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TOMÀS GIL SÀEZ EL TIO CAPDELL

Tomàs Gil Sàez el tio Capdell va nàixer al carrer Major, núm. 88, el dia 26
de juny de 1903. Va ésser el quart fill dels nou que va tindre el matrimoni format
per Francisco Gil Mateu Quico el Capdell i Francisca Sàez Sena la Redona (filla
de l’avi Redó, fundador de la Música Blava a principi de segle).

El tio Tomàs el Capdell va ésser batejat el diumenge següent de nàixer com
era el costum. Els seus padrins van ésser Conxa la Capdella i Pasqual Gil el
Fariner.

Als cinc anys, Tomàs va anar a l’escola d’en José Sanchis Almiñano que
estava sota l’Ajuntament. En José Sanchis Almiñano és un gran mestre nacional,
la seua classe alberga al voltant de seixanta xiquets. A l’escola aprén les regles
més elementals, a més de llegir, escriure, matemàtiques, geografia, història, cate-
cisme i, sobretot, humanisme, coses com cedir la vorera als vells o besar la creu
als capellans. La classe començava a les nou del matí fins a les dotze, i la ves-
prada de tres a cinc. No hi havia esplai. Els dijous per la vesprada no hi havia
escola, mentre que el dissabte es llegia el catecisme.

El tioTomàs va compartir les activitats de l’escola amb la feina de casa. Son
pare el feia alçar a les sis del matí perquè replegara tres o quatre cabassos de
bonyigues pels carrers del poble abans d’anar a l’escola. Quan eixia del col·legi,
havia d’omplir la ferrada on bevia l’haca, quan son pare arribava a casa. Trans-
portava l’aigua des de la sequieta, al rentador que hi havia al carreró de les mon-
ges oblates. Si feia mal oratge, pouava l’aigua del pou de sa casa. Cal dir que les
cases de l’època tenien un pouet a la paret mitjana amb un brocal que es ficava
dins de les dues cases dels veïns.

L’any 1911, va prendre la comunió amb vuit anys. Fins l’any 1910 havia
estat el costum de combregar entre els dotze i els catorze anys. Abans es combre-
gava una vegada a l’any, durant la Pasqua Florida. L’any 1911, l’Arquebisbe  de
València va alterar aquesta data tradicional i va recomanar que es realitzara als
vuit anys, el dia de la Puríssima.

A Nadal, tota la família es reunia per dinar en casa dels iaios paterns. Aquesta
tradició es va mantindre fins a la mort dels iaios i de dues germanes fadrines que
treballen a la fàbrica de tabac. El matí del dia de Nadal, Tomàs visitava els seus
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padrins de pila per rebre les estrenes, els besava la mà als dos i la padrina li
donava tots els anys una pesseta. El padrí li deia que li ho donaria tot junt quan
es casara.

Un mes abans de complir els nou anys, el tio Tomàs el Capdell comença a
treballar les terres del tio Geroni a l’Alqueria del Cunyat, el molí de la campa-
neta. Aleshores, s’ha d’alçar a les quatre del matí i acudir al lloc de treball a peu.
Durant tres dies a la setmana treballava a l’alqueria, mentre que els tres restants
ho feia al secà, a la partida de Xarcos secs. El diumenge no treballava i els dies
de pluja triava fessols o desfeia dacsa.

Tomàs va treballar en les tasques del camp per al tio Geroni fins els catorze
anys, deixant de treballar–los perquè seguia cobrant el mateix sou. Llavors, es va
dedicar a treballar els camps de son pare, alternant els treballs de casa amb
alguns jornals per a un llaurador del poble anomenat Francisco Portalés Garcia
Setesquenes que li pagava tretze quinzets de jornal per dia.

Hi havia el costum que els xics cercaren rogle per a Pasqua a la fi de gener
quan començaven els set diumenges del rosari: “Els xics i xiques anàvem al
rosari els diumenges per la vesprada i quan s’acabava el rosari, si feia bon temps,
se n’anàvem a les eres de batre el forment que hi havien al costat del poble a
jugar a la corda, a la tarara o al rogle. L’era del tio Treneta estava davant del Cal-
vari; la del tio Salvadoret de Pau estava on s’acabava el camp del tio Àngel el
del carrer Major pel magatzem dels Burros. El tio Setesquenes la tenia al Bova-
lar...”

“A l’hivern, acostumàvem a passejar des del carrer de Sant Miquel, pel carrer
dels Benlliure, el del Centre fins al carrer major. Li pegàvem la volta a eixa illa.
Si les xiques passejaven cap avall, els xics ho feiem en direcció contrària, i quan
teníem ganes de fer–les parlar es paràvem arrimats a la vorera. Com el carrer
sempre estava ple de fang, les xiques que no es volien detindre havien de baixar
de la vorera i passar pel fang. Amb les que es paraven passàvem un bon moment
xerrant”, comenta.

El tio Tomàs va conéixer a la seua núvia, Magdalena la Xaparra, als disset
anys a ca Maria la Justa, que era germana del tio Xaparro, on es reunia un grapat
d’amics, tot i que no va formalitzar el festeig fins que no va eixir de quintes.

L’any 1924 va governar a l’estat la dictadura de Primo de Ribera. A Alaquàs
són elegits els homes apolítics com el tio Geroni, Quico l’Esquilador, mentre
que José Sanchis Almiñano és nomenat Alcalde d’Alaquàs. El mateix any van
sortejar Tomàs però no feu la mili: “El sorteig de la meua quinta encara es feu al
poble, però aquell any va ésser l’últim  sorteig que es va celebrar ací. Els quintos
de l’any següent ja els van sortejar a València. A la meua quinta hi havia
vint–i–nou quintos però sols hi anàren vuit. Cada quinto tenia un número des de
l’u fins al vint–i–nou. Però els fills de pares vells, els fills de vídua, així com els
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que tenien una malatia, es lliuraven de la mili i anava passant el número. El tio
José el Corretger, que tenia el número tretze, va anar a servir. També estava el
soldat de quota que deiem: Abans d’entrar en quinta pagaven cent duros i, si
t’aplegava el número, pagaves cent duros més que era la quota i et lliuraves
d’anar a la mili. Els qui es lliuraven perdien els cent duros de la quota. Jo em
vaig lliurar d’anar a la mili perquè vaig traure el número vint–i–quatre. Però la
instrucció l’havien de fer tots per obligació. Ací, al poble, va vindre un capità
durant quinze dies per ensenyar–nos la instrucció i la teòrica. El tio Rafaelot el
Llustrós i jo, amb uns d’Aldaia, vam fer la instrucció a casa del tio Berruga, on
té ara la carnisseria Geroni. Ens ensenyaren a desfilar i a conéixer les peces del
fussell”.

El tio Tomàs el Capdell es va posar a festejar l’any 1927, amb Magdalena
Tàrrega Gil la Xaparra. Amb vint–i–quatre anys i vint–i–cinc respectivament. El
mateix any, va treballar de carreter a la peroleria del seu sogre Salvador Tàrrega
el Xaparro, guanyant un duro al dia de salari. Baixava a València tres dies a la
setmana amb el carro carregat de perols i cassoles. La tia Crescència la Quica-
rra, la seua sogra, eixia a vendre els dilluns, dimecres i divendres al mercat de
Russafa, mentre que la seua núvia Magdalena tenia una parada a la plaça Rodona
i eixia tots els dies a vendre. Tomàs, a més a més, va a vendre perols a Riba-
Roja. Els perols i les casoles es venien en relació al tamany o la mesura. El preu
de la seua venda podia oscil·lar entre els següents preus:

Cassola de caparreta a 1 PTA. la dotzena.

Cassola d’arreglar a 2 PTA. la dotzena.

Cassola d’arrés a 10 quinzets la dotzena.

Cassola gestaneta a 15 quinzets la dotzena.

Cassola gran d’arreglar a 3 PTA. la dotzena.

Cassola mitjana a 5 PTA. la dotzena.

Cassola mitjaneta a 25 quinzets la dotzena.

Cassola de lliura a 7 PTA. la dotzena.

El mes de març de 1931, Manuel Casted, el cunyat de Tomàs, li va proposar
el traspàs d’una tenda  dos mesos abans de casar–se. El traspàs es va establir en
5000 PTA. Aleshores, Tomàs i la seua núvia van fer recompte dels estalvis,
demanaren un préstec a la família i ell es va fer càrrec de la tenda éssent encara
fadrí. La botiga estava situada al Camí de Jesús, prop de Patraix, enmig d’alque-
ries. Davant, la finca Roja es trobava en fase de construcció. A un costat, estava
l’estació de cotxes de cavalls la Pèrgola. A la tenda venien tota classe d’articles,
arròs, pa, vi o espardenyes. Adquiria el pa del forn de Sant Miquel que hi havia a
l’antic mercat d’abasts (Actualment Hisenda). Venia el pa a tres ailetes el rotllet
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de mig quilo, l’oli a dues pessetes el litre, el sucre a set quinzets el quilo i les
espardenyes de cordell valien cinc quinzets el parell.

En el mes de maig de 1931, Tomàs es casa amb Magdalena la Xaparra, són
els padrins Pasqual el Fariner i Francisqueta la Quicarra. Les noces es van cele-
brar a les nou del matí. Quan eixien de l’església, hi havia preparada una taula a
casa de la núvia amb dolços i xocolate per als convidats. A migdia es va celebrar
el dinar al qual van acudir les invitats acordats per les dues famílies el dia que es
va fer la demanà. A l’endemà de les noces, cada una de les famílies va fer un
dinar per les amistats que no han estat convidades.

La núvia Magdalena va aportar al matrimoni la còmoda, les cortines, els
llençols, els cobertors; mentre que el tio Tomàs per la seua part va aportar els
mobles de la casa, les cadires, els llits, les taules, el labavo, els gots i els plats de
Manises entre altres coses.

Magadlena la Xaparra i el tio Tomàs el Capdell es van casar en dissabte.
Eixe dia van obrir la tenda els antics propietaris. El diumenge es van traslladar a
València i van obrir ells la botiga.

El matrimoni va tindre dos fills, anomenats Tomàs i Maria, que van nàixer el
14 de maig de 1934 i el 5 de febrer de 1935 respectivament.

L’any 1936 va esclatar la guerra civil. Tomàs té trenta–tres anys però es va
presentar per anar al front. En 1937 es va comprar un carro i un matxo i es va
allistar a l’anomenat Cuerpo Tren que era un estament militar de transport i ser-
veis auxiliars. Era l’encarregat, sota les ordres de l’herbasser Mocholí de
Picanya, de transportar l’herba per al ramat bestiar als corrals.

A l’inici del mes de gener de 1939, demanen la quinta del 1915 que són
homes ja vells. El tio Tomàs és mobilitzat i destinat a Algímia d’Almonacid a
Castelló, cap on va partir amb el seu carro i dos carreters d’Alberic.

El 27 de març de 1939, dos dies abans d’acabar la guerra, els caps militars
van abandonar les posicions. Eixa mateixa nit, el tio Tomàs el Capdell es va
posar en camí i va arribar a València a les cinc del matí.

Els anys de postguerra van ésser molt difícils, amb les cartilles de raciona-
ment. Tomàs recorda com a la seua tenda del carrer de Jesús molts clients no
podien pagar el gènere i els seus comptes es perpetuaven en la llibreta dels deu-
tes.

El tio Tomàs es va jubilar l’any 1965, va traspassar la botiga al seu fill i es va
establir a sa casa al carrer de Sant Hipòlit. L’any 1985 va morir la seu dona Mag-
dalena el mateix dia que va nàixer, el dia de Sant Joan. Ell s’hi trobava gitat al
llit malalt, però es va poder alçar per presidir el soterrar. Un any després, va
morir el seu fill Tomàs mentre estava vestint–se, el tio Capdell continuava malat
en el llit i sols va poder veure passar el taüt que s’emportava el seu fill.
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Enguany, el tio Tomàs el  Capdell compleix noranta–quatre anys. Possible-
ment siga avui l’home més vell del poble.

“Jo he viscut la monarquia, la dictadura de Primo de Ribera, la República, el
règim de Franco i la Democràcia. He conegut tots els aniversaris que ha celebrat
l’adoració nocturna: El 25 aniversari de la seua fundació l’any 1921, el dels cin-
quanta anys en el 1946, els 75 anys en 1971 i el centenari que es va celebrar
l’any passat”, clou.

Ramón Tarín i López

P.S. El consell de redacció de Quaderns d’Investigació d’Alaquàs manifesta
el seu condol per la mort del tio Tomàs el Capdell, que va faltar el dia 19 de
juny sense haver vist la seua biografia publicada, cosa que desitjava amb molta
il·lusió. Descanse en pau.
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