debían perma-
necer sumergidos en agua durante un tiempo variable12, según la época del
año, hasta que el cáñamo estuviera “cocido” o “en su punto”. Posteriormente
se sacaba de la balsa (proceso denominado “desembalsar”) y se dejaba secar;
transcurridos unos días, una vez ya seco el cáñamo, tenía lugar el agramado,
que consistía en golpear, quebrar y sacudir los haces con unas herramientas
denominadas agramadoras, con el fin de separar la fibra del tallo. Con el agra-
mado finalizaban los procesos agrícolas de la planta13.

Más tarde, el cáñamo era transportado a los obradores, ubicados en los
pueblos, donde tenía lugar su manipulado industrial. En primer lugar, el espa-
dado, proceso en el que se golpeaba y sacudía las madejas para que se despren-
dieran los restos de tallo adheridos. Por último, con el rastrillado se peinaban
estas fibras y se dejaban listas para su posterior utilización en el hilado14.

Ciñéndonos al estudio de la rica cultura material asociada al cáñamo esta-
blecemos, a priori, una distinción entre el patrimonio mueble y el inmueble.
El primero nos lo encontramos bien representado en los museos de la zona,
donde se muestra con mayor o menor fortuna parte de la interesante cultura
material generada por el complejo proceso de transformación de esta planta.
Asimismo, estos centros recogen una serie de elementos, más o menos signi-
ficativos, de la sociedad huertana tradicional. De entre todas estas institucio-
nes destacamos por su singularidad el Museo del Cáñamo de Callosa de
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Segura, el Museo de la Huerta de Rojales y, ya ubicado en la zona de estudio,
el Centro de Cultura Tradicional–Museo Escolar de Puçol, en Elche.

Por lo que respecta al patrimonio inmueble asociado al manipulado de
esta planta destacamos las balsas15, dispersas por la huerta, y los obradores,
ubicados en los pueblos.

Las balsas de cáñamo, de las que llegaron a existir varios centenares repar-
tidos por el Bajo Segura y el Bajo Vinalopó, han desaparecido en su mayor
parte. De las que han llegado hasta nuestros días, la mayoría permanece en
ruinas, olvidadas por la huerta, si bien algunas han sido transformadas en bal-
sas para riego. La desaparición de estos interesantes elementos patrimoniales
se ha acelerado en las últimas décadas, al ritmo del auge constructivo vivido
en la zona.

Ha sido, por tanto, en los últimos años, período en el que la Vega Baja ha
experimentado una radical transformación, cuando hemos asistido a la des-
trucción de buena parte de estos elementos. En la actualidad, no obstante, en
los municipios de la zona de estudio todavía hemos localizado una treintena
de estos bienes, desprovistos de nivel alguno de protección16, extremo éste
que urge revisar con el fin de, al menos, salvaguardar alguno de estos intere-
santes inmuebles. Pero veamos más detalladamente sus características.

Las balsas de cáñamo tenían forma rectangular y sus dimensiones eran
variables17 en función, probablemente, de los medios de que dispusiera su
propietario para construirlas o de la cantidad de cáñamo que se pensara
sumergir en ellas. Estaban hechas de mampostería trabada con mortero de
cal, si bien en las más recientes ya se utilizó cemento, hormigón e, incluso,
ladrillos. Su profundidad, asimismo, también presentaba valores diversos,
aunque no rebasaban los 150 cm., ya que un fondo mayor dificultaría las
tareas a realizar en su interior18. En los bordes de los lados mayores de algu-
nas de estas balsas aparecen unos rebajes cuadrangulares (a veces presentan
una forma semicircular) denominados popularmente “sacaores”, cuya utili-
dad estriba en servir de ayuda al agricultor al desembalsar las garbas de cáña-
mo19.

El llenado de la balsa se producía por uno de sus lados menores, próximo
a una acequia, denominado “cabeza de la balsa”20. En su lado opuesto (el otro
lado menor, denominado “cola de la balsa”), solía haber otra abertura (deno-
minada “sifón” o “cantimplora”) por la que se vaciaba la balsa para ir cam-
biando el agua fermentada (“deslejiar”), proceso que se realizaba varias veces,
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según la estación meteorológica (es decir, según los días que el cáñamo tuvie-
ra que permanecer sumergido). Las balsas también podían llenarse extrayen-
do el agua de pozos cercanos, como hemos podido constatar en Catral.

El embalsado del cáñamo era el primer proceso (y el más importante) a
que era sometida la planta una vez segada. Era preciso mantener el cáñamo
sumergido en estas balsas con el fin de que, tras su maceración, fuera más fácil
separar la fibra del tallo. Tras deshojar la planta se formaban los haces, que
iban colocándose apretadamente en la balsa, aún vacía, uno sobre otro y entre-
cruzados por las puntas, es decir, formando “nevás”, según la terminología
popular acuñada. Cuando la balsa se llenaba, para que los haces no flotaran se
colocaban grandes piedras sobre ellos con el fin de impedir su emergencia.

Como se ha indicado con anterioridad, el agua fermentada había que cam-
biarla cada cierto tiempo y, en general, el proceso culminaba tras unos días, si
bien oscilaba entre “los 8 ó 12 días en pleno agosto a los 25 y más días en
noviembre o diciembre”21. Cuando el cáñamo estaba listo se procedía a des-
embalsar los haces (“sacar la balsa”), empezando a hacerlo por los “sacaores”
—en las balsas que los tenían—, habiendo retirado previamente las grandes
piedras que mantenían sumergidas las “nevás”. A continuación, las garbas
debían ponerse a secar en los denominados “tendeores” y la huerta ofrecía
entonces un peculiar mosaico de formas con los haces apilados en posición
vertical. A continuación, con los haces ya secos, se llevarían a cabo los demás
procesos enunciados anteriormente, tanto agrícolas como industriales, cuya
descripción excedería los límites de este trabajo.

A mediados de los sesenta, el cultivo del cáñamo desapareció de la zona,
pues no pudo competir con la presencia de las fibras sintéticas en el merca-
do. Los agricultores mayores recuerdan con nostalgia el duro trabajo que pre-
cisaba el cultivo y manipulado de esta planta y afirman, con orgullo, que hoy
en día no encontrarían a nadie que quisiera hacer un trabajo así22. Desde la
década de los ochenta, en algunos municipios de la comarca estamos asistien-
do a un creciente interés por lo que fue la “cultura del cáñamo”23. Al amparo
de la manida “defensa de nuestras señas de identidad como pueblo” (y sin
perder de vista las señas de identidad del vecino...) han ido surgiendo colec-
tivos y asociaciones que, combinando el recurso a la nostalgia con aspectos
lúdico-folclóricos, han ido rescatando de la memoria de los mayores los
recuerdos de unas vidas de trabajo convertidas en patrimonio, donde el cul-
tivo y manipulado del cáñamo, tan caro a la comarca, ha ocupado un papel
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primordial. Entre otras actividades puntuales que se han llevado a cabo, des-
taca la exhibición de los trabajos del cáñamo que se celebra anualmente en
Callosa de Segura con motivo de sus fiestas patronales. Asimismo, este muni-
cipio alberga el Museo del Cáñamo, interesante centro nutrido con las dona-
ciones de particulares, nostálgicos de un pasado que sobrevive en aquellas
cuatro paredes, visitadas con frecuencia por los mayores para rememorar el
pasado productivo de la comarca.

4. EL CULTIVO DEL ARROZ

El arroz también ha tenido una presencia histórica en las llanuras litorales de
la actual Comunidad Valenciana, que presentan un medio físico propicio para su
implantación. Ha sido éste un cultivo estrechamente vigilado por las distintas
administraciones a lo largo de los siglos, dado que las condiciones de humedad
y temperatura que precisa su crecimiento vegetativo —en el que los campos per-
manecen inundados— convirtieron al arroz en insalubre y peligroso a los ojos
de unas sociedades que mostraron su temor a contraer el paludismo.

A pesar de todo, el celo de las autoridades valencianas, que  siempre pro-
curaron controlar la extensión de esta planta, se verá burlado con frecuencia
por parte de unas poblaciones que, pese al riesgo que podían suponer las
aguas encharcadas de los arrozales24, se arriesgarán a plantar, sobre todo a
partir del siglo XVIII, un cereal que resultará rentable para la economía cam-
pesina25.

En efecto, a partir del setecientos el cultivo del arroz comenzará a exten-
derse por amplias zonas del antiguo reino, período expansivo que abarcará la
centuria siguiente. En 1860, la promulgación de la Real Orden de 10 de mayo
sobre Acotamientos Arroceros —vigente hasta 1945— intentará regular la
expansión de un cultivo que, a partir de este momento, sólo podrá colonizar
terrenos pantanosos26.

Por lo que respecta al Bajo Segura, existen referencias de la presencia de
este cereal en la huerta de Orihuela, al menos, entre los siglos XV y XVIII. A
lo largo del setecientos, pese al auge mencionado, el arroz acabará por des-
aparecer de esta comarca, siendo así que en las postrimerías del siglo ilustra-
do, cuando Cavanilles visite la zona no hará mención alguna a su cultivo.
Medio siglo más tarde, el diccionario de Madoz tampoco habla del arroz en
este territorio.
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Si bien a comienzos del siglo XX la presencia del arroz en el Bajo Segura
tenía, al parecer, un carácter meramente testimonial, la superficie destinada a
su cultivo se verá notablemente incrementada a lo largo del primer tercio del
novecientos, etapa en la que el coto arrocero alcanzará centenares de hectá-
reas de extensión. Serán los intentos por erradicar el paludismo los que, de
nuevo, condicionen a este cultivo, aunque ahora se trate —paradojas de la
Historia— de aumentar ordenadamente su superficie con el fin de sanear tie-
rras encharcadas e incultas que, una vez cultivadas, mejoren sus desagües,
esperando erradicar, así, el intenso anofelismo que propiciaban27.

Tras la etapa recesiva de los años treinta, la conclusión de la Guerra Civil
inaugurará una nueva época de auge de este cultivo. En la década de los cua-
renta, dentro del período autárquico impuesto tras el conflicto bélico, la
revalorización de los productos agrícolas traerá como resultado la expansión
de la superficie arrocera y, por tanto, de la producción; de forma paralela,
proliferará la ocultación y el estraperlo28. Durante estos años, el cultivo de
este cereal vivió un importante crecimiento, favorecido a partir de 1945 por
la promulgación de la Ley de Cotos Arroceros29. Probablemente, al amparo
de esta coyuntura expansiva fue cuando se crearon o consolidaron las gran-
des superficies arroceras del Bajo Segura. Ante las perspectivas de negocio,
grandes propietarios foráneos (de Valencia y Murcia) compraron importan-
tes extensiones de tierra que convirtieron en arrozales. Aunque pronto
comenzarían a existir excedentes, la superficie arrocera no dejaría de aumen-
tar (en la totalidad del país) hasta finales de los cincuenta, década en la que,
al parecer, el cultivo de este cereal desaparecerá del Bajo Segura.

El arroz se sembraba en el mes de mayo sobre un terreno encharcado que,
previamente, se había preparado para este fin. Hemos realizado entrevistas a
agricultores jubilados de la zona, que nos han contado las peculiaridades de
este cultivo, exigente en agua y mano de obra. Los campos se inundaban con
los sobrantes que discurrían por los azarbes que regaban el término de San
Fulgencio, según José Ballester “el Perete”, “la misma [con la] que seguimos
regando ahora, del azarbe La Reina, era de la misma… Es decir, que tanto los
drenajes como las aguas de riego aquí en San Fulgencio siguen siendo los
mismos que fueron, en diferente manera porque antes era agua y ahora no
sabemos lo que es, pero es lo mismo, sale del mismo sitio.”30.

Como vemos, el agua era de capital importancia para este cultivo. Si bien
los cotos arroceros debían permanecer inundados, por otro lado, había que
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evitar que la abundancia de agua dañara las producciones de las parcelas ale-
dañas. Así, la extensión de los arrozales vino acompañada de la instalación de
los motores necesarios para evitar este problema.

¿Cuál era la función que desempeñaban estos motores? El agua prove-
niente de los drenajes de los arroces iba a parar a unas azarbetas, cuyo traza-
do —que discurría junto a la mota que delimitaba la superficie arrocera—
culminaba en una acequia, en cuya confluencia se ubicaba el motor. Éste ele-
vaba el agua de la azarbeta hasta la acequia y, a través de ésta, el agua retor-
naba al coto. De esta forma, se economizaban los recursos hídricos y se evi-
taba, a la vez, que los cultivos cercanos a los arrozales se vieran perjudicados.

Estos motores eran eléctricos y el fluido necesario para su funcionamien-
to lo recibían mediante unos transformadores instalados junto a ellos. Los
vecinos que con los años poblaron la zona arrocera también se beneficiaron
del suministro eléctrico proporcionado por estas instalaciones, a las que se
conectaron, en un primer momento de forma ilegal.
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Las pequeñas explotaciones habían de coexistir con las grandes extensio-
nes dedicadas a este cereal que, aunque menores en número, concentraban la
mayor superficie arrocera de la zona. Una de estas grandes fincas era propie-
dad de Marcelino Alamar, el “Tío Valenciano”, como le recuerdan todavía
hoy en la zona, ya que provenía de La Torre, en Valencia. Éste es un aspecto
interesante ya que, como hemos visto, en el momento de mayor auge del
arroz hubo propietarios de fuera de la comarca que compraron tierras en el
Bajo Segura para destinarlas a su cultivo.

Junto a las necesidades de agua, las de mano de obra, la fuerza de los bra-
zos hambrientos de la posguerra. “Perete” rememora el duro trabajo:
“Entonces aquello, en la época que aquí se cultivó el arroz, pues yo diría que
todo se hizo manualmente, la mecanización vino después de desaparecer el
arroz de aquí. Pero en el tiempo que yo he conocido el arroz aquí, los traba-
jos se hicieron manualmente.” Gentes que venían de otros pueblos, ya que
“[con] la gente de San Fulgencio, solamente habría personal para cubrir un
cinco por ciento de los trabajos” [...]. “Todo esto se realizaba con gente de
fuera que venía de, en fin, de los pueblos aquí… más cercanos: de Rojales,
Formentera, Guardamar, Almoradí; tod[a] esta gente en esa época aportaba,
es decir, que venía de obrero de todos esos sitios.”31.

La siega de este cereal también congregaba a un abundante número de
jornaleros. Veamos cómo se realizaba la siega:

Después había que llevarlo a la era para poder trillarlo, a máquina, según
rememora “Perete”, aunque había que ponerse en turno y “si había que espe-
rar algunos días, pues tenías que […] hacerlo garbera como ya le he dicho en
diferente manera, pero igual que se hacían las del cáñamo, y esperar que la
máquina fuera allí a trillarlo porque, claro, tampoco había suficientes máqui-
nas para que se trillara al día de haberlo segado. Había que esperar a lo mejor
un cierto tiempo”32.

A continuación había que llevarlo al molino, ubicado en San Fulgencio y
propiedad de Marcelino Alamar, quien lo construyó en los años cuarenta.
También hubo otros molinos arroceros en los cercanos municipios de
Dolores y Almoradí. El tratamiento industrial del arroz atravesaba por una
serie de procesos en los que el grano, como ahora, había de quedar limpio y
apto para su consumo. Por tanto y de manera general, tras la siega, la trilla y
el proceso de secado, el grano se llevaba al molino, donde se había de limpiar
de impurezas, descascarar, clasificar, blanquear y, por último, ensacar33.
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Actualmente, la huerta se extiende por la gran extensión de terreno deno-
minada, todavía hoy, “Los Arroces”, nombre con el que se alude a la vasta lla-
nura que, a caballo entre los términos de Dolores y San Fulgencio, monopo-
lizó el cultivo de este cereal hasta su desaparición, a mediados del siglo XX.
Parcelas de cítricos y hortalizas ocupan lo que otrora fuera el coto arrocero.
No obstante, pese a los cambios sobrevenidos en los aprovechamientos del
suelo, algunos de estos motores “arroceros” todavía se mantienen en funcio-
namiento, ya que son utilizados para regar, sobre todo en Dolores y San
Fulgencio, municipio este último donde encontramos funcionando a la per-
fección motores originales de la época del arroz.

Hoy, el arroz es sólo un recuerdo difuso en la Vega Baja. La memoria de
este cultivo se desvanece en la zona, ya que no fue tan popular ni estuvo tan
extendido como el cáñamo. En algunas zonas, como hemos visto, tan solo
queda la toponimia. En este sentido, los escasos restos físicos que quedan de
su presencia en la comarca también nos han de servir para ilustrar la memo-
ria de aquellos hombres y mujeres que sí conocieron y aún recuerdan la pre-
sencia de los cotos arroceros en sus municipios.
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5. LOS RIEGOS POR ELEVACIÓN

Los riegos por elevación surgen en el Bajo Vinalopó en el primer tercio
del siglo XX (Nuevos Riegos El Progreso en 1906; la Real Compañía de
Riegos de Levante en 1918 y Riegos El Porvenir en 1921) con el fin de regar
—principalmente el Campo de Elche— elevando el agua sobrante del Segura,
tanto de los azarbes en su tramo final como del propio río. Estas iniciativas
hay que situarlas en el contexto modernizador que vivirá la sociedad y la eco-
nomía alicantinas, al igual que otras zonas del país, en el tránsito entre los
siglos XIX y XX34. Para la puesta en marcha de estos novedosos proyectos se
constituirán unas sociedades que emitirán acciones, cuya venta permitirá
obtener el capital necesario para construir la infraestructura de regadío, así
como para adquirir e instalar la maquinaria. Al principio y de forma general,
el campo se mostró escéptico ante una iniciativa (sobre todo la pionera, pro-
tagonizada por El Progreso) que pretendía que “el agua fuera para arriba en
lugar de para abajo...”.

El éxito de esta sociedad (y, más tarde, de las restantes) se hizo patente
apenas transcurridos unos años, en los que el regadío se extenderá gracias a
los agricultores, que trocarán su escepticismo inicial por una ilusionada cola-
boración. La extensión de nuevos cultivos hortícolas por amplias zonas otro-
ra de secano, limitadas a las posibilidades de riego que ofrecía un exhausto
Vinalopó, traerá sustanciales modificaciones a un territorio que ya no será el
mismo. Por otro lado, el nuevo paisaje enriquecerá el horizonte cultural de la
población con nuevos referentes geográficos y un nuevo léxico.

En la actualidad, estas empresas siguen en activo y el presente, al menos,
del Campo de Elche es heredero directo de su dilatada trayectoria. No obs-
tante, es esta misma trayectoria, continuada a lo largo del último siglo, la que
de forma lógica las ha abocado a la sustitución de la maquinaria obsoleta,
hecho que no es criticable, ya que la existencia de estas sociedades se explica,
precisamente, por atender adecuadamente las demandas de los regantes,
extremo éste que no hubiera sido posible sin disponer de los medios técnicos
necesarios en cada momento35.

A pesar de esta incuestionable realidad, también comienza a percibirse en
ellas un interés creciente por las cuestiones patrimoniales36. Recientemente, la
Sociedad Nuevos Riegos El Progreso celebró su primer centenario con la edi-
ción de un libro en el que se recoge la historia de la empresa37. Precisamente,
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con motivo de esa efeméride, desde el Proyecto Wadi y la Universidad de
Alicante se organizaron unas jornadas tituladas “Sistemas de Regadío
Históricos y Valores Ambientales”, donde se puso de manifiesto, en definiti-
va, la importancia histórica de los riegos por elevación, así como sus repercu-
siones culturales y medioambientales.

Por otro lado, Riegos de Levante ha conservado algo de su antigua maqui-
naria que, en general, suele ceder para que sea exhibida en distintas exposi-
ciones. En la segunda de sus estaciones de bombeo la empresa conserva,
incluso, uno de estos grupos motor-bomba, instalado sin función alguna en
su ubicación original. En los últimos años, además, Riegos de Levante ha
colocado en los accesos a sus principales estaciones de bombeo las espirales
de las primitivas bombas utilizadas. Por su parte, Riegos El Porvenir conser-
va, al menos, un antiguo motor Electro Mécanique, ya sin función, que próxi-
mamente colocarán en la sede social de la comunidad.

LA SOCIETAT INDUSTRIAL VALENCIANA

427

Grupo motor-bomba de riegos El Progreso, en Elche



Por lo que respecta al patrimonio inmueble de estas sociedades la suerte es
desigual, si bien hay que insistir en que se trata de unos bienes privados que
en la actualidad continúan en activo. No obstante, en el área de estudio del
Proyecto Wadi sólo los Ayuntamientos de Elche y Guardamar han incluido en
sus respectivas ordenanzas la protección de elementos pertenecientes a estas
empresas. De las seis elevaciones con que cuenta El Progreso, sólo una, la de
Cuatro Pilares, está incluida en el Plan Especial de Protección de Edificios y Conjuntos
del Término Municipal de Elche, donde se incluye con un nivel de protección
ambiental. Aparte de este edificio, la sede social de la empresa también está
protegida, ésta con nivel estructural38. La Corporación ilicitana también incluye
en su reglamentación la sede social de Riegos El Porvenir —con protección
ambiental— y el acueducto de Riegos de Levante, que cuenta con el máximo
nivel de protección, el integral39. Por su parte, el Ayuntamiento de Guardamar
sólo protege con un nivel de protección parcial las compuertas y el canal de
Riegos de Levante40. Ningún otro municipio del entorno de El Hondo dispo-
ne, a día de hoy, de plan de protección alguno que regule la situación legal de
sus elementos patrimoniales.

Por lo que respecta a la administración autonómica, en su listado de ele-
mentos etnológicos, ya citado, aparece alguna información significativa. Junto
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al municipio de Guardamar, en el que también aparecen catalogadas las com-
puertas y el canal de Riegos de Levante, tan solo en el municipio de San
Fulgencio quedan incluidas cuatro estaciones de bombeo (las de la Marina y
Ortices, propiedad de El Progreso; la de El Porvenir y la primera de Riegos
de Levante) y la casa de empleados de esta última, ya desaparecida41.
Interesantes edificios, como las restantes elevaciones de El Progreso o de
Riegos de Levante; o las subestaciones eléctricas de ambas sociedades (en
concreto, la de Los Almadenes, situada en Crevillente y perteneciente a
Riegos de Levante, permanece en estado ruinoso), entre otros elementos, no
gozan de nivel alguno de protección, resultando invisibles tanto para las
administraciones como para la sociedad.
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estudio de ALBERT LUCAS, Roque Francisco (1989) La industria del cáñamo en Callosa de Segura
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inciden en la fase industrial de la planta: GARCÍA, Fernando (dir.) (1996) “El cáñamo. Cultivo
e Industria en Elche”, El Setiet, 6, 9-48; GALIANO, Juan; RÓDENAS, Antonio (1999) “El
Costurer”, El Setiet, 10, 7-30.

4 ALBERT LUCAS, Roque Francisco, op.cit., p. 31.
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verano y los dos meses en invierno, estación en la que, excepcionalmente y debido al frío, la
planta necesitaba estar en el agua mucho más tiempo para que la fibra se desprendiera del tallo.
(Entrevista realizada a José Ballester Giménez “el Perete”, agricultor jubilado de San
Fulgencio, el día 19/07/2007. La trascripción íntegra de esta entrevista, cuya extensión exce-
dería los límites del presente trabajo, se incluye en El cultivo del arroz y del cáñamo en el entorno del
Hondo, memoria –inédita– presentada en la Universidad de Alicante en diciembre de 2007).

13 Por lo que respecta al proceso de obtención de la fibra del cáñamo, véase: ALBERT

LUCAS, Roque Francisco, op. cit., p. 40-65, principalmente.
14 Parte de este proceso someramente descrito (concretamente a partir del agramado) se

puede observar cada año en Callosa de Segura, municipio que llegó a ser el centro de la indus-
tria del cáñamo en la Vega Baja y que, con motivo de sus fiestas patronales, en agosto, organi-
za una exhibición de todas estas actividades, protagonizadas, sobre todo, por antiguos trabaja-
dores y trabajadoras.

15 Y los elementos que, en ocasiones, aparecen asociados a ellas, como las canalizaciones y,
excepcionalmente, algún pozo del que se elevaba el agua para su llenado.

16 En el área de estudio Wadi, sólo el Ayuntamiento de Guardamar del Segura incluye una
balsa de cáñamo en su catálogo de elementos protegibles (véase:
http://www.guardamar.net/pdf/08/CATÁLOGO.pdf). Por su parte, en el listado de bienes
etnológicos del Área de Patrimonio Cultural de la administración autonómica (Direcció
General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura i Esport) aparecen, al
menos, seis de estas balsas repartidas entre los municipios de Catral, Crevillente y Guardamar,
si bien la mayor parte de estos inmuebles ha desaparecido (como las tres ubicadas en Catral)
o, probablemente, en la actualidad se encuentran en un lamentable estado de conservación
(véase: http://www.cult.gva.es/dgpa/).
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17 Las estudiadas por nosotros oscilan entre 10,30 m. x 5 m. (la más pequeña, en Elche) y
45,40 m. x 8,12 m. (la más grande, ubicada en Catral. Véase el catálogo de elementos que se
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21 Ibídem, p. 55.
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432

EL PROYECTO WADI Y EL PATRIMONIO HISTÓRICO. PATRIMONIO

INDUSTRIAL EN EL ENTORNO DEL PARQUE NATURAL DE EL HONDO



35 Esto ha sido así en la Comunidad General de Regantes Riegos de Levante, Izquierda del
Segura y en la Comunidad de Regantes de Riegos El Porvenir, que a lo largo del tiempo han
ido acometiendo la necesaria sustitución de sus elementos anticuados. No obstante, la
Sociedad Nuevos Riegos El Progreso continúa utilizando una vetusta colección de motores y
bombas y ello es debido a que, en primer lugar, se trata de una maquinaria que todavía es capaz
de cumplir adecuadamente con sus funciones y, en segundo término, a que la empresa diver-
sificó su actividad en el pasado y el regadío ha pasado a tener una importancia secundaria. Por
otro lado, recientemente, Riegos de Levante ha reparado y vuelto a utilizar el potente motor
Secheron (capaz de elevar 5.400 l/seg.) instalado en su primera estación de bombeo, inactivo
desde la década de los ochenta.

36 Precisamente, el año 2003, presentamos una comunicación sobre la Sociedad Nuevos
Riegos El Progreso en las VI Jornadas de Arqueología Industrial de Cataluña. Como quiera
que en ese artículo se remarcaba la importancia de, entre otros elementos, los teléfonos sue-
cos de la casa Ericsson que la empresa instaló en algunas de sus estaciones de bombeo a
comienzos del siglo XX, el actual presidente de la entidad mandó depositar estos aparatos en
lugar seguro, retirándolos de su ubicación original. Véase: MARTÍNEZ GARCÍA, Rafael (2006)
“La Societat Nuevos Riegos El Progreso, SA. La industrialització al Camp d’Elx”, en: La indús-
tria agroalimentària i els usos de l´aigua. Actes de les VI Jornades d´Arqueologia Industrial de Catalunya,
Barcelona: Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, p. 69-84.

37 ORS, Miguel; ORS, Diego (2006) Nuevos Riegos El Progreso, S.A. Cien años de una empresa de
riegos (1906-2006), Elche: Nuevos Riegos El Progreso, S.A., 224 p.

38 Plan Especial de Protección de Edificios y Conjuntos del Término Municipal de Elche, en fotocopia.
Véase también MARTÍNEZ GARCÍA, Rafael, op. cit., p. 83-84.

39 Véase: Plan Especial de Protección..., op.cit.
40 Véase: http://www.guardamar.net/pdf/08/CATÁLOGO.pdf
41 Véase: http://www.cult.gva.es/dgpa/

LA SOCIETAT INDUSTRIAL VALENCIANA

433



Aquest llibre s’acabà
d’imprimir el 9 de setem-

bre de 2010 als tallers de
Gràfiques Alcoi, data en què es

complixen 230 anys des que
Andreu Joan Carbonell va col·locar

la primera pedra del pont d’Alcassares.
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C O N S E L L E R I A  D E  C U L T U R A  I  E S P O R T

L A  S O C I E T A T

I N D U S T R I A L

V A L E N C I A N A

CAEHA
AJUNTAMENT D’ALCOI

Ajuntament d’Alcoi
   Arxiu Municipal

C O N S E L L E R I A  D  E D U C A C I Ł

Museu Arqueològic Municipal d’Alcoi
CAMIL VISEDO MOLTÓ

TÍTOLS PUBLICATS

JORNADES I CONGRESSOS

Alcoy. Prehistoria y Arqueología: cien años de investigación; amb la col·lab-
oració de l’Ajuntament d’Alcoi i l’Institut d’Estudis Juan Gil-
Albert (1984).

III Jornades d’Història Local: L’eneolític a les comarques de l’Alcoià-Comtat.
Exposició commemorativa del centenari del descobriment de Les Llometes
(Alcoi), 1884-1984.

Josep Maria SEGURA I MARTÍ; Josep TORRÓ I ABAD (1984) Catàleg
castellològic de l’àrea de treball del Museu Arqueològic Municipal
d’Alcoi.

Josep Maria SEGURA I MARTÍ; Josep TORRÓ I ABAD (1985) Torres i
castells de l’Alcoià-Comtat.

CONGRÉS d’estudis de l’Alcoià-Comtat (1985), amb la col·laboració de
l’Ajuntament d’Alcoi i l’Associació Cultural Alcoià-Comtat (1989).

EL ENEOLÍTICO en el País Valenciano. Actas del coloquio (Alcoy, diciembre
1984), amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Juan Gil-Abert
(1986).

150 ANYS de la premsa a Alcoi [catàleg] (1987).
ARQUEOLOGIA industrial. Actes del Primer Congrés del País Valencià,

amb la col·laboració de la Diputació de València (1991).
III JORNADES Salut i malaltia en els municipis valencians: Beneficència i

sanitat (1813-1942), amb la col·laboració del Seminari d’Estudis
sobre la Ciència i l’Associació Cultural Alcoià-Comtat (1999).

V JORNADES d’Història Local: L’Alcoi del segle XX, ed. a cura d’Àngel
Beneito i Josep Lluís Santonja; amb la col·laboració de l’Arxiu
Municipal d’Alcoi (2002).

VI JORNADES d’Història Local: Alcoi, societat i cultura; ed. a cura de
Josep Lluís Santonja i Joaquim Victoriano; amb la col·laboració
de l’Arxiu Municipal d’Alcoi (2005).

HOMENATGES

ADRIÁN Miró: reconeixement del CAEHA i del col·lectiu Littera al nostre amic
(2003).

HOMENATGE al professor Francisco Jordà Cerdà, prehistoriador: ressenya
biogràfica i bibliogràfica (2004).

HOMENATGE als alcoians deportats als camps d’extermini nazis; coord.
per Àngel Beneito i Francesc X. Blay (2005).

EL PRIMER Ajuntament alcoià de la II República; coord. per Àngel
Beneito i Rafael Hernàndez (2006).

EL MEMORIAL de greuges d’Alcoi a Felip V; coord. per Josep Lluís
Santonja (2007).

Adrián MIRÓ (2009) Poemas (Antología).
El creacionisme militant; coord. per J. Emili Aura Tortosa i Josep

Maria Segura Martí (2009).

Amb motiu dels 25 anys de la creació del Centre Alcoià d’Estudis Històrics
i Arqueològics (CAEHA), aquesta entitat va organitzar el Congrés “La societat
industrial al País Valencià” entre els dies 8 i 11 de novembre de 2007. Fruit
d’eixe congrés és la publicació de les actes, que recullen íntegrament les ponèn-
cies i comunicacions que s’hi van exposar en aquest interessant encontre.

La temàtica tractada en aquest Congrés ens parla de la història social i
econòmica dels segles XIX i XX, d’allò que va succeir en el nostre país i en el nos-
tre poble d’Alcoi. I tot perquè la societat industrial va tindre un important paper
en la nostra forma de vida i en les seues relacions humanes i laborals. No sols
va propiciar l’associació i el sindicalisme —tant de laic com religiós—, sinó que,
a més a més, el desenvolupament de la indústria va afectar i va influir en el
creixement de la ciutat i del patrimoni fabril immobiliari.

TÍTOLS PUBLICATS

FACSÍMILS

DOS escrits sobre els fets d’Alcoi de 1873 (“El Petrólio”); ed. a cura d’Àn-
gel Beneito i Francesc X. Blay (1998).

BANDO de José de Villalonga Franco, reprod. de l’ed. de 1877 de la
“Imprenta de A. Payá e Hijos” (2000).

PROGRAMA de las fiestas que con motivo de la inauguración del nuevo hos-
pital celebra la ciudad de Alcoy en los días 30 de junio y 1.º de julio de
1877, reprod. de l’ed. de 1877 de Francisco Company (2001).

ESBORRANY de la Cort del Justícia d’Alcoi 1263-1264; transcripció de
Ricard Bañó i Armiñana (2008).

PUBLICACIONS

MAPA toponímic del terme municipal d’Alcoi; coord. per Joaquim
Victoriano; cartografia Natxo Segura; amb la col·laboració del
Gabinet de Normalització Lingüística (2002).

ALCOIANES d’abans [catàleg], amb la col·laboració de l’IES Andreu
Sempere i l’Arxiu Municipal d’Alcoi (2003).

Pedro Juan PARRA VERDÚ (2006) El Club d’Amics de la Unesco
d’Alcoi.

Josep Lluís SANTONJA (2007) La Germanía d’Alcoi.
Josep Albert MESTRE MOLTÓ (2008) Història de l’Escola d’Arts i

Oficis d’Alcoi.
Àngel BENEITO LLORIS (2009) Álvaro Seguí. Memòries d’un comunista

alcoià.


