
ADRIÀ BESÓ ROS 

LA CAPELLA DE L'ANTIC CONVENT DE LA 
NOSTRA SENYORA DE L'OLIVAR D'ALAQUÀS. 
ASPECTES HISTÒRICS I ARTÍSTICS*. 

El lloc on actualment s'alça el convent de la Nostra Senyora de l'Olivar va 
estar ocupat per una ermita on es venerava aquesta advocació mariana. Segons la 
tradició local que arreplega mossén Timoteo Casabán, un camperol, llaurant unes 
d'oliveres, es va trobar amb una imatge de la Mare de Déu. Durant els primers 
anys del segle XIV hom va edificar una ermita per a la veneració d'aquesta advo-
cació mariana. Per al manteniment del culte es va instituir un benifet canònic, el 
primer beneficiat del qual va ésser mossén Pere de Llosa, qui va morir l'any 1332, 
segons podia llegir-se a una làpida sepulcral existent a l'església fins el 19361. 
Des de principis del segle XV tenim notícies certes de l'existència d'aquesta 
ermita a través d'alguns testaments, on els otorgants demanaven esser soterrats en 
aquest mateix lloc. 

El 5 d'abril de 1537 el senyor d'Alaquàs en Jaume Garcia d'Aguilar, amb 
llicència de l'arquebisbe de València, va signar una concòrdia davant el notari Gas-
par Gil amb el pare general dels Mínims fra Gaspar de Foix, mitjançant el qual 
s'acordava la fundació d'un convent junt al santuari. Segons Escolano, l'arribada 
d'aquesta orde es va deure "a la intercesión de la infanta de Napoles Doña Iulia, 
hermana del Duque de Calabria Don Fernando de Aragón virrey de Valencia"2 En 

*Aquesta publicació és un extracte del capítol IV de BESO ROS, A.: La presència de la Verge 
Maria en la història d'Alaquàs sola la invocació de Mare de Déu de l'Olivar. Alaquàs. Parroquia de 
la Nostra Senyora de l'Olivar. (En premsa). 

1Cfr. CASABAN, T.: Breve descripción histórica religiosa de la Villa de Alocuas con novena y 
gozos a la Virgen del Olivar. Valencia, 1989. També VILANOVA, F.: "Torrente y Alacuás. Impre-
siones artísticas" a Almanaque Las Provincias, 1910, p. 111 fa referència a aquesta lápida: "El Con-
vento de Mínimos de Alacuás no contiene objetos artísticos notables, si se exceptúa un curioso 
sepulcro del siglo XIV, con caracteres monacales y toscos altorrelieves...". També SARTHOU 
CARRERES, C: Geografía general del Reino de Valencia, Barcelona, s.a. p. 884, fa referència a 
aquesta làpida basant-se en l'article de Vilanova publicat anys enrere. 

2Cfr. ESCOLANO, G.: Décadas para la història de la ciudad y Reino de Valencia. Libro 7, c: 
2, n° 2. A més a més aquest autor ens parla de l'existència d'un convent de Dominics fundat en l'er-
mita de la Mare de Déu de l'Olivar abans de l'arribada dels Mínims, la qual circumstància no con-
firma la documentació. Possiblement SARTHOU CARRERES, C: Op. cit. no consultà l'obra de 
TEIXIDOR, J.: Necrología de este Real convento de Predicadores de Valencia..., II, pp. 238-241, 
on ja desmentia críticament aquestes afirmacions. 
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virtut d'aquest document el senyor d'Alaquàs cedia l'ermita i es comprometia a 
edificar un convent contigu, en el qual hi hauria claustre, un dormitori amb dotze 
cel.les, refrectori, sala capitular, i infermeria3. 

El convent va continuar habitat durant aquest últim periode pels religiosos 
mínims fins la seua exclaustració l'any 1835. Del primer edifici es conserven moll 
poques restes, doncs va ser enderrocat i construït de nou amb motiu de la 
instal·lació d'una comunitat d'Oblates del Santíssim Redemptor l'any 18774. El 
1899 es realitzaren algunes intervencions de caràcter decoratiu a la capella, amb 
motiu de la commemoració del VI centenari de l'aparició de la Mare de Déu de 
l'Olivar5. L'any 1973, amb motiu d'una nova organització eclesiàstica, el temple 
va ser elevat a la categoria de parròquia sota l'advocació de la Nostra Senyora de 
l'Olivar. 

Un document de mitjans del segle XVIII ens indica que l'edifici fou recons-
truït l'any 1731, i aporta una breu descripció de la capella, que concorda amb el 
seu estat actual, i inclús fa menció a la presència del cambril. 

"La iglesia de este convento es de una nave con cinco capillas colaterales, y 
una devajo del coro. Fábrica antigua aunque renovada en el año 1731. 

"La imagen de Nuestra Señora esta en Camarín detras del Altar Maior [...], 
el retablo maior tiene las armas del dueño del pueblo6. 

Prenent com a vàlida aquesta data davant el desconeixement d'altres 
referències documentals que la confirmen o que aporten nous detalls, cal destacar 
que la concepció de l'arquitectura de la capella del convent de la Nostra Senyora 
de l'Olivar s'inscriu en el contexte de transformacions de les tendències artísti-
ques. Algunes obres anteriors ejecutades a València, com ara el convent del 

3"Ytem fuit pactatum, concordatum, et in solemni speculatione deducium inter dictas partes 
quod oh religiosum comoditatent, et ut ubi possinl el valeant et Deo servire, et suae regulae obser-
vantiam integrum tenere dictus nobilis Jacubus de Aguilar conventum ipsi ecclesiae, contiguum 
construet, et in loco convenienti edificavit, construere et edificare teneatur in quo sil claustrum, et 
dormitorium cum duo decim cellis, refectorium, quoquina, capitulum, infermiria suo congruo loco 
sita et alia facientia ad religionis observantiam fratruum comoditatem dabitque ortum diclae clau-
sura contingum amplitudinis unius cafficiatae terre, et ultra, si fuerit nessesarium..." A.R.V.: Casa 
de Alaquàs, 1030. La transcripció íntegra d'aquest document ha estat publicada per PÉREZ 
MARTÍNEZ, T.: "La fundación del Convento de Nuestra Señora del Olivar" en Quaderns d'investi-
gació d'Alaquàs, 6 (1987), pp. 9-17. 

4Cfr. BADIA, A. "Excavación arqueológica en el antiguo convento de Nuestra Señora del Olivar 
de Alaquàs" en Papers de l'Horta, 1 (1994). pp. 28-29. 

5Cfr. SORIANO BESSÓ, J. M.: "Alaquàs en el último tercio del siglo XIX: la instalación de las 
Religiosas Oblatas en el convento de la Virgen del Olivar" a Quaderns d'Investigació d'Alaquàs, 1 
(1981), pp. 81-108. Aquest article transcriu alguns paragrafs de la crònica de les Oblates on es des-
criuen algunes obres realitzades en la capella del convent. 

6JUAN REDAL, E.: "El señorío de Alaquàs a mediados del siglo XVIII, según el manuscrito C-
20 de la Real Academia de la Historia" a Quaderns d'Investigació d'Alaquàs, 7 (1989). pp. 33-43. 
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Alaquàs. Capella del Convent de la Nostra Senyora de l'Olivar. Vista interior. (Foto, A. 
Besó) 
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Carme (1689), i la capella de la Congregació de Sant Felip Neri (1713-1735), 
marquen un punt d'inflexió respecte a les tendències del barroc decoratiu de Juan 
Pérez Castiel, i enllaçen amb l'arquitectura acadèmica de mitjans del segle 
XVIII7. El començament de la construcció de la capella del convent de Sant 
Sebastià de València (1725-1739), de l'ordre dels Mínims, constitueix una mani-
festació clara de l'interés per part dels frares d'apartar-se en les seues construc-
cions de les tendències del barroc decoratiu8. Aquests dos últims edificis, una 
vegada morts els seus constructors, van quedar com a mostres aillades, però 
durant el segon terç del segle XVIII començaren a ser assimilades, lenta i 
vacil.lantment, per la tradició constructiva local9. 

La planta segueix el model de capella conventual, amb una sola nau i cor alt 
situat als peus. La nau està composta per cinc trams. El primer conforma el pres-
biteri, els tres centrals donen pas a les capelles laterals, totes elles cobertes amb 
volta bufada excepte la de Sant Francesc de Paula, i al tram dels peus del temple 
es situa el cor alt d'arc rebaixat i volta amb llunetes que confronten amb les cape-
lles laterals. 

L'alçat de la nau es de dobla pilastra dòrica de fust estriat assentada sobre un 
petit sòcol10. L'entaulament, amb ressaltaments a l'altura de les pilastres, corre al 
llarg dels paraments laterals des del presbiteri fins alcançar el cor11. L'arquitrau 
està compost per tres faixes; el fris és llis i aparèix decorat amb motius geomètrics 
a base de quadrats i òvals; i sobre ell una cornisa amb denticles. Els arcs de mig 
punt recolzats sobre impostes per on s'obrin les capelles laterals alcançen el seu 
radi màxim de llum fregant les seues motllures amb les pilastres que els flanque-
gen i amb la línia de l'arquitrau, prescindint de qualsevol adornament a la clau. 
S'aprecia d'aquesta manera una preocupació per oferir una ordenació clàssica de 
l'espai que planteja alguns problemes de càlcul a les capelles contigues al presbi-
teri, on les aristes dels arcs queden bastant separades de la pilastra de la dreta. 
També la seqüència de dobla pilastra s'interromp al presbiteri, i el capitell de la 

7BERCHEZ, J.: Arquitectura y academicismo en el siglo XVIII valenciano. Valencia, Edicions 
Alfons El Magnànim-I.V.E.I., 1987. pp. 81-88. 

8Cfr. BERCHEZ, J. y JARQUE, F.: Arquitectura barroca valenciana. Valencia, Bancaixa Obra 
Social y Cultural, 1993. pp. 144-169. La concepció matemàtica i geomètrica de l'arquitectura va tenir 
una profunda incidència al mig religiós regular, reeixint les figures d'alguns frares arquitectes que 
treballaren durant la primera meitat del segle XVIII. 

9BERCHEZ GÓMEZ, J.: Los comienzos de la arquitectura académica en Valencia: Antonio 
Gilabert. Valencia, Federico Doménech, 1987. p. 24. 

10Malgrat que s'aconsegueix una ordenació clàssica en l'espai arquitectònic, observem el recurs a 
la doble columna, que constitueix un recurs de l'arquitectura barroca. Per tant podem inscriure aquest 
temple dins el corrent artístic del barroc classicista. 

11NORBERG-SCHULZ, C: Arquitectura barroca. Madrid, Aguilar, 1972. p. 67. L'entaulament 
que recorre el presbiteri amb volta rebaixada sobre petxines i la nau de la capella constitueix un clar 
exemple de la fusió dels esquemes longitudinal i centralitzat en el marc de l'arquitectura barroca 
sagrada. 
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Alaquàs. Capella del Convent de la Nostra Senyora de l'Olivar. Planta. (Plànol realitzat 
pels estudiants d'arquitectura Marta Folch Grau, Josep Gil Miquel, Silvana Jordà 
Richart, i Javier Rovira Añó, sota la direcció de l'arquitecte Vicent Garcia Martínez). 
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Alaquàs. Capella del Convent de la Nostra Senyora de l'Olivar. Secció. (Plànol realitzat 
pels estudiants d'arquitectura Marta Folch Grau, Josep Gil Miquel, Silvana Jordà 
Richart, i Javier Rovira Añó, sota la direcció de l'arquitecte Vicent Garcia Martínez.). 
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pilastra darrera apareix recolzat sobre una mènsula. 

Damunt aquesta estructura vogeix una volta de mig canó tabicada amb llu-
netes i finestres rectangulars. La nau rep la llum únicament des del costat de 
l'epístola, doncs les finestres del costat de l'evangeli apareixen cegades. Els trams 
de la volta apareixen compartimenlats per arcs faixons, 1'intradós dels quals apa-
reix decorat amb rosetes i galons. A la clau de cada volta es col·loquen rosetes 
decorades. També els cantons de les llunetes es resalten amb galons, i les aristes 
de les finestres apareixen remarcades per una senzilla motllura. 

El presbiteri apareix cobert amb una estructura d'arcs torals que sostenen 
una volta rebaixada recolzada sobre pexines. Crida l'atenció el fet de què no aple-
gue a tocar la circumferència de la volta amb els arcs formers laterals, la qual cosa 
provoca que s'unesquen les dues pexines de cada costat del presbiteri. A elles 
contemplem la representació pictòrica de les quatre heroïnes bíbliques: Rut porta 
una garba de forment, Judit apareix representada amb el cap d'Holofernes i 
l'espasa, Abigail du la corona en la ma i Ester una maça. La volta apareix com-
partimentada en vuit gallons mitjançant aristes, i de la seua clau penja un floró 
pinjant. Aquesta forma de cobrició s'observa a altres obres ejecutades coetània-
ment com ara el presbiteri de l'església parroquial de l'Assumpció de Vilafamés 
(Castelló), encara que s'hi solucionen els problemes plantejats al convent d'Ala-
quàs respecte a l'asentament de la volia sobre les petxines. 

1. La porta 

L'accés a la capella des de l'exterior del convent s'efectua a través de la 
porta ubicada en la tercera capella del costat de l'epístola12. 

La portada s'inscriu en el conjunt d'una façana configurada per un llenç lluït 
amb remat curvilini en vessament des del centre cap als extrems i pinàcles, tal i 
com observem a altres esglésies barroques valencianes del segle XVIII de les 
quals podem citar com a exemples el cas de Burjassot (1765-1768). La concepció 
d'aquesta portada com façana retaule, encara en la tardana data de 1786 que s'ins-
criu a la seua llinda, integra elements compositius de la tradició del barroc valen-
cià. Aquesta guarda certa relació estructural amb les portes de la Duana de Valèn-
cia (1758-1764), i del palau dels condes de Vilapaterna a Paterna, encara que 
ambdós prescindeixen de l'ordenació arquitectònica que en el cas d'Alaquàs 
acompanya el buit d'accés. 

Sobre una base s'alcen dues pilastres d'ordre toscà amb fust llis, que soste-

l2La porta que existeix actualment deuria ser l'única, doncs a les obres de rehabilitació que es 
feren al convent l'any 1992, va aparèixer, junt als peus del temple, una porta cegada, sense presentar 
ningun tipus de treball en pedra en la seua embocadura. 
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Alaquàs. Capella del Convent de la Nostra Senyora de l'Olivar. Presbiteri. Volta rebai-
xada sobre petxines. (Foto, A. Besó) 
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Alaquàs. Capella del Convent de la Nostra Senyora de l'Olivar. Porta. (Foto, A. Besó) 
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nen un entaulament rellevat a l'altura de les pilastres. Sobre la cornisa s'alça un 
segón cos en forma d'edicle precedit per un sòcol amb ressaltaments, sobre els 
quals es recolzen dues pilastres del mateix ordre que vem al cos inferior. Aquestes 
sostenen un entaulament ressaltat sobre les pilastres. El conjunt es remata amb un 
frontó triangular, amb boles disposades en cadascun dels seus extrems. En aquesta 
estructura s'inscriu un buit rectangular, que actualment apareix cegat, la emboca-
dura del qual apareix decorada amb una senzilla motllura. Hom recorre a les bolu-
tes per salvar l'angle existent entre el fris i el sòcol, i les pilastres. 

2. Torre campanar 

Aquesta s'ubica a la capçalera del temple, junt al presbiteri, al costat de 
l'epístola. Crida l'atenció el fet de què la seua fàbrica de tapial, encara que apa-
reix pegada al temple, s'alce de forma independent sense aprofitar cap dels seus 
elements estructurals. 

La torre es configura en dos cossos. El primer és totalment llis, amb alguns 
buits per iluminar el seu interior. Una prominent cornisa dona pas al cos de cam-
panes, l'arquitectura del qual respòn a un model molt difòs als campanars valen-
cians del segle XVIII. Un sòcol serveix de suport a unes pilastres dobles d'ordre 
toscà que flanquegen quatre ventanals de mig punt, l'imposta del qual apareix 
remarcada per una motllura de rajola13. Aquesta estructura sosté un entaulament, 
amb arquitrau i fris llisos, i cornisa sostinguda per unes mènsules que s'alineen 
sobre les pilastres i la clau del buit de les campanes. El remat de la torre, construït 
en la restauració de la dècada dels cinquantes, està compost per un antepit apilas-
trat en el centre i els cantons, on es disposen uns pinacles agallonats. 

3. Presbiteri i capelles laterals 

El presbiteri apareix presidit per un retaule de fusta tallat l'any 1940, en 
substitució de l'anterior que va ser destruït durant l'última guerra civil, del qual la 
única referència que ens ha aplegat és que va ser daurat a finals del segle XIX14. 
L'arquitectura s'estructura en dos parells de columnes que es recolzen sobre la 

13La intervenció realitzada al campanari l'any 1955 va alterar alguns elements arquitectònics del 
cos de campanes. La cornisa que precedeix al sòcol, que es trovaba bastant deteriorada, fou trencada 
en la seua part central, en lloc de restituir-la al seu estat primitiu. D'altra banda, els allotjaments de 
les campanes eren molt més amples, obrint-se el forat sobre la línia marcada per la motllura semicir-
cular. L'estat de la torre anterior a aquesta arbitrària intervenció pot apreciar-se a Quaderns d'investi-
gació d'Alaquàs, 7 (1988). p. 139. 

14SORIANO BESSÓ. J. M.: Op. cit. pp. 88-89. "Como hacía poco tiempo que habíamos enlo-
sado la capilla de San Francisco de Paula, o de la Comunión, y también la de San Miguel; y arre-
glado la sacristía, todo esto por nuestra cuenta, con la ayuda de nuestros bienechores, el Señor cura 
clon Jacinto Grau, hizo dorar el altar mayor; y la iglesia parecía nueva lo mismo que nuestra casa". 
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Alaquàs. Capella del Convent de la Nostra Senyora de l'Olivar. Cos superior del campa-
nar. (Foto, A. Pérez) 
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taula de l'altar i sostenen un entaulament ressaltat en el centre. L'intercolumni 
apareix ocupat en la seua part inferior per un tabernacle, i en la seua part superior 
per una fornícula que conté la imatge de la titular del temple. El retaule es remata 
amb una gran cartela flanquejada per dos florons. 

La imatge de la Mare de Déu de l'Olivar que presideix el retaule és una 
rèplica realitzada per Felipe Panach de l'anterior talla del segle XIV que fou des-
truïda l'any 193615. L'únic testimoni gràfic que hem pogut obtindre és una foto 
realitzada l'any 1900, però que no ens permet conèixer els seus detalls artístics, 
doncs apareix vestida amb un mantell16. Per això tenim que conformar-nos amb 
les descripcions aportades per alguns autors que la van estudiar amb especial aten-
ció17. 

Es tracta d'una imatge de principis del segle XIV. Iconogràficament l'escul-
tura respon a un model d'imatge seient característica de la estatuària valenciana 
dels segles XIV i XV, identificant-se amb la Teotokos o Tron de Daviu. Segons 
aquest model la imatge seient de la Verge actua com a tron de Jesús que es dis-
poda a un costat damunt els seus genolls. Aquesta imatge guarda certa relació 
amb la desapareguda Mare de Déu de la Salut d'Algemesí, i la Mare de Déu del 
Pòpul de Torrent, conservada actualment al museu de la seu de València18. 

Els paraments laterals del presbiteri apareixen decorats per un sòcol de tau-
lells del segle XVIII, i sobre les portes es disposen dos llenços emmarcats per una 
motllura de guix que constitueixen una representació de l'art popular i narren res-
pectivament la llegenda de l'aparició de la Mare de Déu a un camperol mentre 
llaurava amb un jou de bous un camp d'oliveres, i el patronatge d'aquesta imatge 
sobre la vila d'Alaquàs. 

Mossén Timoteo Casabán ens relata les advocacions que es veneraven a 
cadascuna de les capelles a les darreries del segle XIX. Començant pel costat de 

15GARÍN ORTIZ DE TARANCO, F. Mª: "La iglesia parroquial de Nuestra Señora del Olivar" 
en Catálogo monumental de la provincia de Valencia. Valencia, Caja de Ahorros de Valencia, 1986. 
p. 500. 

16Aquesta fotografia apareix publicada a Quaderns d'investigació d'Alaquàs, 5 (1986), p. 109. 
17SANCHIS SIVERA, J.: Nomenclátor geográfico-eclesiástico de los pueblos de la diócesis de 

Valencia. Valencia, Miguel Gimeno, 1922. p. 19, ens indica que "...dicha imagen es de las más anti-
guas de las diócesis, muy pequeña, de madera, y como casi todas las de su época, está sentada en 
una silla de brazos con el Niño Jesús en pie sobre las rodillas". 

Un poc més detallada és la descripció que aporta SARTHOU CARRERES, C: Op. cit. p. 885. 
"La imagen de la Virgen del Olivar es muy pequeña, tallada en madera y revestida con ampulosas 
ropas; solo deja al descubierto su rostro, ya ennegrecido por los siglos. Aparece sentada en un sitial 
con el Niño Jesús sobre las rodillas. Sírvele de pedestal un tronco de olivo, el mismo bajo el cual fue 
desenterrada. La escultura es de madera tallada y una de las más antiguas del reino". 

18CATALÁ GORGUES, M. A.: "Escultura medieval" a Historia del Arte Valenciano. Valencia, 
Consorci d'editors valencians, 1986. II. p. 105. 
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l'evangeli, la primera capella estava dedicada a la Nostra Senyora de la Soletat, la 
segona al beat Gaspar Bono, la tercera a Sant Miquel Arcàngel, i la quarta a 
l'Ecce Homo. Pel costat de l'epístola estaven les capelles de Sant Francesc de 
Paula, del Crist de la Bona Mort, la tercera capella serveix com a porta d'entrada, 
i la quarta estava dedicada a Jesús Nazaré. Cap de les capelles no va sofrir danys 
considerables durant la guerra de 1936, encara que si es destruïren totes les imat-
ges que hi contenien. 

3.1. Capella de Sant Francesc de Paula 

La primera capella del costat de l'epístola apareix dedicada a l'advocació de 
Sant Francesc de Paula, fundador de l'ordre dels Mínims. Tal vegada per ressal-
tar la seua importància, ací es recorre a una decoració menys severa que 
l'emprada en la nau. 

L'espai es troba compartimentat en dos trams a base de dobles pilastres de 
capitell compost i fust llis, recolzades sobre un petit sòcol. Aquestes sostenen un 
entaulament amb motllures a base d'oves ressaltat a l'altura de les pilastres. Els 
perfils de cada parament apareixen borejats amb galons. La coberta del primer 
tram s'estructura a base de quatre arcs formers que sostenen una cornisa anular 
decorada amb oves i daus, i recolzada sobre mènsules de guix. Aquesta estructura 
serveix de suport a una cúpula amb llanterna compartí mentada en huit gallons a 
base d'aristes que arranquen a l'altura de les mènsules. La coberta exterior de la 
cúpula i llanterna és de teula vidrada de color blau. El segon tram es cobreix amb 
una volta de mig canó, la clau de la qual apareix remarcada per una roseta. A més 
de la llanterna de la cúpula, una finestra rectangular situada al primer tram amb 
embocadura decorada per una motllura a base d'oves il·lumina el conjunt. 
Aquesta mateixa finestra apareix en front, però cegada per la presència del cam-
panar. 

Les petxines apareixen decorades amb la representació iconogràfica de les 
quatre virtuts cardinals amb els seus respectius atributs: la Prudència, la Justícia, 
la Fortalesa, i la Temperança. L'intercolumni presenta un sòcol de taulells de 
Manises del segle XVIII sobre el qual se situen en el primer tram dos llenços 
emmarcats amb una motllura amb escenes referents a la vida de Sant Francesc de 
Paula. Un d'ells representa el miracle que feu el sant quan anava a creuar amb 
altres frares l'estret de Messina i no tenia diners per pagar el baixell. Aleshores va 
tirar un hàbit a l'aigua i pogueren passar l'estret damunt d'ell. L'altre relata quan 
Sant Francesc va anar a ferrar la seua burra, i al no tenir prou diners per pagar al 
ferrer, va fer que l'animal, una vegada ferrat, soltara les ferradures. 

El retaule que presideix la capella constitueix un clar exemple del barroc 
decoratiu. L'espai s'articula sobre dos pisos que s'alcen damunt un sòcol, presen-
tant com elements estructurals les columnes salomòniques amb capitells composts 
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Alaquàs. Capella del Convent de la Nostra Senyora de l'Olivar. Capella de Sant Fran-
cesc de Paula. (Foto, A. Besó) 
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Alaquàs. Capella del Convent de la Nostra Senyora de l'Olivar. Capella de Sant Francesc 
de Paula. Cúpula amb llanterna sobre petxines (Foto, A. Besó) 

d'àbac exagerat, mènsules foliades, frontons partits i carteles. Sobre un pòdium 
s'adossa la taula de l'altar amb un sol en el frontal amb la inscripció Charitas en 
al·lusió al sant titular. Damunt la taula es disposa el sagrari. L'arquitectura del cos 
principal s'articula en diversos plans, resaltant el central amb una fornícula amb la 
imatge del sant titular. El remat del retaule conté una pintura sobre llenç de la 
Verge amb el Xiquet. 

3.2. Capella del Beat Gaspar Bono 

La segona capella del costat de l'evangeli està dedicada al beat Gaspar Bono 
(1530-1604), religiós mínim i provincial de l'ordre, que fou beatificat pel papa 
Pius VI en 1786. Suposem que les obres començarien en data immediatament 
posterior per commemorar aquest esdeveniment, circumstància que sí tenim docu-
mentada pel que fa al cas de la capella construïda a l'església de Sant Sebastià de 
València, que es començà el mateix any19, L'espai de temps transcorregut des de 
la construcció de les altres capelles com la de Sant Francesc de Paula, ha deixat la 
seua empremta en l'absència de tot tret arquitectònic que evoque el barroc, doncs 

19Aquesta capella d'Alaquàs guarda certa relació conceptual amb la capella de la mateixa advo-
cació del temple de Sant Sebastià de València, a base de paraments compartimentats per columnes i 
plafons rebuidats. 
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Alaquàs. Capella del Convent de la Nostra Senyora de l'Olivar. Capella del Beat Gaspar 
Bono. (Foto, A. Besó) 
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Alaquàs. Capella del Convent de la Nostra Senyora de l'Olivar. Capella del Beat Gaspar 
Bono. Detall de la volta. (Foto, A. Besó) 

s'opta obertament per l'ortodòxia clàssica en els elements arquitectònics i en la 
sintaxi compositiva. 

En la capella del beat Gaspar Bono d'Alaquàs s'observa una clara preocupa-
ció per ordenar l'espai arquitectònic recorrent a la sintaxi clàssica, i a l'ús d'estuc 
imitant plafons de marbre alternant els tons blancs de les pilastres i motllures amb 
els ocres dels panells, amb el qual s'aconsegueix un bell equilibri decoratiu. Els 
brancals i l'intradós de l'arc d'accés a la capella apareixen decorats amb aquest 
programa de plafons i cassetons respectivament. A l'interior sobre un sòcol infe-
rior es disposen una sèrie de pilastres de fust llis amb capitells jònics amb volutes 
angulars unides per garlandes20. A l'intercolumni es disposen una sèrie de plafons 
rebuidats, i sobre les pilastres un entaulament corregut amb motllures a base de 
oves i daus a l'arquitrau i la cornisa. 

El retaule apareix integrat dins el programa arquitectònic de la 

20Segons J. BERCHEZ, aquesta variant del capitell jònic d'origen miguelangelesco, que es troba 
present també a la capella del Beat Gaspar Bono de l'església de Sant Sebastià de València, manca 
d'antecedents a l'àrea valenciana. Únicament el pare Tosca al seu treball li dedica algunes paraules. 
Posteriorment aquest capitell gaudirà d'una ampla difusió en l'arquitectura neoclàssica. 
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capella21. La taula de l'altar s'alça fins el mateix nivell que el sòcol, sobre la qual 
se recolzen dues columnes exentes de fust llis i capitell jònic precedides per les 
seues respectives retropilastres de capitell jònic amb garlandes. Al centre s'obri la 
fornícula amb els brancals i l'intradós de l'arc en esbiaix, el que permet apreciar 
des d'una posició frontal la mateixa decoració de plafons rebuidats en cadascun 
dels plans. Les columnes sostenen el fris que es desenvolupa al llarg de tota la 
capella, i que es resalta a l'altura del retaule per ser coronat amb un frontó semi-
circular. Sobre aquest es disposa la figura en guix d'un àngel sentat sobre un arnés 
i unes garlandes que cauen per la cornisa, en al·lusió a l'activitat militar del beat 
al servei de Carles V abans del seu ingrés a l'orde religiosa. 

La capella apareix coberta per una volta rebaixada que ha estat decorada per 
dos segments que es creuen al centre, remarcat per una clau. Cadascun dels quatre 
faldons en que es divideix l'espai apareix també decorat per plafons rebuidats. 

3.3. Altres capelles 

La primera capella pel costat de l'evangeli va estar dedicada a les primeries 
del segle XX a la Nostra Senyora de la Soletat. Apareix coberta igual que la resta 
de les capelles laterals, encara que aporta una solució curiosa de caràcter decora-
tiu consistent en la col·locació de veneres als àngles i en la decoració geomètrica. 
Aquesta guarda certa similitud amb les voltes de 1'Alquería Julià de València. 
L'any 1899 se realitza una lleugera intervenció consistent en el canvi del pavi-
ment22. A l'actualitat no conté cap advocació ni retaule. Únicament guarda dues 
pintures sobre taula amb les imatges de Sant Pere i Sant Pau, procedents de les 
portes de la sagristia existents a l'antic relaule major desaparegut el 1936. 

A un lateral apareix una porta que dóna accés a l'actual sagristia. El buit està 
emmarcat per dues pilastres de fust llis, amb capitells de volutes angulars unides 
per una garlanda, que sostenen un entaulament totalment llis, sobre el qual es dis-
posa un frontó triangular rematat per un feix de raigs. Aquesta estructura evoca el 
classicisme academicista de la capella del Beat Gaspar Bono. 

La tercera capella està dedicada a Sant Miquel Arcàngel, la talla del qual, 
obra d'Inocencio Cuesta, es disposa a l'interior d'una fornícula23. 

2lCfr. BERCHEZ, J.: Arquitectura y Academicismo en el siglo XVIII valenciano. Valencia, Edi-
cions Alfons el Magnànim -I.V.E.I., 1987, pp. 243-260. La integració del retaule en l'arquitectura 
ens parla ja d'una assimilació dels ideals academicistes. 

22SORIANO BESSÓ, J. M.: Op. cit. Després la reforma de la capella del Crist "con los materia-
les sobrantes de esta obra enlosamos también la capilla de la Soledad". 

23GARÍN ORTIZ DE TARANCO, F. Mª: Op. cit. p. 499. 
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Alaquàs. Capella del Convent de la Nostra Senyora de l'Olivar. Antiga capella de la 
Nostra Senyora de la Soletat. Detall de la volta. (Foto, A. Besó) 

La quarta capella pel costat de l'evangeli, situada davall del cor, va estar 
dedicada a Jesús Nazaré fins l'any 1936. S'hi venerava una talla que Sarthou 
Carreres cita com a obra de Esteve Bonet realitzada l'any 178024. Actualment úni
cament conté la imatge de Sant Fermí. 

La capella del Crist de la Bona Mort és la segona pel costat de l'epístola. Hi 
es perllonga la línia d'imposta de l'arc de la capella pel seu interior amb una sen-
zilla cornisa. Els paraments laterals apareixen compartimentats per un parell de 
columnes de fust llis amb capitell dòric amb l'àbac adornat amb una motllura 
d'oves. De la mateixa manera que a altres capelles, es van realitzar algunes inter-
vencions l'any 1899 amb motiu de la celebració de les festes commemoratives del 
VI centenari de l'aparició de la Mare de Déu de l'Olivar, consistents en enllosar i 
estucar la capella, daurar l'altar, col·locar una enbalaustrada, i la imatge de la 
Mare de Déu del Perpetu Socors25. Presenta un retaule amb una ordenació arqui-

24IGUAL ÚBEDA, A.: José Esteve Bonet, imaginero valenciano del siglo XVIII. Vida y obras. 
Institución Alfonso el Magnánimo, 1971. En la transcripció del "Libro de la Verdad", que conté tota 
la producció eixida del taller d'Esteve, apareix un apunt datat el dia 19 de març de 1780 indicant la 
talla de "un Nasareno o porta cruz de 7 palmos con sus andas para el lugar de Alaquàs, 54 L. 16 s.". 

25SORIANO BESSÓ, J. M: Op. cit. "En este año pusimos en la capilla del Santísimo Cristo de 
la Buena Muerte, la imagen del Perpetuo Socorro a los pies del Sanio Cristo". 

"Con este motivo, se estucó la capilla, se puso pavimento de losas, se doró un poco el altar, y se 
cerró la capilla con balustrada, haciendo juego con la de enfrente, del beato Gaspar Bono. Todo 
esto lo hicimos a expensas de la Exma. Sra. Viuda del General Bara del Rey, en agradecimiento a 
un favor que le otorgó la Virgen del Perpetuo Socorro". 
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tectònica clàssica. Damunt la taula de l'altar, actualment desapareguda, es dispo-
sen un parell de columnes recolzades damunt un sòcol, que sostenen un entaula-
ment llis, rematat per una senzilla cartela en el centre. 

4. Cambril 

Aquestes estàncies són característiques dels santuaris marians. Es disposen 
darrere de l'altar major on es venera la imatge, pel que guarden certa relació con-
ceptual amb el trasagrari que apareix a les esglésies parroquials com a consequèn-
cia de l'assimilació de l'ideal de Tiento. L'única diferència que presenta el cam-
bril respecte als trasagraris és que es tracta d'estàncies elevades amb la finalitat de 
què puga quedar la imatge de la Mare de Déu que ocupa la fornícula central del 
retaule a l'altura de la taula de l'altar que es coloca al cambril26. Aquesta es dis-
posa damunt un torn que pot girar-se per què enfronte amb el cambril quan s'hi 
celebra missa. 

Al cambril de la Mare de Déu de l'Olivar s'accedia des del presbiteri per 
una porta situada al costat de l'epístola27. Arquitectònicament presenta una estru-
tura de dos arcosolis, units al centre per una cúpula de mitja taronja recolzada 
sobre petxines. L'estància rep la llum a través d'una finestra, la embocadura de la 
qual apareix decorada per una motllura rococó. Sarthou Carreres ens diu que "el 
camarín es pequeño pero hermoso"28. 

La decoració del cambril presenta un ric programa iconogràfic relatiu a la 
Mare de Déu. La cúpula apareix decorada amb un fresc que representa la corona-
ció de la Verge per la Santíssima Trinitat. Aquesta pintura guarda certa relació 
compositiva amb el mateix tema pintat per Lluis Planes (1742-1821), deixeble de 
Josep Vergara, en la capçalera de la cartoixa de Portaceli de València, encara que 
no apleguen a alcanzar la seua qualitat. Per tant podem plantejar la hipòtesi de què 
es tracte d'una obra executada per un pintor vinculat al cercle artístic de Planes. 

A les petxines contemplem pintures amb al·legories a algunes invocacions 
marianes contingudes a la Bíblia (la ciutat celest, la porta, el sol, i la lluna), amb 
les seues respectives filactèries contenint inscripcions alusives (VIDI CIVITA-
TEM SANCTAM, FAELIX CAEL1 PORTA, QVASI SOL REFVLCENS, 
QVASI LVNA LVCET). 

Entre els arcosolis es coloquen dues carteles amb decoració rococó on apa-

26Cfr. BENITO GOERLICH, D.: "Un ejemplo de trasagrario barroco: Nuestra Señora de la 
Misericordia de Campanar" en Traza y Bazo, 8 (1983). 

27En l'actualitat s'han practicat algunes reformes bastant desafortunades. S'ha rebaixat el sòl del 
cambril unint l'espai amb la sagristia que es trova al davall, s'ha obert una nova porta des de la 
sagristia, i s'ha enderrocat l'escala que hi donava accés. Encara que permaneixen intactes tots els ele-
ments constructius i decoratius, la modificació espacial ha trencat amb la image i el significat tradi-
cional d'aquestes estàncies. 

28SARTHOU CARRERES, C: Op. cit. p. 894. 
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Alaquàs. Capella del Convent de la Nostra Senyora de l'Olivar. Vista exterior del cam-
bril. (Foto, A. Besó) 

Alaquàs. Capella del Convent de la Nostra Senyora de l'Olivar. Cambril. Cúpula sobre 
petxines (Foto, A. Pérez) 
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Alaquàs. Capella del Convent de la Nostra Senyora de l'Olivar. Cambril. Detall del 
sòcol de taulells. (Foto, A. Pérez) 
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reixen inscrites dues pintures sobre llenç que representen els passatges de l'anun-
ciació i de l'adoració, atribuibles cadascun a distinta mà. 

D'una especial qualitat és el conjunt de taulells del sòcol i del paviment29. Ja 
Sarthou Carreres reparà en això indicant que "el pavimento y zócalos son de azu
lejos de exquisito gusto, con alegorías a la Virgen bien pintadas"30. I. V. Pérez 
Guillén atribueix aquests taulells a la fàbrica de Vicent Navarro de València 
(1755-1784), i els relaciona amb altres produccions seues com ara els sòcols del 
refrectori del convent de Sant Domènec d'Oriola, de l'església del Salvador de 
Requena, del convent de Predicadors, i del Pouet de Sant Vicent de València31. Al 
terra destaca com a motiu central el globus planetari sobre el qual creix un fruiter 
amb la serp satànica enroscada, que en conjunt representa el nivell terrestre, baix 
la petita cúpula amb el triomf de la Verge redemptora, que correspón al nivell 
celest. El programa iconogràfic es completa amb el sòcol, que conté els símbols 
bíblics de la Mare de Déu: sol, lluna, porta, nau, xiprer, palma, mirall i assutzena. 
Les rocalles cobren gran protagonisme en la composició, destacant l'àguila com a 
element característic de la producció de Navarro, que a diferència d'altres plafons, 
a Alaquàs porta del pic una rama d'olivera que fa referència a l'advocació 
mariana que es venera32. 

NOTA D'AGRAIMENT 
Agraesc a mossén Vicent Cardona Puig, rector de la Parròquia de la Mare 

de Déu de l'Olivar d'Alaquàs les facilitats donades per a la realització d'aquest 
estudi. També al professor Dr. Joaquín Bérchez Gómez pels seus valuosos con-
sells, que m'han ajudat en l'elaboració del treball, i a l'arquitecte En Vicent Gar-
cia Martínez i al seu equip col·laborador per haver-me facilitat els plànols de 
l'edifici. 

29Els taulells del paviment foren arrancats en la intervenció resenyada a la nota nº 27. 
30SARTHOU CARRERES, C: Op. cit. p. 884. 
31PEREZ GUILLEN, I. V.: La pintura cerámica valenciana del siglo XVIII. Barroco, rococó y 

academicismo clasicista. València, Edicions Alfons El Magnànim -I.V.E.I., 1991. pp. 47-48. 
32E1 motiu de l'àguila, segons Pérez Guillén, es pres dels repertoris de della Bella. 
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