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Rafael Roca Ricart

Miguel Garcia Besó:
història de la impremta a Alaquàs

L’ALAQUÀS DE 1942

«Sol, mucho sol, y recibiendo sus rayos fertilizado-
res un tapiz policromado de huerta, sobre el que 
descansa un pueblo de calles y casas morunas co-
bijadas a la sombra y derredor de una iglesia y un 
castillo señorial». Així d’optimista i gràfica era la 
succinta descripció que el llibre de festes locals de 
1942 feia d’Alaquàs, un municipi «eminentemente 
agricultor en el que domina el silencio». El silen-
ci com a virtut, l’obediència i la submissió com 
a qualitats positives. El silenci que, potser, venia 
engendrat per la pobresa i la por, ja que en aquell 
moment el nostre poble estava integrat per poc 

més de 4.000 habitants1 que maldaven per recuperar-se de les ferides que 
havien produït els tres anys de Guerra Civil. I per adaptar-se al nacionalca-
tolicisme, la ideologia imperant que, després de la Segona República, havia 
imposat el nou règim polític, la dictadura del general Francisco Franco.

El llibre de festes de 1942 és un document tan lacònic com eloqüent, i des 
de diversos punts de vista. Així, a propòsit de la situació sòcio-política que 
es vivia al municipi, feia també una curiosa descripció «psicològica» en què 
presentava Alaquàs com «un pueblo de tradición católica, con la fe y cos-
1 Al «Pla triennal» de 1953 podem llegir que, «según el Censo oficial de 31 de diciembre de 1950», la població d’Alaquàs 
ascendia a 4.203 «habitantes de derecho» –els que estaven empadronats en el poble, hi residiren o no– i 4.332 «habi-
tantes de hecho» –tots els que realment hi residien més els que ho feien de manera temporal.
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tumbres religiosas heredadas desde antiguo de generación en generación». 
Cal no oblidar que ens situem en els anys de la immediata postguerra, una 
època de represàlies i depuracions en què calia evidenciar l’ortodòxia, la puri-
tat i la rectitud ideològica i moral de la població: «Quien conozca a Alacuás», 
prosseguia el text, «habrá observado que por él, si ha pasado, no se ha de-
tenido esa ola moderna de costumbres frívolas destructora del hogar puro 
y netamente español. Quien lo visite no verá en sus calles y casas ninguna 
señal de progreso mal entendido, sino limpieza en las primeras y blancura y 
modestia en las segundas, en cuyos interiores viven esposos que trabajan, 
esposas que ayudan, hijos mayores que obedecen y pequeños que juegan y 
ríen con la inocencia propia de los ángeles. Son estos hogares fieles espejos 
de aquel en que vivió y trabajó la Sagrada Familia en Nazaret». Alaquàs, ja 
ho veiem, no mostrava cap senyal de «progreso mal entendido»... I és que 
l’aposta per una societat ordenada, patriarcal i submisa –espiritualment pura i 
modesta–, es feia més que evident en les paraules d’aquell anònim redactor 
pertanyent al bàndol guanyador de la contesa bèl·lica.

Entre tot el que també explica aquella publicació de fa tres quarts de segle 
crida l’atenció que els Clavaris del Crist de la Bona Mort varen fer l’esforç de 
sufragar una nova «preciosa Imagen del Crucificado, que pasearéis procesio-
nalmente por las calles de Alacuás, en sustitución de la que fué profanada en 
la pasada tempestad diabólica», assegurava un altre dels anònims redactors 
–o potser era el mateix?– en referència a la irreverent actuació contra les 
creences catòliques que molts republicans mantigueren durant la Guerra Ci-
vil. Com veiem, feia tres anys que havia acabat l’enfrontament armat, però el 
llenguatge bèl·lic continuava ben viu als textos.

D’una altra banda, una de les informacions més eloqüents que aporta el pro-
grama de festes de 1942 està constituïda pels anuncis publicitaris que incor-
porava, en la seua major part d’indústries i comerços alaquasers; i entre els 
quals és possible distingir un total de cinc peroleries –«fábricas de pucheros 
y cazuelas», en la terminologia de l’època– que en aquells llunyans anys ca-
racteritzaven la fesomia del nostre poble i animaven l’economia local: «Ja els 
voràs en ca Serrano, / o en ca Morimos al sol, / o en ca Tàrrega i Emilio, / on, 
pa secar-los d’adob, / hi ha grans patis i replaces / i per a coure’ls... mil forns!», 
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2 Al respecte, vegeu el meu treball: «Mossén Josep Pla: popularisme poètic de postguerra a Alaquàs», Quaderns 
d’Investigació d’Alaquàs, Alaquàs, 1992, p. 67-82.
3 J. Pla, «Perols d’Alacuàs... (Als perolers d’allí)», Las Provincias. Almanaque para 1942, València, 1941, p. 224-225.

Un jove Miguel Garcia Besó, de poc menys de 30 anys, al front d’una de les primeres màquines amb què començà a 
funcionar «Impresos Comerciales Garcia Ferrer».

havia escrit un any abans el poeta mossén Josep Pla Ferrís, aleshores rector 
de la parròquia de l’Assumpció2, en el transcurs d’una composició lírica dedi-
cada als perolers d’Alaquàs en què també podia llegir-se: «Desgrunada, roja 
en l’aigua / l’argila de fer perols, / pareix l’aigua que abaixa / de pluja per los se-
quiols...»3, descrivint així, poèticament, un procés de manipulació laboral ben 
dur i prosaic que sens dubte devia haver contemplat centenars de vegades.



Precisament, a finals de 1942 mossén Pla deixaria el seu lloc al capdavant 
de la parròquia per a donar pas a Don Antonio Sancho Bueno, que prengué 
possessió oficial del càrrec de rector regent de l’Assumpció el 23 de gener 
de 19434; i que es convertiria, a partir d’aquell moment i fins a la seua defun-
ció, esdevinguda el 8 de gener de 1998, en un referent local: en una de les 
persones que més va marcar la postguerra d’Alaquàs, i, de fet, tota la segona 
meitat del segle XX, tal com encara hui en dia resulta evident i notori en el 
record de gran part de la població del nostre municipi.

L’any 1942 –aquell en què un Alaquàs notablement actiu i incipientment in-
dustrial produïa, «para la nación y para el extranjero, riquísimas alfombras, 
mobiliarios completos, delicados trabajos en varillajes para abanicos, com-
pletas labores en tornería, hermosos juguetes para encanto de los niños, 
conservas vegetales y ese barro cocido transformado en utensilio indispen-
sable en toda cocina»– fou també el moment en què nasqué Miguel Garcia 
Besó, el fundador d’una de les impremtes de més llarg recorregut i influència 
d’Alaquàs i de tota la comarca: «Arts Gràfiques Garcia Besó», que acaba de 
complir els seus primers cinquanta anys d’existència (1967-2017). Mig segle 
de vida i d’intensa activitat que la converteixen en un dels tallers tipogràfics 
més veterans i significatius de l’Horta Sud; i que han provocat que, d’alguna 
manera, al seu obrador es concentre la història de la impremta a Alaquàs. O 
d’una part ben significativa si més no.

Capçalera del número zero de la veterana publicació parroquial La Fulla de l’Olivar, impresa també per Garcia Besó.

4 Pascual Andrés Legua, «Los sacerdotes en Alaquàs desde el año 1887», Quaderns d’Investigació d’Alaquàs, Alaquàs, 
1992, p. 47.
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UN IMPREMTER VOCACIONAL

Com la imatge del Crist de la Bona Mort que presideix una de les capelles 
laterals de la parròquia de la Mare de Déu de l’Olivar, Miguel Garcia Besó 
acaba de complir els 75 anys d’edat. Els seus ulls vius, el somriure bondadós 
i els cabells blancs són eloqüent testimoni del pas del temps i de les múlti-
ples transformacions que Alaquàs ha experimentat d’aleshores ençà. Aquest 
article, elaborat a manera d’homenatge, pretén commemorar totes dues 
efemèrides: 1) les noces d’or d’«Arts Gràfiques Garcia Besó»(1967-2017); 
i 2) els tres quarts de segle del seu fundador i principal artífex, que ben bé 
podem qualificar com l’impremter de les veteranes publicacions Quaderns 
d’Investigació d’Alaquàs i La Fulla de l’Olivar, entre moltes d’altres coses. I és 
fruit de les converses que, en els darrers mesos, he mantingut amb ell i amb 
algun dels seus més estrets col·laboradors, com ara Baltasar Escrivà, nebot, 
deixeble i fundador de la «Impremta La Plaça».

Personalment, puc dir que conec «el tio Miguel» –així, amb aquest apel·latiu  
tan característic que els valencians apliquem a les persones de major edat 
en senyal de respecte, confiança i estima– «des de tota la vida», per a fer ús 
també d’una de les nostres expressions més sofertes. L’evocació del meu 
primer contacte directe amb ell em porta als anys en què vaig ser escolanet 
de la parròquia Mare de Déu de l’Olivar, i, de tant en tant, els divendres de 
vesprada, mossén Vicent Cardona m’enviava al taller del carrer d’Els Benlliure 
a recollir els exemplars del número corresponent de La Fulla de l’Olivar.

Nascut a Alaquàs el 17 de maig de 1942, és fill de Miguel Garcia Ferrer i de 
Francisca Besó Montalt –li agrada remarcar que sa mare era de la família dels 
Blaiets–, germà de Francisca i germà de llet de Rafael. I explica, enriolat, que 
de menut era conegut en el poble com «Miguelín el de la llet», ja que son 
pare, que era llaurador, tenia a casa –al carrer d’Els Benlliure núm. 28, on 
continua vivint– quatre vaques i una dispensa de llet. Es casà en 1968 amb 
Vicenta Forment Martí, amb qui tingué tres fills: Miquel, Vicent i Francesc.

Pel que fa a la seua infantesa, comenta que realitzà els estudis bàsics a Ala-
quàs, a l’escola que hi havia al carrer de Canalejas i que regentava Don Luis. 
Precisament, els seus inicis en el món de la impremta es remunten als primers 
anys de la dècada dels cinquanta, al moment en què, sent xiquet –tindria uns 
onze o dotze anys–, en eixir de l’escola, agafava el berenar i anava corrent a 



140

la impremta que la família Palop Miguel tenia a una planta baixa del carrer del 
Pare Guillem, ben a prop de la parròquia de l’Assumpció. Hi anava totes les 
vesprades, dos o tres hores cada dia, i també els dissabtes de matí. Com no 
podia ser altrament, a aquell obrador, denominat «Manipulados Palop», realit-
zava faenes menors, sobretot d’acabament de productes. Treballs de maneig 
com ara completar talonaris, agrupar i grapar fulls, comptar i col·leccionar 
papers, etc. Els documents que s’hi imprimien eren bàsicament comercials 
i per a empreses de tot tipus: sobres, targetes, factures, talonaris... i també 
llibres de festes de diverses poblacions, com ara els d’Alaquàs.

Els fundadors de «Manipulados Palop» havien sigut els germans Pepe i En-
rique Palop Miguel, que varen obrir el taller a la dècada dels anys quaranta. 
El motiu pel qual es decidiren a fundar l’empresa fou –tal com recorda Te-
resa, una dels sis germans: Pepe, Enrique, Carmen, Paco, Teresa i Vicente 
Tomàs– perquè Enrique estigué treballant uns anys a «Casa Gimeno», una de 
les impremtes més importants de la ciutat de València. I, en un moment de-
terminat, decidí instal·lar-se pel seu compte. Posteriorment, però, es dedicà a 
d’altres assumptes laborals, i fou així que la propietat del taller passà a mans 
de Pepe, el germà major.

Una altra de les germanes dels propietaris de «Manipulados Palop», Carmen, 
es casà amb Isidre Torres Lázaro, que era natural de La Font d’En Carròs, i 

Coberta del primer número de Quaderns d’Investigació d’Alaquàs, edi-
tats per Miguel Garcia Besó en 1981.
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que, en emparentar amb la família –en esdevindre cunyat de l’amo–, passà a 
exercir-hi com a gerent. Isidre, que era alguns anys major que Miguel, fou la 
persona que, amb el temps, es convertí en el company i mestre impremter 
del nostre biografiat, tal com després veurem.

Tirant mà de la memòria, Miguel explica també que, en acabar l’escola bàsica, 
quan tindria uns 13 anys, i atesa la vocació que manifestava per les arts gràfi-
ques, els seus pares l’enviaren a estudiar al col·legi que els Jesuïtes tenien 
a la ciutat de València, al carrer de Quart, on s’impartien classes de formació 
professional. I que, poc després d’entrar allí, els Jesuïtes muntaren un taller 
d’impremta al qual no dubtà a apuntar-se, ja que el procés d’aprenentatge de 
l’ofici contemplava tantes hores de teoria com de pràctica, i constituïa una 
oferta que li resultava molt atractiva.

Per tal d’assistir a les classes, Miguel feia cada dia el trajecte Alaquàs-Valèn-
cia i viceversa, habitualment en tramvia i de vegades a peu. I recorda que, 
durant tot aquell període de temps, continuà anant, a estones i com havia fet 
des de menut, a treballar a la impremta dels Palop, sobretot els dissabtes i els 
dies que eren festius a la capital. Pel que fa als anys d’adolescència i estudi 
en els Jesuïtes, destaca que sa mare li donava els diners que necessitava per 
a pagar el tramvia i una miqueta més, perquè li’n sobraren. Era així com podia 
jugar al futbolí i al billar en els recreatius que hi havia enfront de l’escola. Algu-
nes vegades, però, s’hi gastava més diners dels que tocava, i li calia tornar a 
peu a casa... I és que passejar sempre ha resultat molt saludable.

Tal com conjectura Miguel, és probable que, en aquell moment, els Jesuïtes 
muntaren aquell obrador-escola d’impremta pensant que, com els estudis de 
mecànica i electricitat que ja s’hi desenvolupaven, anaven a ser reconeguts i 
subvencionats pel govern estatal. Però als dos o tres anys d’engegat el pro-
jecte, en comprovar que Madrid no reconeixia oficialment aquella branca de 
la formació professional, l’abandonaren. Fou així com la persona que havia 
estat al capdavant del taller-escola, Miguel Santana, adquirí la maquinària de 
l’escola. I requerí com a treballador el jove Miguel, que ja feia faenes al taller 
d’impremta dels Jesuïtes: en un principi, debades; però, com que aquelles 
labors tenien un rendiment econòmic (és a dir, com que no eren meres prova-
tures d’aprenents), els estudiants organitzaren una vaga i a partir d’aleshores 
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Estampa dels Clavaris de la Mare de Déu de l’Olivar de 1967, impresa pel taller de «Garcia Ferrer». 
Deu ser la primera de la llarga col·lecció que, a dia de hui, caldria atribuir-li.
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els Jesuïtes començaren a pagar-los una pesseta a l’hora. De manera que, 
després d’acabar els anys de formació, ell i tres o quatre condeixebles seus 
passaren a treballar al nou obrador de Miguel Santana.

Al cap de poc temps, al voltant de l’any 1963-1964, Miguel fou cridat a realit-
zar el servei militar, una nova etapa vital que ocupà entre Bétera –els mesos 
que durà la instrucció– i el taller d’impressió que hi havia a la Capitania Ge-
neral de València. Una vegada finalitzada la mili, entrà a treballar a temps 
complet i de manera fixa a «Manipulados Palop», sempre al costat d’Isidre 
Torres. I en gener de 1967, enguany ha fet cinquanta anys, decidí instal·lar-se 
pel seu compte a l’antiga quadra de la casa paterna, que fou habilitada per al 
nou ús industrial. Amb aquell pas Miguel afrontava un gran repte i assolia un 
nou estatus personal i professional, ja que passava d’assalariat a patró, amb 
una xicoteta empresa i diversos operaris al seu càrrec. Un salt endavant que, 
amb la perspectiva que donen cinc dècades, resumeix de la següent manera: 
«Mai no he tingut esperit d’empresari. La meua mentalitat sempre ha sigut 
de treballador».

D’«IMPRESOS COMERCIALES GARCIA FERRER» A «ARTS GRÀFIQUES 
GARCIA BESÓ»

Durant els primers anys la impremta s’anomenava «Impresos Comerciales Gar-
cia Ferrer», els cognoms del seu pare, «que era qui posava els titos», puntualit-
za Miguel. A finals de la dècada dels anys setanta, però, en valencianitzà el nom 
i començà a denominar-se «Impresos Comercials Garcia Besó», ja amb els cog-
noms de Miguel. I posteriorment, en 1992, es convertí en societat limitada 
amb la nova denominació d’«Arts Gràfiques Garcia Besó», que encara manté. 
En aquest sentit, resulta ben eloqüent observar l’evolució dels quatre models 
de targeta de visita de la impremta que conserva Miguel, tots quatre a color:

1) Del primer i més antic, probablement d’inicis dels anys setanta, cal desta-
car tres coses: que mostra el nom primigeni d’«Impresos Comerciales Garcia 
Ferrer», que el telèfon és de tres xifres i que està escrit en castellà.

2) Al segon, segurament de finals dels setanta5, el telèfon ja té set xifres i 
el nom de l’empresa ha sigut valencianitzat: «Impresos Comercials Garcia 

5 El llibre de festes d’Alaquàs de 1979 ja fou imprés per «Garcia Besó». El de 1977, en canvi, per «Garcia Ferrer». El de 
1978 fou imprés per «Manipulados Palop».
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Estampa dels Clavaris del Crist de la Bona Mort de 1967, ara fa 50 anys, impresa també per «Garcia 
Ferrer».
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Besó». Cosa que, per cert, em fa pensar 
que degué ser de les primeres empreses 
d’Alaquàs a traduir el nom al valencià.

3) Al tercer, segurament de principis dels 
noranta, s’hi ha incorporat un número de 
fax –l’híbrid de telèfon i fotocopiadora 
que tant de furor va causar en una de-
terminada època, i que tanmateix ara ens 
sembla ancestral– i el nom de l’empresa 
ha passat a denominar-se «Arts Gràfi-
ques Garcia Besó».

4) Finalment, en el quart, l’adreça postal 
ha canviat –ha deixat enrere la històrica 
ubicació d’Els Benlliure 28 per a situar-
se a Jaume I, 32– i s’ha incorporat una 
adreça de correu electrònic, signe inequí-
voc dels temps i de les noves formes de 
treballar.

D’aquesta manera, podem dir que totes 
quatre targetes de visita són testimoni ex-
plícit del creixement, el canvi d’ubicació i 
l’evolució tecnològica –i també lingüísti-
ca– que, al llarg del temps, ha experimen-
tat l’empresa de Miguel i, per extensió, el 
municipi d’Alaquàs.

A més, cal recordar també que, durant 
d’aquestes cinc dècades, «Arts Gràfi-
ques Garcia Besó» ha donat faena a una 
trentena de persones que, amb el seu 
treball, han contribuït a engrandir-la i si-
tuar-la en el punt d’excel·lència a què va 
arribar fa una dècada, abans d’iniciar-se 
la crisi del sector. Així, segons la informa-
ció continguda en els arxius consultats –i 

1)

3)

4)

2)
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a risc d’oblidar algun nom–, podem dir que, des de 1967 i fins a l’actualitat, 
han format part del taller tipogràfic les següents persones: Jesús Palop Pla-
nells i José Manuel Mateu Calles, que són els primers operaris que tingué la 
impremta; i després, i per ordre alfabètic de cognom: José Vicente Bonillo 
Forment, Andrés Canales Morales, Fernando Cercano Mullor, Jesús Cervera 
Ruiz, Manuel Company Garcés, Amparo Corchado Romero, Arturo Cordero 
Garcia, Josep Baltasar Escrivà Fort, José Vicente Garcia Ferrer, Miquel F. Gar-
cia Forment, José Vicente Jovani Ferreres, Francisco Lozano Davia, Miguel 
Marí Doñate, Ana Mayo Albert, Daniel Miquel Rosselló, Blasa Paz Morcillo 
Lomas, Fernando Muñoz Angulo, José Antonio Pradas Ruiz, Inmaculada Sán-
chez Pinto, Enrique Santandreu Garcia, José Santandreu Serra, Mario Vicente 
Senent Vidal, Federico Tarín Cárcel i Javier Vázquez Marín.

ENTRE L’«ESCUELA DE CRISTO» I LES PORTES DE LA PRESÓ

Quan li demane que relate alguna anècdota dels primers anys d’activitat 
d’«Impresos Comerciales Garcia Ferrer», no dubta a explicar-me el que, se-
gons assegura, ha estat glossat per escrit –no he sigut capaç de trobar-ho, 

Portada del programa del 75 aniversari de l’Adoració 
Nocturna (1971).
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però– amb el títol d’«Una impremta clandestina». Una nit de juny de 1971, a 
propòsit del 75 aniversari de l’Adoració Nocturna –de les Noces de Diamant 
(1896-1971)–, estaven traslladant, per tal d’acabar-lo allí, el programa comme-
moratiu dels actes des del taller del carrer d’Els Benlliure fins al local annex a 
la parròquia de l’Assumpció que tot el món coneixia com l’«Escuela de Cris-
to», i que es correspon amb l’actual museu parroquial. Mentre feien el trasllat 
passaren alguns membres de la policia nacional –dels grisos– que, sospitosos 
d’aquell tràfec de material imprés, els pararen i els interrogaren pensant que, 
tal vegada, estaven realitzant algun acte subversiu, potser de propaganda 
antifranquista. Tot acabà en un no res quan comprovaren que, realment, es 
tractava d’una publicació devota. Però, al respecte, cal assenyalar que durant 
la dictadura franquista les impremtes varen estar en el punt de mira de les au-
toritats polítiques, ja que eren llocs estratègics i sospitosos d’activitat subver-
siva; i per això, com bé recorda Miguel, en tots els documents que s’editaven, 
calia sempre consignar-hi qui n’era l’impressor.

D’una altra banda, també em relata l’anècdota, potser encara més eloqüent 
i paradoxal, que li passà un any abans, en 1970, i que resulta ben expressiva 

Portada del programa de festes d’Alaquàs de 1970, obra de Juan Senent.



en tant que retrat d’una època, ja que està novament relacionada amb les 
múltiples susceptibilitats que manifestaven els dirigents polítics. Així, un dia 
d’aquell any anaren al taller a parlar amb ell les autoritats municipals, oficial de 
la policia local inclosa; i, amb posat seriós, li preguntaren si era ell qui havia im-
prés el llibre de festes d’Alaquàs que portaven a les mans (l’artística portada 
del qual, per cert, era obra de l’aldaier Juan Senent i està escrita en valencià). 
Els respongué que sí. I aleshores li mostraren un dibuix, aparentment innocu, 
que havia sigut reproduït –per voluntat de Miguel i a manera de decoració, 
perquè els fulls no quedaren tan buits o deslluïts– com a fons a tres de les 
pàgines del llibret destinades a publicitat. Resultava que aquella figura –una 
espècie de papallona–, doblegada per un determinat punt i vista a contrallum, 
amagava, oh sorpresa!, una imatge pornogràfica. Miguel els digué que, evi-
dentment, no en sabia res, de tot allò; i que, la il·lustració en qüestió, li havia 
arribat des de València juntament amb diverses encomandes de faena. Les 
autoritats li respongueren que, perquè el coneixien, el creien i no emprendrien 
cap acció contra ell. Però que havia jugat amb foc; i que, per un episodi així, 
podien empresonar-lo. Poca broma, doncs.

UN ARTESÀ DE LA IMPREMTA

Una de les coses que singularitza i assenyala la importància que «Arts Gràfi-
ques Garcia Besó» ha tingut al llarg de cinc dècades és que d’allí han nas-
cut d’altres impremtes locals i comarcals, com ara «Mateugraf Impresors», 
d’Aldaia, i la «Impremta La Plaça», d’Alaquàs, els propietaris de les quals 
–José Manuel Mateu Calles i Josep Baltasar Escrivà Fort, respectivament– 
s’iniciaren en el món del grafisme i la impressió de la mà de Miguel. Així, 
«Mateugraf» fou fundada en 1973; i «La Plaça», en 1989. I de «Mateugraf» cal 
destacar que fou de les primeres impremtes que hi hagué a Aldaia. És a dir, 
que, amb anterioritat, gran part d’empreses, col·lectius i particulars del poble 
veí que volien estampar algun document s’adreçaven a «Impresos Comercia-
les Garcia Ferrer». Amb tot, Miguel recorda també que, a l’avinguda del Dos de 
Maig, enfront del bar Bum-Bum, hi havia una impremta que es deia «Litografía 
Fénix» que es dedicava, sobretot, a la impressió d’embolcalls de xocolata.

Perquè em parlara dels seus inicis en el món del grafisme i de la seua vincu-
lació a Miguel Garcia Besó, una vesprada de la passada primavera vaig anar a 
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D’esquerra a dreta: Baltasar Escrivà i José Vicente Jovani, maquinistes d’«Impresos Comercials Garcia Besó», fotogra-
fiats al taller del carrer d’Els Benlliure al voltant de 1980.

També al taller del carrer d’Els Benlliure i al voltant de 1980, d’esquerra a dreta: Enrique Santandreu, José Vicente 
Jovani i Baltasar Escrivà.
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xarrar amb Baltasar Escrivà, fundador i propietari de la «Impremta La Plaça». I 
el primer que m’explicà és que, abans que laboral, la relació que els uneix és 
familiar, ja que el pare de Miguel, que era conegut a Alaquàs com a Micalet el 
de la Plaça o de ca Prima, i la seua iaia Júlia eren germans. Nascut en 1959, 
Baltasar ja anava de xiquet a passar estones allí, a l’obrador del seu oncle. 
Com que pateix discapacitat per pèrdua d’audició congènita, i les escoles 
no estaven adaptades per a ell, als 15 anys –és a dir, en 1974– començà a 
treballar a la impremta de Miguel, tot i que oficialment no fou donat d’alta fins 
dotze mesos després, ja que la llei no permetia que els menors de 16 anys 
treballaren. Baltasar recorda, rialler, que les primeres faenes que féu per a 
«Impresos Comerciales Garcia Ferrer» varen ser de manipulador, repartidor i 
cobrador; que es treballava els dissabtes de matí; i que es desplaçava primer 
en bicicleta i, posteriorment, en complir els 18 anys, en un xicotet cotxe de 
la marca Citroën (potser un dels popularment coneguts com a Dos Cavalls).

Poc temps després, quan tenia al voltant dels 19 anys, li foren encomana-
des tasques tipogràfiques al taller, i fou així com començà a treballar de 
caixista i maquinista. D’aquella època, explica que els recordatoris de defun-
ció, les popularment conegudes com a «esqueles», eren les encomandes 
que realitzaven amb major celeritat, i per raons òbvies. Finalment, Baltasar 

«Al peu del canó», i d’esquerra a dreta, veiem: José Vicente Jovani, Baltasar Escrivà i Miquel Marí.
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D’esquerra a dreta: José Vicente Jovani, Baltasar Escrivà, Miquel Marí, Enrique Santandreu, Francisco Lozano, Arturo 
Cordero, Miguel Garcia i Fernando Cercano.

En la filera superior, i d’esquerra a dreta: Miguel Garcia, Arturo Cordero, Enrique Santandreu, Miquel Marí, Francisco 
Lozano i Fernando Cercano; i en la filera inferior: José Vicente Jovani i Baltasar Escrivà. Totes cinc fotografies varen 
ser realitzades al taller d’«Impresos Comercials Garcia Besó» del carrer d’Els Benlliure al voltant de 1980, i han sigut 
facilitades per Baltasar Escrivà.
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s’independitzà laboralment del seu oncle en 1989, en complir els trenta anys, 
primer a la casa familiar de la plaça de la Constitució –també s’instal·là a la 
quadra!–, d’on prengué el nom de l’empresa; i a partir de l’any 2000, a una 
nau del polígon industrial d’El Bovalar. Saber que tant Miguel com Baltasar 
varen muntar els seus primers tallers tipogràfics a les quadres de les respec-
tives cases paternes –l’espai més profund de la llar, el dedicat als animals de 
càrrega–, em fa pensar que la transformació de quadra en obrador representa 
una bona metàfora del pas de societat rural a menestral i/o industrial que, 
sobretot durant la segona meitat del segle XX, experimentà Alaquàs; i també 
m’evoca unes altres paraules del llibre de festes de 1942, les que declaraven: 
«Aquel que por sus calles [d’Alaquàs] transite, no verá manifestación exterior 
de fabricación alguna, y tan sólo percibirá, tras las puertas cerradas de las ca-
sas, el monótono ruido del motor, el chirrido estridente de la sierra sin fin, los 
golpes del martillo sobre el yunque, y con los aromas gratos de la montaña, 
observará también ese humo negro y espeso salido de los hornos alfareros».

Enrique Santandreu Garcia, maquinista, al taller del carrer d’Els Benlliure. Al fons a la dreta, Miguel Garcia.



Entre les múltiples anècdotes que reté la ment de Baltasar dels més de quin-
ze anys en què treballà al taller de Miguel, recorda que, en arribar la convoca-
tòria electoral democràtica de 1979, l’alcalde d’Alaquàs d’aleshores, malgrat 
no presentar-se a les eleccions municipals, volgué elaborar una espècie de 
dossier on es resumien tots els avanços i progressos que la localitat havia 
assolit durant els anys que ell havia passat al front de l’alcaldia –una espècie 
de testament de gestió–, i n’encarregà l’edició a «Impresos Comerciales Gar-
cia Ferrer». A l’hora de fer front a la corresponent despesa, però, els respon-
sables municipals s’adonaren que no era legal que una publicació d’aquelles 
característiques fóra sufragada per l’Ajuntament. I fou així que la manera com 
trobaren de justificar-la fou canviar-ne el concepte i assumir-la com a «Progra-
ma del Corpus».

Baltasar, que també coneix per tradició familiar els inicis laborals del seu on-
cle, explica que la impremta «Gràficas Llana», que hi ha a la confluència dels 
carrers de la Música i de Salvador Giner d’Alaquàs, també nasqué de «Ma-
nipulados Palop». I parla de Miguel com d’«un artesà de la impremta», una 
persona lliurada en cos i ànima al seu ofici. Així, subratlla que, durant una 
època que ben bé podríem situar a les dècades dels anys setanta i vuitanta 
del segle XX, no hi hagué a tota la comarca un taller que imprimira tant com el 
de Miguel; és a dir, que, en matèria tipogràfica, ningú no li feia ombra.

UNA IMPREMTA DE REFERÈNCIA

Durant aquestes cinc dècades d’activitat ininterrompuda, Miguel Garcia Besó 
ha imprés tot tipus de fulls, llibres, estampes i revistes: comercials, polítics, 
religiosos i culturals –i també clandestins–, entre els quals cal destacar publi-
cacions tan diverses i significatives com Quaderns d’Investigació d’Alaquàs, 
La Fulla de l’Olivar, les revistes Vida Cooperativa, Consum, Camacuc, Lluita, 
i múltiples llibres de festes, fullets devocionals, publicacions de destacada –i 
variada– representativitat política... i fins i tot teles per a palmitos! I ha experi-
mentat en carn pròpia totes les evolucions del sector, des del treball linotípic 
fins a la impressió digital.

En reconeixement a la seua llarga i destacada activitat en el camp del gra-
fisme, el 23 de novembre de 2007, en complir-se els quaranta anys de 
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D’una altra banda, en la xicoteta entrevista amb Miguel que, a propòsit del 
guardó, publicà el mateix número d’ACE Informa el nostre biografiat reflexio-
nava sobre la manera com, al llarg de les darreres quatre dècades, havia evo-
lucionat el món de la impremta, i assegurava: «Creiem que la combinació en-
tre el tracte humà, la innovació tecnològica i la qualitat ens han donat uns 
excel·lents resultats. Per això, seguirem apostant per aquests factors. A més, 
som una empresa de servei integral, ja que controlem des del disseny inicial 
del producte fins al seu acabat final. La nostra activitat parteix de l’estudi de 
les necessitats de cada client, i oferim un disseny original, una impressió de 
qualitat i un acabat personalitzat. Mai no fem dos productes idèntics. Sempre 

la fundació de l’obrador, «Arts Gràfiques Garcia Besó» fou distingida per 
l’Agrupació Comarcal d’Empresaris d’Alaquàs-Aldaia (ACE) amb el premi a 
la trajectòria professional. Segons que assegurava el número 32 de la revis-
ta ACE Informa, corresponent als mesos de novembre i desembre d’aquell 
any, entre les pretensions del taller tipogràfic estava la de convertir-se en 
una impremta de referència de la comarca de l’Horta Sud i de tot el territori 
valencià, que no és poca cosa.

Miguel Garcia Besó (a l’esquerra) i Miguel Ángel Martí Medina, president d’ACE, el dia que «Arts Gràfiques Garcia 
Besó» fou distingida per l’Agrupació Comarcal d’Empresaris d’Alaquàs-Aldaia (2007).
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invertim en la darrera tecnologia del nostre sector, i tot per a aconseguir una 
major qualitat i un millor servici. Estem convençuts que la creativitat i la inno-
vació tecnològica amb què treballem ens permetran arribar més enllà de les 
fronteres autonòmiques».

En l’actualitat, en què es troba regentada pel seu fill, Miquel F. Garcia For-
ment, «Arts Gràfiques Garcia Besó» ha aconseguit véncer la galopant crisi 
que, uns anys enrere, afectà el sector, i mantindre’s activa com una impremta 
de prestància i referència del panorama editorial comarcal. Segur que ajudà 
a superar aquesta travessia del desert la dilatada experiència que acredita el 
fundador de l’empresa, com també el seu tarannà afable i bonhomiós. De fet, 
amb deu lustres d’activitat ininterrompuda als seus lloms, a poc que parlem 
amb ell comprovarem que es tracta d’una persona que no sols ha ajudat a 
estampar la història dels nostres pobles i comarca, sinó que, també i d’alguna 
manera, l’ha viscuda en primera persona. Felicitats, Miguel, per haver esde-
vingut el «Gutenberg d’Alaquàs»! I moltes gràcies i l’enhorabona per aquest 
mig segle de vida al servei del foment i la difusió de les idees!
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