
RAMON TARÍN I LÓPEZ

L’ARTESANIA DEL CALAT I ADORNAMENT DEL
VENTALL A ALAQUÀS.
UNA ARTESANIA QUE DATA DES DEL PRIMER
QUART DE SEGLE

Tot i que la introducció del ventall a Espanya data des del segle XVI, és al
País Valencià on es fabrica. El ventall valencià és plegable i, per tant, assoleix
unes característiques diferents a les normes tradicionals que solen ésser més rígi-
des.

Amb la possessió  de Macao en 1553,  els portuguesos entren en tractes amb
el Japó cosa que els atribueix la introducció a la Península en 1542 del ventall
plegable d’invenció xinesa o coreana.

Al segle XVIII, es va implantar la moda del ventall entre la cort espanyola.
En 1802 es va fundar la Reial Fàbrica de Ventalls.

A la Guerra de la Independència ja es coneixen els ventalls gravats en fusta i
amb tela impressa i gravada. 

En 1840 sorgeixen altres produccions molt interessants que, realment, són els
propulsors en el desenvolupament del ventall valencià cap als mercats estrangers.
Des d’aleshores, la fabricació d’aquests palmitos estan considerats com un ins-
trument de decoració molt estimat per les dones.

Després d’una certa decadència arran de la Guerra Civil, comença a revisco-
lar amb força l’any 1948 omplint els mostradors de les tendes i recobrant el pres-
tigi legítim de l’artesà valencià a través de la seua creació.

A 1970 desapareix l’única fàbrica de França. La indústria del ventall es cen-
tra exclusivament en els afores de la ciutat de València. En realitat, les úniques
fàbriques de ventalls existents es troben al País Valencià i Japó.

A 1997, Aldaia és el bressol de l’artesania del ventall, mentre que a Alaquàs
existeixen tres tallers artesans dedicats a la fabricació del ventall vinculats a la
família Corralera.

Aquest és un petit tret estadístic de l’evolució del ventall en general del qual
ens desprendrem per situar–nos en un vessant més local, és a dir, per centrar el
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nostre treball exclusivament en la indústria del palmito i en els seus mestres arte-
sans.

Durant el primer quart del segle, l’any 1916 es va establir a Alaquàs la pri-
mera fàbrica de ventalls al carrer de Sant Hipòlit. El seus fundadors van ésser
Aurelio Cervera Ferrer, Francisco Ferrer Peiró el tio Zurdo, Juan Rubio i Pepe
Bocadolça. La base de la fàbrica va funcionar en règim de cooperativa. Tots els
socis eren artesans, amb caladors, gravadors, etc. A casa d’Aurelio Cervera, al
carrer Major, núm. 59, les dones i la família d’aquests artesans pinten les varetes
dels ventalls.

La societat es disol en 1930 i, arran d’aquest esdeveniment, Francisco Peiró,
el tio Zurdo, i Ferrer Anguila van obrir una fàbrica al mateix carrer de Sant Hipò-
lit, núm. 24. Aurelio Cervera i Juan Rubio van continuar amb la primitiva fàbrica
de l’extinta societat.

Al voltant de 1931, Manuel Ferrer Nelo el Cabut (1901–1960) que treballa al
taller d’Aurelio es va establir pel seu compte al carrer Nou d’Alaquàs. El tio
Nelo és conegut entre els artesans del gremi com el Beneït per la seua destresa
amb la fusta del xop plataner. El seu taller es va especialitzar en les barnilles dels
coneguts ventalls “La roda de la fortuna”. Amb la seua mort, les dues germanes
Assumpció i Olegària es van fer càrrec de la fàbrica.
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Paco Renovell, l’home de Fina la Corralera, trau del motlle les barnilles.



L’any 1933 existeix una altra fàbrica de barnilles al carrer de Conca, núm. 4.
El seus propietaris eren Donís Peiró Català, Vicent Ferrer Anguila i Ricardo
Campos.

En 1944 va morir Juan Rubio i  Aurelio Cervera va romandre com a únic soci
de la fàbrica. L’any 1945, Aurelio Cervera, el fill, es va fer càrrec del taller quan
va finalitzar el servei militar.

L’any 1945, José Blas Garcia Garcia, el Roig el Bascós, (1909–1971) es va
dedicar a fabricar i pintar barnilles en el taller que va obrir al carrer Major, núm.
59.

Antonio Garcia Portalés, el Pinyol, (1901–1968) va muntar l’any 1947 una
fàbrica de palmitos a l’antiga nau de corbats de José Benedicto Salafranca al
carrer del Mestre Serrano.

El procés d’elaboració del ventall, tot i que al llarg de la seua història s’han
introduït diverses innovacions mecàniques,  continua éssent una fabricació
manual. Les mans dels artesans són les principals ferramentes de treball.

En el procés d’elaboració del palmito intervenen com a elements la fusta, les
calderes d’evaporació, maquinària diversa, tela o país, teladors, ornadors, pin-
tors, dibuixants, gravadors, caladors i d’altres. Llavors, és el conjunt de molts
factors els que intervenen en la creació, ara bé, són les mans dels artesans qui
proporcionen la bellesa.
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Màquines caladores antigues de ballesta.



Començant per la qualitat de la fusta, el seu origen i textura. Entre la gama de
fusta podem trobar el bedoll, plataner, faig, pomera i nesprer. Als anys quarant
s’importava la fusta de Cuba: La Dagame. Entre la fusta noble podem destacar el
pal sant, el pal rosa, el noguer, el banús, que són les fustes de millor qualitat per
als ventalls artesans d’encàrrec. També cal tindre en compte la varietat de teles
de més o menys qualitat: L’organdi i el ras són excel.lents. El percal se sol utilit-
zar en el lacat. Les randes d’origen francés, chantillie i ellensonne, són idònies
per als ventalls d’alta qualitat. Els tamanys i les mesures és altra cosa important,
destacant el de pico com a més gran,el d’onze polzades, el de deu i mitja i el de
nou.

L’artesà del calat del ventall és una part importantíssima en el procés de
fabricació. Si tenim en compte la varietat de disseny existent que afecta a l’ela-
boració i creació, cal dir que el calat depén en part de les idees o concepcions
que cada fabricant exposa d’acord amb llurs idees. La quantitat de dibuixos que
hi ha a l’abast és incalculable amb medalles, sanefes, figures i d’altres, tant en el
palmito encarat com en l’estampat.

Inicialment, els caladors reben les varetes en esquelet, és a dir, llises i sense
ornat. A partir d’aquest moment, l’artesania del calat consta dels següents pro-
cessos de preparació:
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Manuel Ramos Gori, mestre artesà del calat.



1. Arreglar o escampar la feina. Consisteix en distribuir les trenta–dues barni-
lles de cada palmito per calar entre els espais de l’escala, seguint l’ordre de
numeració de cada espai que ha de coincidir amb el de les barnilles. Posterior-
ment, les barnilles es nuguen pels extrems fent un paquet.

2. Dibuixar la figura. El calador dibuixa la figura pensada sobre la barnilla
col.locada a la part superior del paquet.

3. Taladrar les barnilles amb el torn manual. Es tracta de realitzar un forat
amb el torn manual per tal que puga entrar la serreta de la caladora.

4. Calar les barnilles. L’acer i les mans artesanes del calador donaran la
forma preciosa als calats del palmito.

5. Desarreglar la feina. Una vegada finalitzada l’elaboració del calat, les bar-
nilles es tornen a escampar sobre l’escala deixant agrupades a cada espai totes les
barnilles amb el mateix número i que pertany a la primera barnilla, la segona,
etc. de cada un dels ventalls calats.

Quan finalitza el procés, les barnilles se subjecten amb un clauet i ja estan
llestes per passar–les per la teladora i el pintor.
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El procés d’elaboració del ventall continua éssent bàsicament manual. Les mans de l’artesà són les
principals ferramentes de treball. El calat de les barnilles és una part molt important dins d’aquest
procés artesanal, com podem observar a través dels moments més destacats de llur creació.

Esmolant la serreta de calar sobre l’arquet i la posteta d’esmolar.
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Les mans del mestre calador van donant al taladre la forma de boca de peix. El tala-
dre es feia d’una agulla de paraigües.

Ajust del taladre al broquet del torn de foradar.

Distribuint les barnilles en porcions menudes. Pràctica coneguda com arre-
glar la feina.
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Les barnilles d’una porció s’igualen mitjançant un clauet abans de nugar–les pels extrems.

Moment en què el mestre calador realitza el dibuix sobre el paquet de barnilles.
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El mestre artesà subjecta amb les mans la porció de barnilles sobre la colisa (Peça supletòria del torn)
mentre el taladre forada les barnilles.

Les mans del mestre calador i el contacte d’una serreta d’acer donen la bellesa al calat.
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El peu de l’artesà sempre sobre el pedal de la
màquina caladora.



-118-

El mestre artesà Gerardo Vacas amb el seu fill David a la primitiva màquina caladora de ballesta.

Gerardo Vacas ens mostra un ventall acabat amb el detall dels trenta–cinc forats d’entrada de la
serreta de calar.



L’artesania del calat o adornament requereix un llarg aprenentatge. La sensi-
bilitat i l’esforç d’anys de treball marcaran el seu caràcter creatiu. El mestre cala-
dor ha de conéixer les tècniques del dibuix, a més de fabricar–se personalment
les ferramentes que utilitza, esmolar–les i restaurar–les. En alguns casos dominen
l’artesania de l’adornament: Salvador Garcia l’Herbero1, Ricardo Quiles2 i Fina
Garcia la Corralera són clars exponents.

A Alaquàs, l’artesania del calat ha estat més aviat escassa, entre d’altres cau-
ses per la manca de fabricants en el sector del ventall que, com hem comentat
abans, es concretava en quatre o cinc fàbriques. No obstant això, no podem par-
lar d’una total absència de mestres artesans sinó d’una població reduïda que va
sorgir cap l’any mil nou–cents vint–i–sis.

Aquesta petita població d’artesans estava integrada per Francisco Martí
Ferrer, el tio Navarro (1897–1963), Aurelio Cervera Ferrer (1894–1947), Fran-
cisco Peiró Martí Calderón (1898–1963), Vicent Ferrer Sena A nguila
(1905–1978), Francisco Martí Usedo Navarro (1928) i Manuel Ramos Sebastián
Gori (1935–1994)3.
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1Salvador Garcia Garcia l’Herbero (1903–1993) va nàixer a Alaquàs. Els primers anys de la
joventut treballa com a ornador a Xirivella. Amb vint anys ja té una tècnica depurada del gra-
vat. L’any 1927 s’estableix pel seu compte i obri un petit taller a Aldaia. Casat amb Vicenta
Martínez Ferrer V icentica la Salana va traslladar la seua residència a Aldaia l’any 1945. Salva-
dor Garcia ha estat la figura més destacada en l’artesania del gravat, pràcticament es pot consi-
derar el mestre de tota una generació d’ornadors artesans. Tot i ésser una persona contrària als
actes de cult personal, a la dècada dels anys vuitanta va rebre nombrosos homenatges del gremi
del ventall tant local com provincial, a més de la Generalitat Valenciana. Hi ha a l’abast diver-
ses filmacions visuals d’estudi del seu treball.

2Ricardo Quiles naix a Aldaia l’any 1936. Als setze anys es va iniciar en l’artesania del calat
del ventall. Cap a 1956 es va passar al gravat i a la tècnica de l’adornament , éssent el seu mes-
tre Salvador Garcia Garcia. Casat amb l’alaquasera Paquita Beta Casted en 1962, es va establir
al carrer de l’Advocat Palop núm. 14, on va desenvolupar l’artesania del calat i de l ‘adorna-
ment. Últimament compagina la seua professió amb la marqueteria davant la crisi del sector.
Ha estat objecte d’entrevistes i gravacions visuals que han estat difoses per la Generalitat
Valenciana a través de Canal 9 i transports públics, per difondre l’artesania del calat.

3Manuel Ramos Gori naix a Alaquàs l’any 1935. Gregorio Ramos, son pare, era natural de
Villar de l’Arquebisbe i va arribar a Alaquàs als set anys per treballar en la peroleria del tio
Eusebio. Sa mare, Inés Gàlvez, havia nascut a la Pobleta. Per raons desconegudes, el matrimoni
que viu a Alaquàs es trasllada a la Brillantina on naixera Gori. Als dotze anys, Gori rep la
influència de l’artesania del calat de mans del seu cunyat Manisero que li ensenya les tècniques
del calat. Des dels dos anys viu al carrer Major d’Alaquàs, dalt de la masera del tio Elies de
Treneta per qui treballa el seu pare. D’adolescent viu uns anys al convent de la Puríssima.
Casat amb Aurora Navarro, va fixar la seua residència a Aldaia, on va desenvolupar tota la seua
tasca artística fins a la seua mort l’any 1994. Ha estat objecte d’entrevistes pels mitjans de
comunicació, així com d’estudis amb filmacions d’estudiosos de l’artesania en els darrers anys
de la seua vida.



Posteriorment, la nòmina de caladors es va incrementar  amb caladors del
sector del corbat com Vicente Gàlvez Martínez (1939) o Vicent Parra el Maio.
Gerardo Vacas Baños4 i Ricardo Quiles són casos singulars d’excel.lents artesans
que es van establir a Alaquàs a principis dels anys seixanta, bé per casar–se amb
una xica alaquasera com Ricardo Quiles o per estar més prop de la feina com
Gerardo Vacas.

Amb la desaparició del ventall tradicional, substituït pel ventall de plàstic
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4Gerardo Vacas  Baños naix a Madrid l’any 1931. Amb cinc anys d’edat és un de tants xiquets i
xiquetes evacuats en guerra. Acollit al col·legi Pablo Iglesias junt amb dos–cents xiquets i xiquetes
més, són traslladats al port de València per embarcar-los cap a Rússia, cosa que no va ocórrer perquè
el vaixell estava saturat amb deu mil xiquets. Aleshores, la seua colla es reparteix a les diverses línies
de tren, Alacant, Castelló i Conca, deixant part dels xiquets acollits en les parades del trajecte.
Gerardo Vacas va arribar a l’estació d’Aldaia on va ésser acollit per la família d’Aurelio Cervera.
L’any 1959 es va casar amb Modesta León Miota amb qui va tindre dos fills, Gerardo i David, que
van continuar la tradició artesana de la família. L’any 1964 es va establir al carrer de Sant Francesc,
núm. 25, d’Alaquàs. És el segon mestre major del Gremi d’Artesans del Ventall de València, que
recull a tots els D.C. A. (Document de qualificació artesana). La seua artesania ha estat objecte
d’estudi per una delegació de la Xina. Ha assistit a exposicions de diversos països i capitals de tota
Espanya per difondre l’artesania del ventall. L’any 1978 exposa les màquines velles de calar a pedal
en l’interior del convent del Monestir del Parral a Segovia, on la seua artesania va causar l’admiració
entre els frares. Ha rebut homenatges en dues ocasions: Per part dels artesans de  València el 20 de
juliol de 1996 i pels artesans locals el 15 de novembre del mateix any.

Ricardo Quiles, mestre calador i artesà del gravat o ornat del ventall.



fabricat en sèrie, els artesans caladors d’Alaquàs han minvat per l’escassa valora-
ció d’aquesta artesania en una època de consumisme. Són molts els que han
hagut de canviar de treball deixant l’ofici de tota la vida perquè ja no guanyen
per menjar.

Com hem dit a l’inici, a hores d’ara, a Alaquàs sols es mantenen tres fàbri-
ques de ventalls vinculades a la família Corralera, la d’Arturo Baviera i Maruja
Garcia la Corralera al carrer de Cadis; la d’Antonio Garcia el Corralero, al carrer
de Balmes. Finalment, també la de Fina Garcia la Corralera i el seu marit Paco
Renovell, situada al carrer del Mestre Serrano, núm. 13 d’Aldaia. Nosaltres hem
volgut visitar aquest darrer taller i hem pogut respirar el gust artesà al seu inte-
rior. Es tracta d’un taller petit on des de la màquina de treure el motle, l’escatat
de cada una de les barnilles o els torns manuals, tot passa per les mans artesanes
de Paco Renovell. Al taller entra la fusta tallada i es trau el motle de les barnilles,
donant la forma a la base i al peu. Segueix el procés del calat, el gravat, etc. Fina,
l’única dona ornadora de palmitos d’Alaquàs, que va sentir la fascinació als deu
anys per l’artesania del gravat, s’encarrega de l’ornat dels ventalls. Fina és una
extraordinària artesana que treballa la restauració del brodat amb antiguitat de
més de cent anys. Sobretot treballa el ventall artesà d’encàrrec. Disposa d’un
mostrari a l’abast, fabricat amb pura artesania.
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Fina García la Corralera. El seu pols i la ferramenta d’acer donan vida a l’artesania.
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L’artesania dels ventalls d’encàrrec els converteix en joies. Junt als magnífics treballs del calat, ornat,
les pintures o les teles, cal afegir les barnilles de qualitat fetes de nàcar, ívori o fusta noble com el pal
sant, que augmenta la seu bellesa. Col·lecció particular de ventalls de Fina la Corralera.

Col·lecció particular de ventalls de Fina la Corralera.
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Col·lecció particular de ventalls de Ricardo Quiles.

Col·lecció particular de ventalls de Fina la Corralera.



Fina Garcia Ibàñez ha estat guardonada per la Generalitat Valenciana l’any
1985, rebent el guardó de mans del President de la Generalitat en Joan Lerma
Blasco.

Volem donar les gràcies per la seua desinteresada col.laboració a:

Ricardo Quiles i la seua dona Paquita Beta.
Aurora Navarro, vídua de Manuel Ramos Gori.
Claudio Andrés Pasqual.
Fina Garcia Ibàñez i Paco Renovell Renovell.
Aurelio Cervera.
Nelo Ferrer, fill de Nelo el Cabut.
Vicent Gàlvez Martínez.
Francisco Martí Usedo.
Gerardo Vacas Baños.
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